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ABSTRAK 

UD. Ayam Goreng Donking merupakan usaha kecil yang bergerak di 

bidang kuliner yang mendirikan  resto yang menjual olahan ayam kremes dan juga 

snack berlabel Ayam Goreng Donking. Penentuan kuantitas persediaan bahan 

baku yang optimal adalah hal yang sangat penting dalam proses produksi suatu 

perusahaan. Kuantitas persediaan bahan baku yang terlalu besar akan 

mengakibatkan biaya penyimpanan semakin meningkat dan hal tersebut bersifat 

pemborosan. Hasil dari observasi di UD. Ayam Goreng Donking diperoleh bahwa 

pembelian bahan baku untuk persediaan terlalu banyak tanpa adanya pencatatan  

sedangkan proses produksinya dengan job order atau menunggu adanya pesanan 

yang menyebabkan bahan baku harus disimpan dalam gudang. 

Solusi yang ditawarkan agar diterapkan pada UD. Ayam Goreng Donking 

adalah pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan sistem 

persediaan just in time digunakan dalam proses produksi. Pengendaliaan 

persediaan bahan baku adalah untuk mengontrol persediaan bahan baku 

sedemikian rupa sehingga tidak ada kekurangan bahan baku yang tersedia atau 

kelebihan bahan baku.  

 Dengan diterapkannya sistem penerapan persediaan bahan baku just in 

time pada UD. Ayam Goreng Donking sehingga memperoleh hasil bahwa UD. 

Ayam Goreng Donking dengan penentuan kuantitas persediaan bahan baku 

menggunakan sistem penerapan persediaan just in time lebih efisien dan 

persediaan bahan baku menjadi optimal. 

Katakunci :Just In Time, Pengendalian persediaan bahan baku, UD. Ayam 

Goreng Donking. 



 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul 

Manajemen Persediaan Bahan Baku pada UD. Ayam Goreng Donking ini dapat 

diselesaikan. 

Laporan Kerja Praktik ini disusun merupakan laporan kerja praktik yang 

telah dilakukan selama 1 bulan sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Program Studi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Melalui 

kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporannnya, terutama kepada: 

1. Kedua orang tua dan saudara saya yang selalu mendukung dan 

mendoakan yang terbaik buat anak dan saudaranya. 

2. Bapak Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT. selaku Dosen Pembimbing yang 

banyak membantu dan telaten dalam memberikan bimbingan selama 

penulisan laporan kerja praktik. 

3. Ibu Fennie Wati selaku Penyelia Ayam Goreng Donking yang juga 

memberikan ijin untuk melakukan kerja praktik dan masukan terhadap 

perbaikan laporan kerja praktik. 

4. Teman-teman seperjuangan kerja praktik yang bersama-sama membantu, 

memberi dukungan, dan saran dari awal proses kerja praktik hingga 

pembuatan laporan ini. 

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan 

ini, yang telah memberikan bantuan moral dan materi dalam proses 

penyelesaian laporan ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal 

atas segala bantuan yang telah diberikan. 

Surabaya, 8 Juni 2020 

                                                                                             Penulis



 

 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 Halaman 
ABSTRAK ............................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 3 

1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 3 

1.4 Tujuan ............................................................................................................ 3 

1.5 Manfaat .......................................................................................................... 4 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................. 5 

2.1 Sejarah Perusahaan ........................................................................................ 5 

2.2 Struktur Organisasi ........................................................................................ 6 

BAB III LANDASAN TEORI ................................................................................ 9 

3.1 Pengertian Persediaan ................................................................................... 9 

3.2 Fungsi Persediaan ........................................................................................ 11 

3.3 Sistem Persediaan dan Biaya dalam Sistem Persediaan .............................. 12 

3.4 Perencanaan Produksi ................................................................................. 15 

3.5 Peranan Perencanaan dan Pengendalian Persediaan ................................... 15 

3.6 Cara Penentuan Persediaan ......................................................................... 18 

3.7 Just In Time (JIT) ........................................................................................ 18 

3.7.1 Tujuan penerapan Just in time (JIT) ............................................ 19 

3.7.2 Kelebihan dan Kelemahan Just in time (JIT) .............................. 20 

BAB IV DESKRIPSI KERJA ............................................................................... 22 

4.1 Tahap Wawancara ....................................................................................... 23 

4.2 Proses Bisnis pada UD. Ayam Goreng Donking ........................................ 26 

4.2.1 Pengadaan Bahan Baku ............................................................... 26 

4.2.2 Produksi ....................................................................................... 26 

4.2.3 Pemasaran .................................................................................... 27 



 

 

ix 

 

4.3 Penerapan Manajemen Persediaan .............................................................. 28 

4.3.1 Sistem Penerimaan Pesanan ........................................................ 28 

4.3.2 Memeriksa Kemampuan Pemenuhan Pesanan ............................ 29 

4.3.3 Analisis Kebutuhan Bahan Baku ................................................. 29 

4.3.4 Penyerahan Order Produksi ......................................................... 30 

4.3.5 Pembelian Bahan Baku ................................................................ 30 

4.3.6 Sistem Penerimaan Bahan Baku .................................................. 31 

4.3.7 Proses Produksi ............................................................................ 33 

4.3.8 Perencanaan Produksi .................................................................. 37 

4.3.9 Perencanaan dan Pemakaian Bahan Baku ................................... 38 

4.3.10 Peranan Penerapan Sistem Persediaan Just In Time .................... 40 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 43 

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 43 

5.2 Saran ............................................................................................................ 44 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 45 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 46 

 

 

 



 

 

x 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 4.1 Wawancara ................................................................................ 23 

Tabel 4.2 Data Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku ........................... 25 

Tabel 4.3 Perencanaan Persediaan ............................................................ 39 

Tabel 4.4 Pembelian Bahan Baku ............................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .................................................................. 7 

Gambar 4.1 Document Flowchart Sistem Pengadaan Bahan Baku .......... 31 

Gambar 4.2 Proses Produksi Ayam Kremes ............................................. 34 

Gambar 4.3 Proses Produksi Sambal ........................................................ 34 

Gambar 4.4 Proses Produksi Potato Chips ............................................... 35 

Gambar 4.5 Proses Produksi Fish Skin ..................................................... 36 

Gambar 4.6 Perencanaan Produksi ........................................................... 37 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 Surat Balasan Perusahaan ...................................................... 46 

Lampiran 2 Form KP-5 ............................................................................. 47 

Lampiran 3 Form KP-6 ............................................................................. 49 

Lampiran 4 Form KP-7 ............................................................................. 50 

Lampiran 5 Kartu Bimbingan KP ............................................................. 51 

Lampiran 6 Biodata Penulis ...................................................................... 52 



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Perusahaan didirikan agar menghasilkan laba. Di perusahaan yang 

memproduksi produk dalam bentuk barang, laba yang dihasilkan dengan 

mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, berbeda dengan 

perusahaan jasa yang memberikan layanan kepada konsumen hanya untuk 

mendapatkan laba. Di perusahaan ini, pasokan bahan baku memiliki pengaruh 

besar pada proses produksi. 

Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan komponen yang 

paling efektif dalam proses tersebut. Komponen paling efektif yang dimaksud 

adalah bahan baku mentah yang diubah menjadi produk jadi, perusahaan akan 

menyediakan produk untuk dijual kepada konsumen. Sehingga hal ini terjadi terus 

menerus untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam upayanya untuk 

menghasilkan laba agar dapat dipertahankan. Untuk memastikan proses produksi 

yang lancar, perusahaan harus mengelola bahan baku secara terkendali. 

Secara umum, pengadaan stok bahan baku berbeda untuk setiap 

perusahaan, baik dalam hal jumlah stok bahan baku pada perusahaan maupun 

dalam hal mengendalikan stok bahan baku di perusahaan. Bahan baku yang 

digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi dibeli dalam jangka waktu 

tertentu tergantung pada penentuan periode pembelian bahan baku perusahaan 

tersebut (misalnya setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun). 

Persediaan bahan baku adalah salah satu sumber daya perusahaan, yang 

mempunyai peran penting dalam jalannya sebuah bisnis, karena itu penting untuk 
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memeriksa persediaan bahan baku dengan benar. Ini karena ada beberapa opsi 

terkait masalah persediaan bahan baku yang digunakan. 

Di satu sisi, perusahaan ingin mempertahankan persediaan bahan baku 

yang cukup agar dapat memenuhi segala proses produksi. Namun, ini tidak efektif 

dan tidak efisien karena dapat meningkatkan biaya penyimpanan, adanya 

kadaluarsa pada penyimpanan bahan baku tersebut dan ada risiko penurunan 

harga. Di sisi lain, perusahaan ingin mencoba mengurangi biaya dengan 

mengurangi persediaan bahan baku, yaitu bahan baku yang sudah tersedia. 

Namun, kondisi ini mengganggu proses produksi jika terjadi kekurangan atau 

kelangkaan bahan baku. Karena kekurangan atau kelangkaan bahan baku selain 

dari proses produksi dapat terhenti, hal ini menyebabkan kenaikan biaya 

pembelian yang tiba-tiba. Jika bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 

tidak sampai dengan benar dan cepat, perusahaan harus menanggung pembelian 

bahan baku secara tiba-tiba dan menanggung risiko serta biaya tambahan untuk 

mendapatkan persediaan, dengan akibatnya terjadi penurunan laba perusahaan. 

Tugas mengendalikan persediaan bahan baku adalah untuk mengontrol 

persediaan bahan baku sedemikian rupa sehingga tidak ada kekurangan bahan 

baku yang tersedia atau kelebihan bahan baku, serta dapat meminimumkan biaya 

persediaan. Oleh karena itu, pengendalian persediaan bahan baku harus dilakukan 

dengan tepat sehingga tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat pula, agar 

proses produksi tidak terganggu dan biaya untuk persediaan bahan baku dapat 

diminimalkan. 

Mengingat pentingnya persediaan bahan baku dan biaya terkait, 

perusahaan harus memeriksa persediaan bahan baku untuk proses produksi dan 
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perencanaan proses produksi selanjutnya sehingga persediaan bahan baku tidak 

terlalu besar atau terlalu kecil, yang mengarah pada peningkatan biaya 

penyimpanan dan  terjadinya kekurangan atau kelangkaan persediaan bahan baku. 

Pengendalian persediaan bahan baku dapat menghasilkan jumlah bahan baku yang 

dibeli tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. 

Oleh karena hal di atas, maka penulis mengambil judul “Manajemen 

Persediaan Bahan Baku pada UD. Ayam Goreng Donking”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam kerja praktik ini bagaimana UD. Ayam Goreng Donking 

mengendalikan bahan baku dengan tepat untuk menghindari kelebihan maupun 

kekurangan bahan baku. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Kerja Praktik ini ialah bagaimana UD. Ayam 

Goreng Donking mengendalikan persediaan bahan baku, pengendalian dan 

pengelolaan yang tepat diperlukan agar perusahaan tidak mengalami kekurangan 

atau kelebihan persediaan bahan baku. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat 

ditetapkan tujuan dari Kerja Praktik ini adalah mengetahui pengendalian bahan 

baku yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kelebihan dan kekurangan 
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bahan baku pada UD. Ayam Goreng Donking sebagai bentuk kontribusi dan 

solusi bagi perusahaan.  

 

1.5 Manfaat 

Hasil dari Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi perusahaan  

a. Sebagai tambahan informasi kepada perusahaan dalam menentukan 

persediaan yang efektif dan efisien. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan maupun pihak lain yang 

berkepentingan dalam menjalankan manajemen persediaan bahan baku 

secara efektif dan efisien. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dengan 

membandingkan antara yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan 

yang ada di perusahaan. 

 



5 

 

BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 1998 Ibu Fenie Wati sebagai Ibu Rumah Tangga mendirikan 

sebuah Usaha berbentuk Catering di Rumah Pribadi yang berada di Surabaya. 

Usaha yang baru dirintis tersebut diberi nama Donking karena merupakan nama 

bangsawan, dimana Ibu Fenie sebagai pendiri usaha memiliki harapan dapat 

merajai pasar dalam bidang kuliner yang ada, selain itu nama Donking menurut 

beliau merupakan nama yang mudah untuk dihafalkan oleh orang. Usaha tersebut 

pada awal berdiri hanya melayani pesanan dari para tetangga sekitar rumah 

pribadi namun seiring berjalannya waktu usaha yang didirikannya menjadi 

semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Ibu Fenie memiliki kemampuan 

dan keahlian dalam bidang memasak, dimana awal pendirian usaha tesebut 

didasarkan pada niat iseng beliau untuk coba-coba dalam melakukan investasi 

bisnis dalam bidang perdagangan di bidang kuliner.  

Tahun 2010 Ibu Fenie mulai menekuni bisnis kuliner tersebut berdasarkan 

dengan minat konsumen yang semakin banyak dan luas, Ayam Goreng yang 

diproduksi pada saat itu menjadi menu spesial atau menjadi menu khas usaha 

Donking yang didirikan. usaha dagang Donking pada tahun 2010 sudah bukan 

lagi bertempat di rumah pribadi Ibu Fenie, melainkan bertempat di Ruko yang 

berlokasi di Nirwana Excecutive, Wonorejo Permai RK 39, Rungkut Surabaya 

yang sudah melalui tahap-tahap pengembangan berupa renovasi lokasi dagang 

sampai dengan saat ini. Usaha kuliner tersebut menjadi Usaha Dagang yang telah 
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dipatenkan sejak tahun 2016 lalu, dengan paten yaitu sebagai UD (Usaha Dagang) 

Ayam Goreng Donking. 

Usaha tersebut sampai dengan tahun 2019 telah  memproduksi berbagai 

macam produk yaitu mulai dari produk masakan rumahan sampai dengan produk 

makanan kemasan. Produk masakan rumahan yang diproduksi tiap hari 

menspesialisasikan ayam sebagai menu khas usaha Donking, antara lain yaitu 

ayam goreng kremes, ayam oven, sup ayam, tim ayam telur asin, dan menu-menu 

masakan rumahan lainnya. Produk makanan kemasan yang diproduksi tiap hari 

antara lain berupa kremes ayam, potato chips rasa original, potato chips rasa 

salted egg, fish skin rasa salted egg, dendeng ayam sampai dengan produksi aneka 

sambal. Ibu Fenie sebagai owner UD. Ayam Goreng Donking menciptakan 

inovasi produk secara terus menerus dengan melihat perkembangan minat 

masyarakat terhadap produk kuliner agar usaha yang didirikan dapat terus 

bertahan dan dapat terus berkembang.  

 

2.2 Struktur Organisasi 

UD. Ayam Goreng Donking dipimpin oleh seorang manajer restoran yang 

membawahi bagian administrasi dan produksi. Dengan adanya pembagian 

tersebut masing-masing bagian harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. 

Adapun struktur organisasi tersebut akan ditampilkan pada Gambar 2.1. 



7 

 

 

 

 

 

 

Job Description pada Ayam Goreng Donking akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Pemilik  

Pemilik dan sekaligus pimpinan bagi seluruh bagian atau karyawan di UD. 

Ayam Goreng Donking. Pemilik memiliki tanggung jawab penuh atas 

keberlangsungan usaha yang dimilikinya. Pemilik tidak selalu berada di 

tempat, akan tetapi apabila diperlukan pengambilan keputusan yang sangat 

penting maka pemilik dapat dihubungi sesegera mungkin oleh bagian 

administrasi atau produksi yang berada di resto. 

2. Administrasi 

Bagian administrasi bertanggung jawab kepada pemilik guna memberikan 

laporan keuangan pada pemilik UD. Ayam Goreng Donking setiap periode. 

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian administrasi diwajibkan memiliki 

ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Secara 

 

PEMILIK 

Ibu Fenie 

 

ADMINISTRASI 

Mbak Ida 

 

PRODUKSI 

Mbak Laksmi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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ringkas peran bagian administrasi di UD. Ayam Goreng Donking adalah 

sebagai berikut: 

a. Mampu menyusun perencanaan keuangan perusahaan. 

b. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dengan rinci. 

3. Produksi 

Bagian produksi melakukan proses produksinya dengan baik sesuai dengan 

pesanan. Hal penting dalam melaksanakan tugasnya, bagian produksi 

diwajibkan memiliki kemampuan dalam urusan produksi sesuai dengan tata 

cara produksi di UD. Ayam Goreng Donking. Secara ringkas peran bagian 

produksi UD. Ayam Goreng Donking adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga kualitas menu agar sesuai standar. 

b. Membuat menu yang enak, sehat dan higienis. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan yang ada dalam perusahaan adalah bagian dari aset perusahaan, 

oleh karena itu pimpinan perusahaan memiliki kewajiban untuk memantaunya. 

Pemantauan ini memiliki tujuan untuk mencegah hilangnya persediaan dan agar 

tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan untuk memastikan 

kelangsungan operasi bisnisnya serta fungsi perusahaan. Pengendalian persediaan 

adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena banyak persediaan fisik 

memerlukan investasi yang sangat besar. Jika perusahaan menginvestasikan 

terlalu banyak uang dalam persediaan, maka timbul biaya pengalihan yang 

berlebihan. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan yang cukup, biaya 

tambahan timbul karena kurangnya bahan. 

Pada umumnya, persediaan merupakan semua sumber daya organisasi yang 

disimpan untuk memenuhi kebutuhan. Persediaan merupakan sebagai aset yang 

meliputi aset perusahaan dengan maksud dalam periode aktivitas formal atau 

persediaan aset yang masih dalam proses produksi, atau persediaan bahan mentah 

dalam proses produksi (Assauri S. , 2004). Persediaan yang disebut meliputi 

material, suku cadang, pekerjaan dalam proses, barang setengah jadi, peralatan, 

produk jadi dan bahan terkait lainnya (Ogawa, 1996).   

Persediaan merupakan aset perusahaan yang ada dalam bentuk persediaan 

bahan baku, barang setengah jadi (work in progress) dan barang jadi. Bahan baku 

adalah komponen utama dari suatu produk atau barang. Barang setengah jadi 
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merupakan barang yang masih dalam produksi. Barang jadi merupakan barang 

yang dapat digunakan, dikonsumsi oleh konsumen (Prawirosentono, 2007).  

Pengendalian persediaan adalah untuk menjaga persediaan pada tingkat 

yang diinginkan (Jay & Barry, 2005). Persediaan  ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, 

yaitu:  

1. Persediaan bahan baku 

Persediaan yang dibeli oleh perusahaan agar diproses menjadi barang 

setengah jadi dan akhirnya menjadi barang akhir perusahaan. 

2. Persediaan sedang dalam proses 

Persediaan yang keluar dari bagian mana pun dalam proses produksi atau  

bahan yang telah diolah menjadi bentuk yang harus lagi diproses untuk  

menjadi barang jadi nanti. 

3. Inventarisasi bahan tambahan 

Persediaan barang atau bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk  

mendukung keberhasilan produksi di perusahaan, tetapi bukan komponen  

dari produk jadi. 

4. Persediaan produk jadi 

Persediaan barang yang diolah atau diproses di pabrik yang siap dijual. 

Persediaan perusahaan dapat dibedakan berdasarkan metode dan tujuan 

pembelian sebagai berikut (Prawirosentono, 2007): 

1. Batch Stock atau Lot Size Inventory 

Batch Stock merupakan persediaan bahan atau barang yang disimpan atau  

disediakan lebih dari jumlah yang diperlukan karena diangkut dalam jumlah  

besar. Keuntungan dari Batch Stock atau Lot Size Inventory adalah: 
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a. Agar mendapatkan diskon 

b. Mendapatkan efisiensi produksi karena proses produksi yang lancar. 

c. Biaya pengiriman per unit lebih rendah. 

2. Fluctuation Stock 

Fluctuation Stock merupakan persediaan untuk mengatasi fluktuasi 

permintaan yang tidak dapat diprediksi. 

3. Anticipation Stock 

Anticipation Stock merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk 

memperkirakan permintaan dan fluktuasi yang dapat diprediksi. 

 

3.2 Fungsi Persediaan 

Efisiensi produksi dapat ditingkatkan dengan mengendalikan sistem 

persediaan bahan baku. Efisiensi ini dapat dicapai jika fungsi persediaan bahan 

baku dapat dioptimalkan. Fungsi persediaan bahan baku sebagai berikut 

(Prawirosentono, 2007): 

1. Mengurangi risiko keterlambatan bahan baku untuk mendukung proses 

produksi perusahaan. 

2. Mengurangi risiko menerima bahan baku yang dipesan dan tidak cocok 

dengan pesanan yang harus dikembalikan. 

3. Menyimpan bahan / barang yang diproduksi secara musiman sehingga 

dapat digunakan bahkan ketika bahan / barang tersebut tidak tersedia di 

pasar. 

4. Menjaga stabilitas operasi produksi perusahaan yang artinya memastikan 

proses produksi yang lancar. 
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5. Mengoptimalkan untuk penggunaan mesin untuk menghindari terhentinya 

proses produksi karena kurangnya persediaan. 

6. Tingkatkan pelanggan terhadap langganan dengan lebih baik. 

Tercukupinya barang yang tersedia di pasaran dalam setiap waktu. 

Terutama dalam hal barang pesanan dan barang dapat dikirim tepat waktu. 

Ada tiga alasan mengapa bisnis membutuhkan persediaan: 

1. Ketidakpastian permintaan (permintaan mendadak). 

2. Ketidakpastian pemasok. 

3. Ketidakpastian batas waktu pesanan. 

 

3.3 Sistem Persediaan dan Biaya dalam Sistem Persediaan 

Sistem persediaan merupakan mekanisme untuk mengelola input terkait 

persediaan dalam output yang membutuhkan umpan balik untuk memastikan 

bahwa output memenuhi standar tertentu. Mekanisme sistem ini yaitu untuk 

membuat kebijakan yang memantau persediaan, menentukan persediaan yang 

dijaga, kapan persediaan harus diisi kembali, dan berapa banyak pesanan  (Baroto, 

2002). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menentukan dan menjamin 

ketersediaan barang jadi, barang dalam proses, komponen dan bahan baku secara 

optimal, dalam jumlah yang optimal dan pada waktu yang optimal. Kriteria 

optimal adalah untuk meminimalkan semua biaya terkait persediaan, yaitu biaya 

penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya untuk kekurangan persediaan. 

Secara umum, tujuan dari sistem persediaan adalah untuk menemukan solusi 

optimal terhadap semua masalah yang berhubungan dengan persediaan. Dalam 

konteks tujuan umum dari perusahaan, tingkat kontrol persediaan yang optimal 



13 

 

 

seringkali diukur dengan laba maksimum. Karena perusahaan memiliki banyak 

subsistem lain selain persediaan, tidak mudah untuk mengukur kontribusi 

pengendalian persediaan terhadap total laba. Optimalisasi pengendalian 

persediaan biasanya diukur dengan biaya total minimum selama periode waktu 

tertentu. 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya pengadaan persediaan, 

dan faktor-faktor ini saling terkait sebagai berikut (Prawirosentono, 2007): 

1. Diperkirakan penggunaan bahan 

Saat menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan, harus sesuai dengan 

kebutuhan untuk penggunaan bahan-bahan ini dalam jangka waktu tertentu. 

Merencanakan penggunaan bahan baku pada periode sebelumnya dapat 

digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan, karena penggunaan bahan 

pada periode sebelumnya menunjukkan penyerapan bahan selama proses 

produksi. Jadi jika kondisinya sama, itu berarti jumlah bahan baku yang 

dimaksud dapat ditentukan di masa mendatang. 

2. Harga bahan 

Harga bahan yang dibutuhkan ialah faktor lain yang dapat mempengaruhi 

jumlah pengadaan persediaan. Mengalikan bahan ini dengan jumlah bahan 

yang dibutuhkan adalah kebutuhan modal yang harus dipenuhi untuk membeli 

persediaan. 

3. Biaya persediaan 

Ada berbagai jenis biaya persediaan bahan baku: biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan bahan baku. 

4. Waktu tunggu pesanan (lead time) 
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Waktu tunggu pesanan merupakan waktu antara pesanan dengan waktu hingga 

pesanan tiba di gudang. Masa tenggang harus diperhitungkan sehingga bahan 

baku yang dipesan tiba tepat waktu. 

Salah satu faktor yang menentukan jumlah persediaan di atas adalah biaya 

persediaan. Biaya persediaan adalah total biaya dan kerugian yang disebabkan 

oleh persediaan. Biaya-biaya yang berkaitan adalah sebagai berikut (Baroto, 

2002):  

a. Harga pembelian 

Biaya pembelian barang, jumlah yang sesuai dengan harga pembelian 

persediaan itu sendiri atau harga pembelian. 

b. Biaya pemesanan 

Biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan pemesanan pada pemasok, yang 

jumlahnya tidak tergantung pada jumlah pesanan. Biaya ini termasuk biaya 

pemrosesan pesanan, biaya pengiriman, upah, biaya telepon / faks, biaya 

dokumentasi / transaksi, biaya pengemasan, biaya pemeriksaan dan biaya 

lainnya yang tidak tergantung pada jumlah pesanan. 

c. Biaya untuk penyiapan 

Semua biaya yang berkaitan dengan persiapan produksi. Biaya-biaya ini 

timbul jika barang diproduksi secara independen dan tidak dibeli dari 

pemasok. Biaya-biaya ini termasuk biaya persiapan peralatan yang diperlukan 

untuk produksi, biaya persiapan / penyetelan mesin, biaya pembuatan gambar 

kerja, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya perencanaan dan 

penjadwalan produksi dan biaya lain yang tidak tergantung pada jumlah 

barang yang diproduksi. 
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d. Biaya penyimpanan 

Biaya yang berkaitan dengan penanganan / penyimpanan bahan, barang 

setengah jadi maupun barang jadi. Biaya penyimpanan tergantung pada 

lamanya penyimpanan dan jumlah yang disimpan. Biaya ini biasanya 

dibebankan per unit biaya per periode. Biaya penyimpanan termasuk biaya 

peluang, biaya penyimpanan, biaya usang dan biaya lainnya, yang ukurannya 

bervariasi tergantung pada jumlah barang. 

e. Biaya kekurangan persediaan  

Jika perusahaan kehabisan barang saat dibutuhkan, hal itu akan 

mengakibatkan habisnya persediaan. Habisnya persediaan berarti 

menyebabkan kerugian dalam bentuk biaya karena hilangnya peluang 

keuntungan atau pelanggan yang kecewa yang mengarah ke perpindahan ke 

produk yang pesaing. 

 

3.4 Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi adalah rencana yang mencakup jenis dan jumlah 

barang yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Perencanaan produksi berfungsi untuk penjadwalan produksi, kebutuhan bahan 

baku, kebutuhan tenaga kerja, jam produksi, dan sebagainya.  

 

3.5 Peranan Perencanaan dan Pengendalian Persediaan 

Peranan dan pengendalian adalah bagian penting dari manajemen 

persediaan. Pengendalian merupakan tindakan agar aktifitas dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian 
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tanpa rencana merupakan hal yang sia-sia dan perencanaan tanpa pengendalian 

merupakan tindakan yang tidak efektif. 

Secara umum pengertian dari perencanaan dan oengendalian bahan baku 

menurut (Prawirosentono, Manajemen Operasi, Analisis dan Studi Kasus, 2001) 

adalah kegiatan yang memperkirakan kebutuhan bahan baku, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Agar perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan rencana 

maka harus menentukan besarnya tingkat persediaan dan mengendalikannya 

dengan efisien dan efektif.  

1. Untuk menentukan pengendalian persediaan bahan baku yang efektif 

maka diperlukan tujuan perencanaan yang efektif dan juga pengendalian 

(Controlling). Adapun tujuan perencanaan bahan baku yaitu:Agar 

jumlah persediaan bahan baku yang disediakan tidak terlalu sedikit juga 

terlalu banyak, artinya dalam jumlah yang cukup efisien dan efektif. 

2. Kegiatan operasi dalam perusahaan khususnya proses produksi dapat 

berjalan secara efisien dan efektif. 

3. Implikasi penyediaan bahan baku yang efisien demi kelancaran proses 

produksi, yang artinya harus disediakan investasi modal dalam jumlah 

yang memadai.  

Untuk dapat mengatur tingkat persediaan dalam jumlah, mutu, dan waktu 

yang tepat maka diperlukan pengendalian persediaan bahan baku yang efektif dan 

efisien. Pengertian pengendalian persediaan adalah kegiatan dari urutan-urutan 

kegiatan yang memiliki hubungan erat satu sama lain dalam kegiatan operasi 

produksi perusahaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya 

baik waktu, jumlah, kualitas maupun biayanya (Assauri S. , 2004). 
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Oleh karena itu perusahaan harus mengadakan suatu tingkat persediaan yang 

tepat karena bila persediaan terlalu berlebihan berarti lebih banyak uang atau 

modal yang digunakan dan biaya-biaya yang ditimbulkan. Apabila persediaan 

dalam jumlah yang besar menyebabkan timbulnya biaya-biaya tambahan dan 

persediaan dalam jumlah yang sedikit dapat mengganggu kelancaran dari kegiatan 

produksi perusahaan. 

Untuk dapat menentukan pengendalian persediaan maka harus memenuhi 

syarat menurut (Assauri S. , 2004) adalah sebagai berikut: 

1. pengawasan atas pengeluaran bahan. 

2. pencatatan yang cukup teliti untuk menunjukkan jumlah yang akan 

dipesan atau dikeluarkan dan yang ada dalam gudang.  

3. suatu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan. 

Dalam upaya mengendalikan persediaan bahan baku yang dijalankan oleh 

suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan tertentu, pengendalian persediaan yang 

dilakukan untuk memelihara terdapatnya keseimbangan antara kerugian-kerugian 

serta penghematan dengan adanya suatu tingkat persediaan. Serta besarnya biaya 

dan modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan tersebut. Tujuan dari 

pengendalian persediaan menurut (Assauri S. , 2004): 

1. Menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan yang dapat 

menyebabkan terhetinya kegiatan produksi dari perusahaan. 

2. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar 

atau tidak berlebihan. 

3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat 

mengakibatkan biaya pemesanan terlalu besar. 
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Tujuan pengendalian persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah 

yang tepat dari bahan-bahan yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan 

biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan.  

 

3.6 Cara Penentuan Persediaan 

Ada 2 cara yang umum dikenal dalam menentukan jumlah persediaan pada 

akhir suatu periode menurut (Assauri S. , 2004): 

a. Periodic system yaitu setiap akhir periode dilakukan perhitungan 

secara fisik dalam menentukan jumlah persediaan akhir.  

b. Perpetual atau disebut juga Book Inventories yaitu dalam hal ini dibina 

catatan administrasi persediaan. Dalam setiap mutasi dari persediaan 

sebagai akibat dari pembelian ataupun penjualan dicatat atau dilihat 

dalam kartu administrasi persediaannya. 

 

3.7 Just In Time (JIT) 

Just in time atau JIT adalah penggabungan dari bebrapa aktifitas desain agar 

dapat mencapai produksi yang maksimal dengan minimum persediaan bahan 

baku, Work In Proces (WIP), dan juga produk jadi (Ginting, 2007). Dan juga 

dijelaskan oleh (Stevenson & Sum, 2014). Just in time adalah suatu sistem 

pemrosesan yang sangat teratur ketika barang beroperasi melalui sistem dan 

layanan tepat saat akan dibutuhkan. 

Just in time (JIT) atau sering dikenal dengan sistem produksi yang tepat 

waktu merupakan metode produksi yang menentukan jumlah berdasarkan pada 
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jumlah barang yang benar-benar dijual atau dibutuhkan, yang diproduksi dengan 

tepat waktu (Subagyo P. , 2000).  

Tujuan utama dari penerapan sistem just in time secara umum ialah (Yamit, 

2011):  

1) Zero defect (menghilangkan produk cacat) 

2) Zero inventories (meniadakan persediaan dalam gudang) 

3) Zero setup time (meniadakan waktu persiapan) 

4) Zero handling (meniadakan penanganan bahan) 

5) Zero queues (meniadakan antrian) 

6) Zero breakdowns (meniadakan kerusakan mesin) 

7) Zero lead time (meniadakan waktu tunggu) 

8) Zero lot excesses (meniadakan kelebihan lot) 

9) Zero schedule interruptions (meniadakan gangguan pada jadwal 

produksi) 

Kesimpulan dari tujuan utama sistem penerapan just in time ialah 

meniadakan pemborosan agar dalam melakukan proses produksi dapat 

berjalan sesuai dengan perencanaan dan mendapat hasil yang maksimal. 

 

3.7.1 Tujuan penerapan Just in time (JIT) 

Tujuan penerapan sistem Just in time adalah agar dapat meningkatkan 

keuntungan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas (Nasution & 

Prasetyawan, 2008). Keuntungan yang terlihat dari penggunaan just in time adalah 

pengurangan dalam persediaan Work in process (WIP). Selain dapat mengurangi 

investasi dalam persediaan, biaya-biaya terkait yang lain serta peralatan dan 
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tenaga kerja juga dapat dapat diminimalisir. Just in time tidak memerlukan sistem 

pengendalian inventaris yang canggih, tetapi pengendalian tersebut adalah 

pengendalian produksi yang sangat sederhana. Just in time (JIT) dapat 

meningkatkan peran pekerja dalam menyelesikan masalah dengan mendorong 

mereka untuk mengurangi waktu pengaturan dan memecahkan masalah kualitas. 

Kualitas yang baik akan menghasilkan lebih sedikit pemborosan material, sedikit 

alokasi jam pengerjaan untuk pengerjaan ulang produk yang cacat dan umpan 

balik yang cepat dalam memperbaiki produk yang cacat. 

 

3.7.2 Kelebihan dan Kelemahan Just in time (JIT) 

1. Kelebihan just in time (JIT) 

Beberapa kelebihan dalam menerapkan just in time sebagai berikut: 

a. Tingkat persediaan rendah sehingga dapat menghemat tempat 

penyimpanan sekaligus biaya-biaya terkait. 

b. Bahan baku yang diperoleh hanya saat dibutuhkan saja sehingga modal 

kerja juga rendah. 

c. Tingkat persediaan yang rendah memungkinkan pemborosan pada bahan 

baku yang rusak dan kadaluarsa akan menjadi rendah. 

d. Dapat menghindari penumpukan produk jadi yang belum terjual akibat 

perubahan dari permintaan pasar. 

e. Penekanan pada kualitas bahan baku yang dipesan melalui supplier 

sehingga dapat mempersingkat waktu pengecekan. 

2. Kelemahan just in time (JIT): 

Beberapa kelebihan dalam menerapkan just in time sebagai berikut: 
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a. Sistem produksi just in time tidak dapat mentoleransi kesalahan "Zero for 

Mistake", oleh karena itu sulit untuk memperbaiki / mengerjakan ulang bahan 

produksi atau produk jadi yang cacat. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya 

persediaan bahan baku untuk produksi dan produk jadi. 

b. Ketergantungan yang sangat tinggi pada supplier, baik dari segi kualitas 

dan waktu pengiriman, yang biasanya terkait dengan perusahaan manufaktur 

perusahaan sendiri. Keterlambatan pengiriman oleh supplier akan 

menyebabkan terhentinya proses produksi yang telah direncanakan.  

c. Biaya transaksi relatif tinggi karena frekuensi transaksi yang tinggi. 

d. Sulit bagi perusahaan manufaktur dalam memenuhi permintaan yang 

mendadak yang tinggi karena keterbatasan produk jadi. 

e. Keterbatasan sumber daya manusia multifungsi, sedangkan dalam 

penerapan sistem just in time saja sumber daya manusia multifungsi sangat 

diperlukan untuk mendukung kelancaran prosses produksi karena adanya 

permintaan yang tinggi. 
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BAB IV  

DESKRIPSI KERJA 

 

  

UD. Ayam Goreng Donking dalam melakukan produksinya membutuhkan 

bahan baku yang sekaligus banyak. Hal ini dikarenakan dalam satu kali produksi 

membutuhkan persediaan bahan baku yang banyak dan menyebabkan 

pembengkakan terhadap biaya penyimpanan persediaan bahan baku tersebut. 

Setelah dilakukan observasi dalam UD. Ayam Goreng Donking diketahui 

bahwa dalam mengendalikan persediaan bahan baku masih sangat minim 

pengetahuan mengenai persediaan bahan baku. Pengendalian persediaan bahan 

baku yang selama ini dilakukan oleh UD. Ayam Goreng Donking hanya dengan 

selalu membeli bahan baku tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang akan timbul 

jika pembelian bahan baku tersebut tanpa dihitung.  

Oleh karena itu tahapan dalam Kerja Praktik ini mencari informasi melalui 

pemilik UD. Ayam Goreng Donking mengenai cara mengendalikan persediaan 

bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan 

informasi, tahapan selanjutnya yaitu melakukan perhitungan sebelum membeli 

bahan baku. Setelah dilakukan perhitungan agar bahan baku yang dibeli tidak 

kurang atau lebih, tahapan selanjutnya yaitu optimalisasi. Optimalisasi 

perencanaan pengendalian bahan baku dapat dicapai dengan meningkatkan proses 

produksi, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi dan berdampak pada 

produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target 

produksi dapat dicapai dengan tepat. 
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4.1 Tahap Wawancara 

Untuk dapat mengimplementasikan perubahan dalam UD. Ayam Goreng 

Donking , maka dilakukan tahapan wawancara dengan pemilik UD. Ayam Goreng 

Donking terkait sejarah dan proses produksi di dalamnya. Hasil dari wawancara 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Wawancara 

No Wawancara dan Narasumber 

1 Bergerak dalam bidang apakah UD. Ayam Goreng Donking ini? 

Jawab: 

UD. Ayam Goreng Donking merupakan usaha yang bergerak 

dalam bidang kuliner yang menawarkan restoring dengan menu yang 

paling diminati yaitu Ayam Goreng Kremes milik UD. Ayam Goreng 

Donking serta memproduksi beberapa camilan serta sambal berbagai 

macam varian.   

2 Bagaimana sejarah singkat berdirinya UD. Ayam Goreng Donking? 

Jawab: 

Pada tahun 1998 Ibu Fenie Wati sebagai Ibu Rumah Tangga 

mendirikan sebuah Usaha berbentuk Catering di Rumah Pribadi yang 

berada di Surabaya. Usaha yang baru dirintis tersebut diberi nama Donking 

karena merupakan nama bangsawan, dimana Ibu Fenie sebagai pendiri 

usaha memiliki harapan dapat merajai pasar dalam bidang kuliner yang 

ada, selain itu nama Donking menurut beliau merupakan nama yang 

mudah untuk dihafalkan oleh orang. Usaha tersebut pada awal berdiri 

hanya melayani pesanan dari para tetangga sekitar rumah pribadi namun 
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No Wawancara dan Narasumber 

seiring berjalannya waktu usaha yang didirikannya menjadi semakin 

dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Ibu Fenie memiliki kemampuan 

dan keahlian dalam bidang memasak, dimana awal pendirian usaha tesebut 

didasarkan pada niat iseng beliau untuk coba-coba dalam melakukan 

investasi bisnis dalam bidang perdagangan di bidang kuliner.  

3 Bagaimana struktur organisasi yang ada pada UD. Ayam Goreng 

Donking? 

Jawab: 

Struktur organisasi dalam UD. Ayam Goreng Donking sangat 

sederhana yaitu Ibu Fennie Wati sebagai Pemilik usaha kemudian 

membawahi 2 orang yaitu bagian administrasi Mbak Ida dan Bagian 

Produksi Mbak Laksmi. 

4 Bagaimana cara ibu menghitung persediaan yang ada untuk diproduksi 

dalam periode berikutnya? 

Jawab: 

Selama ini perhitungan persediaan bahan baku di UD. Ayam 

Goreng Donking dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO) 

dengan pemahaman yang mudah namun masih banyak kekurangan karena 

pesanan dari customer semakin banyak. 

5 Berapa omzet yang didapatkan oleh UD. Ayam Goreng Donking? 

Jawab:  

Omzet yang didapatkan dalam setiap bulannya sekitar Rp 

50.000.000 hingga 100.000.000. 

6 Bagaimana cara mempertahankan persediaan bahan baku agar tidak 

kekurangan atau mengalami kelangkaan? 
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No Wawancara dan Narasumber 

Jawab: 

Dengan selalu cek di dalam gudang dan menghitung sekali 

produksi membutuhkan berapa banyak bahan baku tersebut agar dapat di 

gunakan untuk periode selanjutnya. 

 

Selanjutnya, data pembelian dan pemakaian bahan baku yang diperolehan 

dari perusahan sebelum menerapkan sistem persediaan just in time pada UD. 

Ayam Goreng Donking yang ditunjukkan dalam Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Data Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku 

Periode Bulan Juli 

Bahan Baku (Kg) Pembelian Pemakaian 

(Kg/Bulan) (Kg/Bulan) 

Ayam Kampung 105 65 

Cabe 65 43 

Kentang 165 120 

Kulit Ikan 55 30 

 

  

 Dari tabel 4.2 terlihat bahwa pemakaian bahan baku lebih sedikit 

disbanding dengan pembelian. Hal ini menyebabkan sisa bahan baku yang tidak 

terpakai dimasukkan kedalam gudang yang dapat menyebabkan pembengkakkan 

pada biaya penyimpanan. Dengan demikian, melalui kerja praktik ini diharapkan 

dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di UD. Ayam Goreng 

Donking. 
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4.2 Proses Bisnis pada UD. Ayam Goreng Donking 

4.2.1 Pengadaan Bahan Baku 

Dalam pengadaan bahan baku UD. Ayam Goreng Donking membeli 

sebagian bahan baku utama lewat supplier atau terjun langsung ke pasar. 

Pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh UD. Ayam Goreng Donking lewat 

supplier yaitu dengan menelpon supplier tersebut ketika bahan baku untuk 

produksi telah habis. Atau terkadang UD. Ayam Goreng Donking membelinya 

langsung ke pasar. 

 

4.2.2 Produksi  

Dalam produksinya UD. Ayam Goreng Donking memiliki berbgai macam 

produk yang dihasilkan.  

1. Ayam Kremes 

Ayam kampung dipotong menjadi beberapa bagian lalu dicuci setelah 

dicuci ayam tersebut direbus dan dimasukakkan beberapa bumbu khas dari 

ayam goreng donking, lalu setelah direbus ayam tersebut ditiriskan dan 

dimasukkan dalam campuran tepung yang telah diracik dengan bersamaan 

panaskan minyak goreng lalu masukkan ayam tersebut dalam wajan yang 

berisi minyak panas. Sesaat penggorengan ayam tersebut dalam minyak 

panas masukkan campuran tepung tersebut digoreng bersamaan dengan 

ayam yang akan menghasilkan kremes yang khas dari UD. Ayam Goreng 

Donking.  

2. Sambal  
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Cabe yang telah dibeli tersebut kemudian batang ujungnya dibuang setelah 

itu cabe tersebut dicuci bersih sebelum diolah, setelah dicuci cabe tersebut 

dimasukkan ke wajan besar serta dimasukkan tomat dan dimasak hingga 

cabe dan tomat melunak.  

3. Potato Chips 

Kentang dikupas kulitnya dan dicuci bersih lalu dimasukkan ke mesin 

untuk dipotong setelah dipotong kentang tersebut direndam dengan air 

panas lalu digoreng dengan dip frayer setelah digoreng kentang tersebut 

ditampis dengan minyak pengering. 

4. Fish Skin 

Kulit ikan yang akan diolah dijemur terlebih dahulu setelah dijemur ikan 

tersebut digoreng setengah matang dan dicelupkan ke bumbu yang telah 

diracik, setelah itu digoreng kembali hingga kering.  

 

4.2.3 Pemasaran 

Dalam memasarkan produknya UD. Ayam Goreng Donking membuka 

restoran untuk makan ayam goreng kremes tersebut serta membuat display untuk 

makanan kering yang telah dipacking rapi. Selain itu UD. Ayam Goreng Donking 

menitipkan ayam kremes dalam bentuk frozen di Bonnet Supermarket, juga aneka 

sambal dan potato chips juga fish skin dititipkan di Bilka. Tidak hanya itu dalam 

memasarkan produknya UD. Ayam Goreng Donking menggunakan aplikasi 

online seperti Instagram, Grabfood dan juga Gofood. Pemasaran dengan online 

maupun offline UD. Ayam Goreng Donking sangat efektif karena pemasukan 
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yang didapat juga seimbang. Tidak hanya mengandalkan restoran namun juga 

dengan mengandalkan pemasaran online. 

 

4.3 Penerapan Manajemen Persediaan 

4.3.1 Sistem Penerimaan Pesanan 

Setiap pemesanan dari pelanggan diterima dan ditinjau oleh pemilik toko 

yang bertugas melakukan penilaian atas kemampuan untuk memproduksi barang 

sekaligus analisa awal mengenai bahan baku yang dibutuhkan dan juga waktu 

produksi yang dibutuhkan dari barang yang dipesan, dan jika bila perlu akan 

dilakukan diskusi antara pemilik dengan pelanggan. Setelah pesanan disepakati 

(mengenai harga produk serta pesanan produk), maka pemilik akan membuatkan 

memo produksi. Sistem penerimaan pesanan yang dilakukan oleh UD. Ayam 

Goreng Donking berdasarkan permintaan konsumen dimana konsumen memesan 

produk yang akan diproduksi. 

Konsumen dapat memesan produk secara langsung dengan datang ke 

restoran atau melalui media online karena UD. Ayam Goreng Donking ini 

memiliki media online berupa Grabfood dan Gofood yang dapat memudahkan 

konsumen untuk memilih produk mana yang akan dibeli. Bukti penerimaan order 

(nota) yang sudah disepakati, kemudian diinformasikan kepada pihak pelanggan, 

tujuannya adalah untuk menjamin pesanan yang diterima dari pelanggan ditinjau 

dan ditindaklanjuti agar bisa segera dilakukan pembelian bahan baku untuk proses 

produksi, dan pelaksanaan produksi itu sendiri demi memenuhi kepuasan 

pelanggan. Ruang lingkup prosedurnya meliputi Nota pesanan yaitu suatu 

dokumen tanda jadi pesanan yang dibuat oleh pengelola UD. Ayam Goreng 
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Donking atas dasar pesanan dari pelanggan. Nota pesanan ini dijadikan sebagai 

dasar untuk pemeriksaan kemampuan pembuatan pesanan, analisa pemakaian 

bahan baku, pembelian bahan baku yang dibutuhkan, dan permintaan produksi 

kepada bagian produksi. 

 

4.3.2 Memeriksa Kemampuan Pemenuhan Pesanan 

Pada langkah awal penerimaan pesanan dari pelanggan, pengelola UD. 

Ayam Goreng Donking biasanya memeriksa kemampuan pemenuhan pesanan 

berdasarkan kepada kapasitas produksi yang sedang tinggi dan tidak 

memungkinkan untuk melakukan produksi pesanan yang baru tersebut dengan 

waktu produksi normal. Jika kemampuan pemenuhan pesanan tidak 

memungkinkan, maka harus dikomunikasikan dengan pihak pelanggan untuk 

waktu produksi yang relatif lebih lama dari waktu normal. 

 

4.3.3 Analisis Kebutuhan Bahan Baku 

Setelah pesanan dari pelanggan diperiksa dan disetujui oleh pengelola UD. 

Ayam Goreng Donking, langkah berikutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan 

proses produksi barang. Produk yang akan diproduksi dianalisa meliputi bahan 

baku apa saja yang dibutuhkan. Metode persediaan just in time, dibutuhkan dan 

cocok untuk diimplementasikan di UD. Ayam Goreng Donking karena pemilik 

dapat meminimalisir keluarnya persediaan bahan baku. Hal ini karena barang jadi 

yang akan dijual, tidaklah disimpan dalam bentuk persediaan yang sangat banyak, 

melainkan berdasarkan kepada pemesanan langsung oleh pelanggan. 
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4.3.4 Penyerahan Order Produksi 

Setelah bagian administrasi menerima orderan pesanan, langkah selanjutnya 

yaitu pengecekan dan melakukan perhitungan bahan baku sesuai dengan pesanan 

yang telah diterima. Setelah pesanan disepakati dan dianalisis, maka persiapan 

proses produksi segera dilakukan. 

 

4.3.5 Pembelian Bahan Baku 

Pembelian bahan baku dilakukan secara just in time, dimana UD. Ayam 

Goreng Donking ini membeli bahan baku jika terdapat pesanan dari konsumen 

karena dengan cara yang demikian dapat meminimalisir kerugian, jika diadakan 

stok bahan baku cenderung kurang optimal karena takut terjadinya penumpukan 

bahan yang tidak terpakai karena UD. Ayam Goreng Donking ini bergerak dalam 

bidang makanan dan frozen food dimana bahan-bahan yang digunakan dapat 

dengan cepat kadaluarsa sehingga akan tidak efektif jika diadakan persediaan 

bahan baku, sekalipun diadakan stok bahan maka akan tertinggal dengan usaha 

dagang yang lainnya. Selain itu juga dapat menghemat penyimpanan barang yang 

seharusnya digunakan untuk gudang penyimpanan bahan baku dapat digunakan 

untuk proses produksi mengingat usaha dagang ini masih dalam skala yang kecil 

menengah. Pembelian bahan baku biasanya dilakukan di dalam kota maupun luar 

kota tergantung pada ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. 
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4.3.6 Sistem Penerimaan Bahan Baku  

 

Gambar 4.1 Document Flowchart Sistem Pengadaan Bahan Baku 

 

Sistem penerimaan bahan baku dimulai ketika bahan yang dipesan kepada 

supplier datang dan diterima. Barang yang diterima, diperiksa dengan baik, 

apakah sesuai dengan pesanan. Setelah bagian administrasi melakukan pemesanan 

bahan baku kepada supplier selanjutnya pihak supplier akan mengirimkan 
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pengiriman tersebut berdasarkan purchase order yang dibuat. Pada saat supplier 

mengirimkan seluruh bahan baku, harus disertai dengan nota pembelian yang 

dibuat dalam rangkap 2. Rangkap 1 (berwarna putih) diberikan untuk bagian 

administrasi sebagai tanda terima barang yang dipesan dan sebagai dasar 

pengecekan barang. Pada saat pemeriksaan bahan baku yang dikirim oleh pihak 

supplier, bagian administrasi harus mengkroscek dengan catatan analisa 

kebutuhan bahan baku yang telah dibuat yang dijadikan dasar pemesanan bahan 

baku tersebut, baik jenis barang, jumlah, warna, dan ukuran. Bahan baku yang 

telah diterima pun dilakukan pengecekan kembali mengenai kualitas dan fisik 

bahan tersebut, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat 

bahan baku yang rusak (cacat), maka pihak bagian administasi akan 

mengembalikan (retur pembelian) dan bahan baku yang dikembalikan akan 

ditukar dengan barang yang baru dengan kualitas yang diinginkan. 

Nota putih diberikan oleh supplier karena pembayaran yang dilakukan 

secara tunai. Kemudian rangkap 2 (berwarna merah) untuk dokumentasi arsip 

supplier. Nota tersebut memuat informasi mengenai: Serial Number (Nomor seri), 

Identitas supplier, Tanggal pembelian, Nama pembeli (toko), Nama bahan baku, 

Jumlah bahan baku (kuantitas), Harga bahan baku, Jumlah harga bahan baku dan 

Tanda tangan pihak supplier dan bagian administrasi. Setelah seluruh bahan baku 

diperiksa dan dipastikan sesuai dengan pesanan, maka bagian administrasi siap 

untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan rencana produksi yang telah 

disusun.  
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4.3.7 Proses Produksi  

Proses produksi yang dilakukan oleh UD. Ayam Goreng Donking terdiri 

dari beberapa proses pengolahan bahan baku, yaitu bagian pemotongan dan 

pengolahan bahan baku menajdi produk jadi dan bagian packing. 

1. Bagian Pemotongan bahan baku 

Bagian pemotongan bahan baku merupakan bagian awal dari proses produksi 

yang dilakukan. Bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi berbagai 

macam produk dari UD. Ayam Goreng Donking ialah: 

a. Ayam Kremes 

Ayam kampung dipotong menjadi beberapa bagian lalu dicuci setelah 

dicuci ayam tersebut direbus dan dimasukkan beberapa bumbu khas dari 

ayam goreng donking, lalu setelah direbus ayam tersebut ditiriskan dan 

dimasukkan dalam campuran tepung yang telah diracik dengan 

bersamaan panaskan minyak goreng lalu masukkan ayam tersebut dalam 

wajan yang berisi minyak panas. Sesaat penggorengan ayam tersebut 

dalam minyak panas masukkan campuran tepung tersebut digoreng 

bersamaan dengan ayam yang akan menghasilkan kremes yang khas dari 

UD. Ayam Goreng Donking.  
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Gambar 4.2 Proses Produksi Ayam Kremes 

b. Sambal 

Cabe yang telah dibeli tersebut kemudian batang ujungnya dibuang 

setelah itu cabe tersebut dicuci bersih sebelum diolah, setelah dicuci cabe 

tersebut di masukkan ke wajan besar serta dimasukkan tomat dan 

dimasak hingga cabe dan tomat melunak.  

 

Gambar 4.3 Proses Produksi Sambal 
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c. Potato Chips 

Kentang dikupas kulitnya dan dicuci bersih lalu dimasukkan ke mesin 

untuk dipotong setelah dipotong kentang tersebut direndam dengan air 

panas lalu digoreng dengan dip frayer setelah digoreng kentang tersebut 

ditampis dengan minyak pengering.  

 

Gambar 4.4 Proses Produksi Potato Chips 

 

d. Fish Skin 

Kulit ikan yang akan diolah dijemur terlebih dahulu setelah dijemur ikan 

tersebut digoreng setengah matang dan dicelupkan ke bumbu yang telah 

diracik, setelah itu digoreng kembali hingga kering.  
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Gambar 4.5 Proses Produksi Fish Skin 

 

2. Bagian Packing 

Proses pengerjaan selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan. Proses 

ini merupakan proses akhir setelah bahan baku diolah menjadi produk jadi dan 

siap dikemas dengan cantik. Proses pengemasan ini dilakukan dengan 

menimbang produk jadi tersebut sesuai dengan takarannya lalu dimasukkan 

kedalam plastik zipper dan disegel dengan mesin pemanas. Tidak lupa 

diberikan label produk dari UD. Ayam Goreng Donking dan tanggal 

pembuatan serta tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Lalu pesanan 

tersebut dimasukkan kedalam kerdus yang berlabel dari UD. Ayam Goreng 

Donking dipak dan disusun lalu ditutup dengan lakban. Setelah semua selesai, 

sebelum produk dikirim ke konsumen dilakukan pengecekan terakhir untuk 

memastikan jumlah yang dipesan sudah sesuai. 

 



37 

 

 

4.3.8 Perencanaan Produksi 

UD. Ayam Goreng Donking melakukan proses produksinya melalui pesanan 

dari konsumen namun dalam jumlah besar. Pesanan tersebut selalu ada dalam 

setiap minggu karena UD. Ayam Goreng Donking memiliki banyak reseler atau 

langganan yang memang selalu memesan dalam jumlah besar. Oleh sebab itu 

perhitungan perencaan produksi sangat dibutuhkan. Perencanaan produksi 

dilakukan dengan pembuatan perencanaan produksi berupa perhitungan bahan 

baku yang dibutuhkan, pengaturan jam kerja produksi agar target penyelesaian 

proses produksi bisa tepat waktu. Perencanaan ini dibuat oleh pemilik UD. Ayam 

Goreng Donking, yaitu salah satunya menggunakan job order dalam kegiatan 

produksinya. Job order ini disusun secara sederhana yang digunakan sebagai 

perintah bagi karyawan UD. Ayam Goreng Donking untuk menghasilkan produk 

sesuai dengan jumlah dan varian produk yang sesuai dengan job order. 

 

Gambar 4.6 Perencanaan Produksi 
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Dari bagan diatas perencanaan hingga pemanfaatan bahan baku dibeli ketika 

adanya pesanan dari konsumen atau job order. Dan pembelian bahan baku 

dihitung sesuai dengan permintaan atau pesanan dari konsumen. Penggunaan 

sistem just in time persediaan bahan baku dinilai lebih baik. Karena dengan 

menggunakan sistem ini memiliki kelebihan diantaranya: 

1. Tingkat persediaan atau stock level yang rendah sehingga menghemat 

tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan 

biaya asuransi.  

2. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga 

hanya memerlukan modal kerja yang rendah. 

3. Dengan tingkat persedian yang rendah, kemungkinan terjadinya 

pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa dan 

rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. 

4. Menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan 

mendadak dalam permintaan. 

5. Memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok 

oleh supplier (pemasok) sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan 

dan pengerjaan ulang. 

 

4.3.9 Perencanaan dan Pemakaian Bahan Baku 

Dalam upaya meningkatkan persediaan bahan baku yag efektif pada UD. 

Ayam Goreng Donking dapat diketahui bahwa perencanaan dan pencatatan 

persediaan bahan sangat dibutuhkan pada usaha ini. Perencanaan dan pencatatan 

persediaan bahan belum pernah dilakukan oleh pemilik usaha. Hal tersebut 
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menyebabkan sering menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan bahan 

baku. Perencanaan untuk persediaan pada UD. Ayam Goreng Donking sangat 

dibutuhkan karena minimnya pengetahuan tentang pentingnya mengatur 

persediaan bahan baku. Perencanaan serta pencatatan ini fungsinya agar 

perusahaan dapat mengurangi resiko kerugian yang disebabkan karena persediaan 

stok bahan yang kurang atau berlebih. 

 

Tabel 4.3 Perencanaan Persediaan 

Bahan Baku (Kg) Periode 
Perencanaan Pemakaian 

(Kg/Bulan) (Kg/Bulan) 

Ayam Kampung 
Agustus 55 55 

September 55 54 

Cabe 
Agustus 40 39 

September 45 45 

Kentang 
Agustus 45 45 

September 45 42 

Kulit Ikan 
Agustus 30 30 

September 25 25 

 

 

Data diatas merupakan data yang digunakan sebagai acuan selama 

melakukan kerja praktik untuk membantu mengurangi pembengkakkan pada 

biaya penyimpanan. Pencatatan dan perencanaan pada UD. Ayam Goreng 

Donking tersebut dinilai efektif karena sangat membantu kinerja dan laju modal 

yang dikeluarkannya. Dengan adanya pencatatan ini pemilik dari UD. Ayam 

Goreng Donking sangat terbantu.  
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4.3.10 Peranan Penerapan Sistem Persediaan Just In Time  

Hubungan antara sistem persediaan just in time dengan hasil produksi pada 

UD. Ayam Goreng Donking terletak pada akurasi pencapaian produksi jika 

menggunakan metode zero stock. Banyak yang menilai, sistem persediaan ini 

memiliki banyak ketidakcocokan dengan banyak jenis usaha. Penerapan sistem 

persediaan just in time dalam UD. Ayam Goreng Donking memiliki pengaruh 

positif karena sistem persediaan just in time dalam produksi makanan, memiliki 

kelebihan dalam menghemat tempat yang digunakan sebagai gudang bahan baku, 

karena dalam sistem ini tidak menyimpan persediaan dalam jumlah yang banyak. 

Walaupun ada, persediaan tersebut merupakan sisa persediaan yang masih bisa 

digunakan. Karena proses produksi di UD. Ayam Goreng Donking ini bisa 

dikatakan job order, atau bisa juga disebut produksi yang dilakukan berdasarkan 

pesanan, maka pembelian bahan baku ketika ada pesanan dengan melakukan 

proses analisa penggunaan bahan baku awal terlebih dahulu akan lebih efektif dan 

efisien. Efektivitas sistem ini dinilai dari pembelian bahan baku tidak akan 

dilakukan secara berulang yang akan menyebabkan waktu produksi yang 

tersendat dan biaya yang cenderung lebih banyak dikeluarkan yang disebabkan 

oleh hal tersebut. 

Tabel 4.4 Pembelian Bahan Baku 

Sebelum Penerapan JIT Sesudah Penerapan JIT 

No. Hari/Tanggal 

Jumlah 

Pembelian 

(Kg) 

Hari/Tanggal 
Jumlah 

Pembelian (Kg) 

1. Senin, 8/07/2019 56 Senin, 19/08/2019 34 

2. Kamis, 11/07/2019 64 Kamis, 22/08/2019 45 

3. Selasa, 16/07/2019 43 Minggu, 24/08/2019 51 

4. Jum’at, 19/07/2019 66 Selasa, 27/08/2019 28 
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5. Senin, 22/07/2019 32 Jum’at, 30/08/2019 12 

6. Kamis, 25/07/2019 54 Rabu, 4/09/2019 56 

7. Sabtu, 27/07/2019 44 Jum’at, 6/09/2019 44 

8. Selasa, 30/07/2019 31 Senin, 9/09/2019 70 

TOTAL 390 TOTAL 340 

Pembelian Bahan Baku 

(%) 
-13% 

 

 

Dari tabel 4.4 tersebut terlihat bahwa penerapan sistem persediaan just in 

time sangat efektif karena dalam bulan Agustus dan September pembelian bahan 

baku berkurang sebanyak 13%. Pengurangan tersebut sesuai dengan pemesanan 

konsumen dan telah diperhitungkan penggunaan bahan baku tersebut. Sebelum 

menerapkan sistem persediaan just in time, bahan baku yang habis terpakai sekitar  

360 kg sedangkan yang tertulis dalam tabel tersebut sekitar 390 kg. Itu artinya 

sebelum menerapkan sistem persediaan tersebut terdapat sisa bahan baku yang 

terbuang atau tidak terpakai dan menyebabkan kerugian sekitar 30 kg bahan baku 

tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan setelah menerapkan sistem persediaan 

just in time, bahan tersebut tersebut terpakai sebanyak 338 kg dan menyebabkan 

kerugian sebayak 2 kg bahan baku rusak tidak dapat digunakan kembali. 

Sistem persediaan just in time memiliki peranan yang penting atas proses 

produksi di UD. Ayam Goreng Donking, yaitu: 

1. Sistem persediaan just in time merupakan sistem persediaan yang dinilai 

dapat mengurangi risiko kerugian akibat bahan baku yang rusak dan tidak 

dapat digunakan. Proses  produksi ini lebih mirip seperti job order, dimana 

setiap ada pesanan, pembelian bahan baku langsung dilakukan, tidak 

menerapkan penyimpanan persediaan. 
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2. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan memakai 

persediaan sesuai dengan analisa awal, yang menunjukkan pihak produksi 

telah mampu memaksimalkan persediaan yang telah dibeli. 

3. Produk yang dihasilkan tepat jumlah dengan sisa bahan baku sebelum 

menerapkan sistem persediaan just in time sebanyak 30 kg yang tidak 

dapat digunakan atau rusak. Dan sisa bahan baku setelah menerapkan  

sistem persediaan just in time sebanyak 2 kg bahan baku tidak dapat 

digunakan atau rusak. Itu artinya dalam menerapkan sistem persediaan just 

in time terpakai bahan baku yang terbuang cenderung sedikit. Hal ini 

mencerminkan efektivitas dari penerapan sistem persediaan Just in time. 

 

Tercapainya hasil produksi yang diiinginkan dengan sistem persediaan just 

in time yang mencerminkan efektivitas dari penerapan sistem tersebut di UD. 

Ayam Goreng Donking adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan baku 

yang memadai tercapai dengan tidak menggangu proses produksi. Hal ini ditandai 

dengan tidak adanya persediaan bahan baku yang kurang, sisa bahan baku 

produksi yang dinilai hanya sedikit, dan penggunaan bahan baku yang efektif dan 

efisien sesuai dengan analisa kebutuhan bahan baku. 

Dalam melakukan kerja praktik di UD. Ayam Goreng Donking, sebagai 

pelaku kerja praktik sangat senang karena mendapat wawasan dan pengalaman 

kerja baru serta dapat menerapkan beberapa ilmu yang telah diajarkan selama 

menduduki bangku perkuliahan.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Proses produksi yang dilakukan oleh UD. Ayam Goreng Donking 

bermula dari adanya permintaan dari pelanggan terhadap suatu produk 

untuk kemudian dilakukan proses produksi terhadap produk tersebut. 

Hal ini dapat meningkatkan hubungan baik antara konsumen dengan 

pihak UD. Ayam Goreng Donking. Pihak konsumen akan mendapatkan 

produk yang diinginkan dengan berkomunikasi dengan pihak UD. Ayam 

Goreng Donking mengenai produk tersebut. Pihak UD. Ayam Goreng 

Donking, akan mendapatkan keuntungan dalam hal nama baik, karena 

konsumen yang biasanya berasal dari luar daerah akan memberikan 

rekomendasi kepada konsumen luar daerah lainnya tentang produk yang 

dihasilkan oleh UD. Ayam Goreng Donking dan melakukan kerja sama 

dengan UD. Ayam Goreng Donking.  

2. Dengan menerapkan metode sistem persediaan just in time pada UD. 

Ayam Goreng Donking kerugian akibat dari bahan baku yang rusak 

dapat ditekan sebanyak 13%. Analisa yang dilakukan oleh pihak UD. 

Ayam Goreng Donking sudah cukup memadai, karena mampu 

memperhitungkan dan menganalisa kebutuhan bahan baku. Hal ini 

ditentukan oleh perencanaan dan pencatatan pemakaian dan pembelian 

bahan baku setiap akhir periode untuk digunakan dalam periode 

selanjutnya. 

3. Sistem persediaan just in time dinilai sudah sangat baik dan kerugian 

yang ditimbulkan akibat dari kerusakan bahan baku dapat ditekan pada 

di UD. Ayam Goreng Donking dalam melakukan proses produksi. Hal 
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ini dikarenakan dalam proses produksi, persediaan tidak disimpan, 

melainkan dibeli langsung dan digunakan langsung dalam proses 

produksi yang berimbas pada penghematan bahan baku dan tempat 

penyimpanannya. 

5.2 Saran 

1. Untuk pelaksanaan produksi atas produk yang dipesan agar 

berkoordinasi dengan bagian administrasi yang menerima pesanan agar 

produk yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen, dan 

pengirimannya tepat waktu. 

2. Melakukan analisa akan kebutuhan bahan baku yang lebih baik lagi, agar 

ketepatan pemenuhan bahan baku aktual dapat dipenuhi tanpa harus 

mengalami kekurangan bahan baku sehingga bisa menghambat proses 

produksi. 

3. Mencari alternatif supplier lain sehingga dapat mengantisipasi bahan 

baku yang kosong di satu supplier. Dalam hal ini pengelola UD. Ayam 

Goreng Donking dapat mencari supplier yang memiliki banyak 

kelebihan, seperti misalnya harga yang lebih murah dan bahan baku 

yang berkualitas. 
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