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BAB 1. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Agroindustri merupakan suatu kegiatan penting yang memanfaatkan hasil 

panen pertanian sebagai bahan baku untuk kegiatan produksi, dan pangsa pasar 

yang relatif tinggi dan nilai tambah yang tinggi dapat memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahan baku merupakan sumber daya hayati yang 

mendukung kegiatan produksi. Bahan baku ini nantinya akan menjadi suatu produk 

agroindustri. Produk agroindustri merupakan hasil akhir dari kegiatan produksi.  

Persediaan bahan baku perusahaan merupakan kebutuhan penting dalam 

menjalankan proses produksi. Persediaan bahan baku, yaitu sumber daya hayati 

yang disimpan di dalam perusahaan, yang akan digunakan untuk proses produksi. 

Pengendalian persediaan atau stock control adalah upaya perusahaan untuk 

menyediakan sumber daya berupa bahan baku yang dibutuhkan secara optimal 

untuk proses produksi dan untuk mengurangi risiko yang akan timbul jika 

perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku untuk proses produksi. 

Pembelian bahan baku tidak boleh lebih atau bahkan kurang dari jumlah yang di 

butuhkan. Apabila persediaan bahan baku kurang maka akan menghambat 

kelancaran proses produksi. Sedangkan jika bahan baku yang dibeli berlebihan atau 

meninggalkan sisa persediaan maka akan menambah biaya simpan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan proses pengendalian dalam penyimpanan bahan baku dan evaluasi 

strategi pelaksanaannya. Hal ini berguna untuk menghindari masalah penyimpanan 

bahan baku yang berlebih, yang akan mengakibatkan kualitas bahan baku menurun 

dan kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. 

UD Sari Rasa merupakan usaha agroindustri yang memproduksi makanan 

ringan (camilan), mulai dari camilan basah maupun kering khas Jember. UD Sari 

Rasa berlokasi di Jl. Trunojoyo No. 91, Kauman, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak tahun 1978, dengan 

memiliki 6 orang tenaga kerja. Salah satu produk UD Sari Rasa yang banyak 

digemari oleh masyarakat luas yaitu suwar-suwir. Suwar-suwir merupakan 

makanan ringan (camilan) yang berasal dari Kabupaten Jember. Suwar suwir 
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sendiri terbuat dari tape (fermentasi dari singkong) yang diolah sedemikian rupa 

hingga menjadi makanan ringan. Bentuk suwar-suwir persegi panjang yang 

berukuran 3 - 4 cm. Suwar-suwir terdiri dari berbagai macam rasa. Mulanya suwar-

suwir hanya ada rasa cokelat dan vanila. Namun sejak tahun 2000-an, jajanan khas 

Jember ini mulai dikreasikan dengan bermacam-macam rasa buah disertai dengan 

kemasan yang berwarna-warni. Ada rasa durian, nanas, mangga, jeruk, apel, 

semangka, melon, anggur, pepaya, stroberi, sirsak, pandan, vanili, dan juga cokelat. 

Bentuk dan rasa suwar-suwir hampir mirip dengan dodol, tetapi suwar suwir lebih 

manis dan legit, suwar-suwir juga memiliki tekstur yang lebih keras dan padat. UD 

Sari Rasa memasarkan produknya tidak hanya di Jember, akan tetapi juga di 

pasarkan diluar kota diantaranya di Jogja, Sidoarjo, dan Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha agroindustri suwar-suwair 

UD Sari Rasa yaitu Ibu Wahyuni, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan 

suwar-suwir adalah tape singkong. UD Sari Rasa membeli bahan baku tape 

singkong setiap hari sebanyak 2 kwintal atau 200 kg. UD Sari Rasa ini melakukan 

proses produksi 2 kali dalam sehari, dan setiap sekali produksi membuat 4 resep 

dengan kapasitas 20 Kg tape singkong sehingga dalam sehari menghabiskan 160 

Kg tape singkong. Namun kendala yang di hadapi oleh usaha agroindustri ini ialah 

sering sekali kelebihan bahan baku tape singkong dikarenakan jumlah bahan baku 

tape singkong yang dibeli terlalu banyak dan setiap hari meninggalkan sisa bahan 

baku sebesar 40 Kg. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan jumlah permintaan 

konsumen yang menurun dan usaha agroindustri ini belum mempunyai metode 

pengendalian persediaan bahan baku yang tepat. Selain itu, tingginya persediaan 

bahan baku akan menyebabkan tingginnya biaya simpan sehingga mengakibatkan 

kualitas bahan baku menurun dan kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. 

Untuk mengendalikan persediaan bahan baku tape singkong maka dibutuhkan 

metode untuk perancangan pengendalian persediaan bahan baku yang optimal 

dengan biaya yang efisien. 

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

yaitu metode EOQ (Economic Order Quantity). Menurut Fahmi (2016 : 120), 

menyatakan bahwa metode EOQ adalah model matematik dalam menentukan 
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jumlah barang yang akan dipesan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan 

yang di proyeksikan dengan menekan biaya persediaan yang minimum sehingga 

pihak manajemen perusahaan dalam menciptakan kondisi dan situasi yang 

seimbang dan selalu stabil dalam produksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah untuk dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengendalian persediaan singkong sebagai bahan baku 

pembuatan suwar-suwir pada UD Sari Rasa menggunakan metode EOQ? 

b. Berapa kebutuhan singkong yang optimal pada pembuatan suwar-suwir di 

UD Sari Rasa? 

c. Kapan waktu yang tepat untuk pemesanan bahan baku singkong pada UD 

Sari Rasa? 

d. Berapa total biaya persediaan yang harus dikeluarkan UD Sari Rasa dalam 

pembuatan suwar-suwir dengan menggunakan metode EOQ? 

 

1.3 Tujuan   

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka terdapat beberapa 

tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis pengendalian persediaan singkong sebagai bahan baku 

pembuatan suwar-suwir pada UD Sari Rasa dengan metode EOQ. 

b. Untuk menganalisis kebutuhan singkong yang optimal pada pembuatan 

suwar-suwir di UD Sari Rasa. 

c. Untuk menganalisis kapan waktu yang tepat untuk pemesanan bahan baku 

singkong pada UD Sari Rasa. 

d. Untuk menganalisis total biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh UD 

Sari Rasa dalam pembuatan suwar-suwir dengan menggunakan metode 

EOQ. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diperoleh 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi, solusi atau masukan serta bahan pertimbangan pada 

perusahaan dalam melakukan pemesanan persediaan bahan baku yang 

optimal dengan biaya yang efisien. 

b. Bagi perguruan tinggi, bagi perguruan tinggi diharapkan hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pemahaman, 

pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan pengendalian 

persediaan bahan baku.  


