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ABSTRAK 
 
PT. Super Glossindo Indah telah menerapkan 
sistem pengendalian persediaan bahan baku 
dalam proses produksinya. Perusahaan 
menerapkan sistem pengendalian persediaan 
bahan baku dengan membuat perencanaan dan 
pengawasan kebutuhan bahan baku sesuai 
dengan kebutuhan yang telah di tetapkan oleh 
perusahaan sebelumnya. Dari hasil penelitian 
yang penulis peroleh dengan memperhatikan 
pelaksanaan dari sistem pengendalian 
persediaan bahan baku yang dilaksanakan oleh 
PT. Super Glossindo Indah cukup memadai, di 
mana peranan sistem pengendalian persediaan 
bahan baku sangatlah penting dalam menunjang 
efektivitas proses produksi. 
 
Keywords: Sistem Pengendalian Bahan Baku. 
 

PENDAHULUAN 
 

Seiring dengan pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian Indonesia yang 
cukup pesat, maka persainganpun menjadi 
semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan 
tersebut dunia industri Indonesia harus siap dan 
kompetitif, oleh karena itu usaha-usaha dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian 
dan pengendalian dalam perusahaan perlu 
ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan 
perusahaan serta meningkatkan daya saingnya. 

Dengan banyaknya kendala yang harus 
dibenahi pada sektor industri, perusahaan harus 
mampu menyelaraskan langkahnya agar 
terhindar dari kesulitan-kesulitan akibat 
sedemikian kompleknya masalah yang timbul, 
oleh karena itu pimpinan memerlukan suatu alat 
yang dapat mengembalikan seluruh aktivitas 
perusahaan. 

Tingkat aktivitas suatu perusahaan akan 
berbeda satu sama lain, misalnya perusahaan 
industri tingkat aktivitasnya akan lebih komplek 
dibandingkan dengan perusahaan dagang karena 
pada perusahaan industri ada aktivitas yang 
merupakan ciri utama dan membedakan dengan 
perusahaan lain, yaitu aktivitas proses produksi. 

Proses produksi merupakan proses perubahan 
bentuk dan peningkatan daya guna dari suatu 
bahan baku menjadi barang-barang yang sudah 
diolah dan siap dipasarkan dengan melibatkan 

faktor-faktor produksi dalam pelaksanaanya. 
Keterlibatan faktor-faktor produksi merupakan 
hal yang sangat penting untuk diarahkan kepada 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 
sehingga membawa dampak yang sangat besar 
bagi efektivitas proses produksi perusahaan. 
Proses produksi dapat berlangsung secara 
berkesinambungan apabila kebutuhan bahan 
baku untuk pelaksanaan proses produksi dapat 
terpenuhi. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka 
diperlukan suatu sistem pengendalian 
persediaan bahan baku yang meliputi 
perencanaan kebutuhan persediaan bahan baku 
dan selanjutnya diikuti dengan pengendalian 
persediaan bahan baku. 

Pada perencanaan persediaan bahan baku 
terlebih dahulu ditetapkan kuantitas bahan baku 
yang diperlukan dalam melaksanakan proses 
produksi. Jadi perencanaan persediaan 
berhubungan dengan penentuan komposisi 
persediaan, penentuan waktu serta lokasi untuk 
memenuhi kebutuhan persediaan dalam 
melaksanakan proses produksi tersebut. 
Sedangkan pengendalian persediaan 
berhubungan dengan pengendalian kualitas dan 
kuantitas dalam jumlah batas-batas yang 
direncanakan suatu perlindungan fisik terhadap 
persediaan yang ada. Perencanaan persediaan 
bahan baku perlu sekali mendapat perhatian 
yang serius, sebagai bagian dari pengendalian 
persediaan bahan baku dan mencakup juga 
mulai dari bahan baku diterima sampai ke 
proses produksi, sebab pangaruh pada saat 
tersebut apabila kurang diperhatikan akan 
mengakibatkan dampak negatif terhadap 
kualitas bahan tersebut. Dengan demikian 
apabila bahan baku tadi dikendalikan dengan 
baik maka hasilnya juga akan baik dan mutu 
hasil olah mampu bersaing dipasaran.  

 PT SUPER GLOSSINDO INDAH merupakan 
perusahaan industri yang bergerak dibidang Part 
plastik sepeda motor bermerk Honda. Bahan 
baku dalam proses produksi yang digunakan 
adalah plastik, cat, thinner, larutan (campuran 
dari cat dan thinner). 

 Bahan baku merupakan faktor utama yang 
menunjang terhadap kelancaran dan efektivitas 
proses produksi. Kelancaran proses produksi 
dengan dukungan pengendalian persediaan 
bahan baku yang memadai akan menghasilkan 
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barang yang siap diolah pada waktu yang tepat 
dan sesuai dengan rencana produksi yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian 
persediaan bahan baku meliputi kualitas dan 
pengendalian fisik yaitu pengamanan bahan 
baku terhadap gangguan yang ada. Oleh karena 
itu perusahaan perlu mengadakan pengendalian 
persediaan bahan baku yang terarah dan 
memadai yaitu mulai tahap perencanaan 
kebutuhan dan pengadaan, penurunan, 
penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluran 
untuk proses produksi sampai hasil olah selesai. 
Tindak lanjut dari proses produksi tergantung 
pada tersedianya bahan baku yang mencukupi 
serta kualitas yang sesuai dengan standar yang 
ditentukan. Dengan demikian diharapkan proses 
produksi yang efektif dapat tercapai. 

Hasil penelitian tersebut diharapkan dalam 
suatu karya yang berjudul “Peranan Sistem 
Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dalam 
Menunjang Efektivitas Proses Produksi pada PT 
SUPER GLOSSINDO INDAH”. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang 
diperlukan dalam menyusun karya tulis ini, 
penulis melakukan penelitian dengan cara 
sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka 

Penelitian yang dilakukan dengan membaca 
literatur-literatur yang berhubungan dengan 
masalah-masalah yang ada relevansinya 
dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Studi Lapangan 
Penelitian yang dilakukan denagn cara 
mendatangi langsung obyek yang akan 
diteliti, untuk memperoleh data-data yang 
penulis perlukan dalam penyusunan karya 
tulis ini. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Proses Produksi pada PT. 

SUPER GLOSSINDO INDAH 
 
Didalam melaksanakan proses produksi PT. 

Super Glossindo Indah selalu memperhatikan 
segala sesuatunya dalam hal yang berkaitan 
dengan proses produksi diantaranya di mulai 
dari perencanaan kebutuhan persediaan bahan 
baku yang harus di buat dan di susun terlebih 
dahulu tiap bulannya oleh PT. Super Glossindo 
Indah sehingga persediaan bahan baku yang 
akan di gunakan oleh perusahaan tidak lebih dan 
tidak kurang. 

Setelah tahap perencanaan dibuat dan 
disusun oleh perusahaan, perusahaan melakukan 
kebijaksanaan pengadaan barang yang 

diantaranya melakukan tahap permintaan 
pembelian terlebih dahulu terhadap bahan baku 
yang akan digunakan oleh perusahaan. Setelah  
pembelian bahan baku dilaksanakan dan di 
terima oleh bagian gudang maka tahap 
selanjutnya adalah pengeluaran persediaan 
bahan baku untuk proses produksi yang akan 
dilaksanakan oleh perusahaan yang di terima 
oleh bagian produksi. Setelah bagian produksi 
menerima bahan baku, maka bagian produksi 
melakukan tahapan kegiatan produksi utamanya 
didalam sebuah perusahaan. 
1. Mempersiapkan plastik, cat, thinner, 

hordener (larutan campuran dari cat dan 
thinner). Kemudian bahan tersebut dicampur 
dalam mesin banbury mixing. Masing-masing 
dari bahan baku tersebut dicampur dengan 
komposisi atau ukuran yang telah ditetapkan 
dan kemudian di panaskan dengan suhu 
tertentu. Hasil dari campuran tersebut 
dinamakan Coumpound. 

2. Pada tahap ini coumpound dimasukkan ke 
dalam mixing untuk panaskan atau di 
ovenkan menjadi bentuk-bentuk part yang 
diinginkan dengan  ketentuan yang sudah 
ditetapkan. 

3. Bentuk-bentuk part yang masih dalam proses 
yang sudah di oven atau di panaskan lalu di 
tempatkan kembali ke sebuah ruangan agar 
part tersebut mengering sehingga menjadi 
kuat atau tidak bisa di rubah kembali. 

4. Setelah part-part yang sudah mengering atau 
tidak basah dikeringkan kembali atau di 
hangatkan ke dalam sebuah oven yang 
bersuhu rendah. 

5. Setelah proses pengovenan selesai maka 
part-part yag telah jadi maka proses 
selanjutnya adalah melakukan proses 
painting atau pengecetan pada part. 

6. Pelaksanaan proses painting terlebih dahulu 
dilakukan under cut (U/C) atau melakukan 
pengecetan dasar. Setelah melakukan under 
cut (U/C) dasar, lakukanlah kembali 
pengecetan ulang yang biasanya di sebut 
dengan top cut (T/C).  

7. Setelah selesai melakukan pengecetan, 
barang jadi dimasukkan ke sitting room 
dalam waktu 30 menit dan suhu 30 derajat 
dimana, ruangan ini berfungsi untuk 
menghangatkan barang jadi. Di samping itu 
juga sitting room berfungsi untuk mengetahui 
dan menjaga barang jadi apabila terjadinya 
kerusakan, misalnya part yang tergores atau 
barang yang jelek. 

8. Setelah proses penghangatan selesai 
dilakukan proses selanjutnya yaitu 
memasukkan barang jadi yang sudah 
dihangatkan ke tempat pengovenan yang 
dilakukan selama 45 menit pada suhu 65 
derajat. Apabila proses 
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     pengovenan selesai barang jadi langsung di 
periksa oleh Bagian Quality, 

 Apakah barang jadi itu sudah OK. 
9. Apabila dinyatakan OK oleh Bagian Quality 

barang jadi tersebut langsung dibawa ke 
bagian packing. Setelah proses pengepakan 
selesai, proses terakhir yang dilakukan yaitu 
proses pengirimanan yang dilakukan oleh 
Bagian Delivery dan akan di terima oleh AHM 
(Astra Honda Motor) dan FM (Federal Motor). 
PT. SUPER GLOSSINDO INDAH dalam 

melaksanakan proses produksinya tidak langsung 
melakukan produksi tetapi tergantung dari 
pesanan atau permintaan dari AHM (Astra Honda 
Motor). Pesanan tersebut kemudian diproses 
oleh Production Control. Setelah di proses oleh 
Production Control dan disetujui, kemudian 
dibuat perencanaan untuk melakukan proses 
produksi pengecetan part dan pembuatan 
jadwal kerja karyawan. 

Dalam menyelenggarakan kegiatan 
produksinya PT. SUPER GLOSSINDO INDAH telah 
menggunakan alat-alat yang otomatis dan 
modern.   Sehingga hal tersebut dapat membuat 
waktu dan biaya yang tidak diperlukan 
dikeluarkan dapat diminimalkan. 

Apa yang telah dikemukakan diatas, bahwa 
pelaksanaan proses produksi telah berjalan 
efektif sesuai dengan anggaran produksi yaitu : 
1. Perusahaan telah menghitungkan jumlah 

pemakaian bahan baku untuk proses produksi 
selama pertahun berdasarkan pesanan dari 
permintaan AHM (Astra Honda Motor). 

2. Semua proses produksi berpedoman pada 
rencana produksi yang telah ditetapkan. 
Pada rencana produksi diuraikan jadwal 
produksi, jumlah urut yang akan diproduksi 

dari jumlah bahan baku yang dibutuhkan. 
Semua kegiatan proses produksi berlangsung 
terdapat adanya suatu pembagian kerja 
masing-masing sesuai dengan tugas dan 
kewajibannya. Dimana pelaksaan proses 
produksi dilalui dengan kondisi baik terutama 
mulai dari tahap persiapan bahan baku 
sampai dengan akhir pengecetan part 
selesai. 

3. Serta digunakannya peralatan yang cukup 
memadai dalam proses produksi, dimana 
peralatan tersebut digunakan sesuai dengan 
pelaksanaan produksi yang ada. 
Adapun perencanaan-perencanaan produksi 

yang di buat dan telah di tetapkan oleh PT. 
Super Glossindo Indah untuk tahun 2003 yang 
bertujuan untuk melakukan pengendalian 
terhadap persediaan bahan baku, sehingga hal-
hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan dapat 
di hindari atau walaupun hal itu terjadi pada 
perusahaan, hal tersebut dapat di elimir dengan 
baik. Sehingga perusahaan tidak akan 
mengalami pengeluaran biaya produksi yang 
tinggi untuk biaya terhadap persediaan bahan 
baku saja. 

Untuk perencanaan penjualan pada PT. Super 
Glossindo Indah untuk tahun 2003 : 
Penjualan  6.000.000 pcs 

Stock Part       85.000 pcs 
Jumlah yang di produksi        5.915.000 pcs 
Sedangkan perkiraan part yang susut yaitu 

kurang lebih sebanyak 10.000 / bulan, sehingga 
untuk satu tahun tinggal di kalikan dua belas 
yaitu sebanyak 120.000 pcs untuk satu tahun. 
Untuk perencanaan produksi part pada 
perusahaan sebagai berikut : 

 

PERENCANAAN PRODUKSI PART 
PT. SUPER GLOSSINDO INDAH 

Tahun 2003 
 

Tahun Bulan Mingguan Harian 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
 
6 Juta 
pcs 

 
500.000 pcs / bln 

 
125.000 pcs 

 
17.857 pcs 

 
Adapun untuk perhitungan pemakaian bahan 
baku : 
Cat 56 cc plastik 5 kg / 1 pcs 
Hordener 5,6 cc 
Thinner 22,4 cc 
Sehingga jumlah bahan baku yang digunakan 
untuk 1 pcs adalah :  
56 cc   +  5,6 cc   +  22,4 cc  =  84 cc /1 pcs 
  

Jadi untuk 1 pcs part membutuhkan 84 cc, 
sehingga apabila ingin mengetahui  berapa 
jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk 
perkiraan order untuk tahun 2003 yaitu :  
jumlah order   x    jumlah bahan baku / 1 pcs 
 6.000.000 pcs   x    84 cc 
=   504.000.000 cc 
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sedangkan untuk bahan baku plastik yang di 
butuhkan untuk 6.000.000 pcs part adalah 5 kg  
x  6.000.000 pcs =  30.000.000 kg 
 
B. Peranan Sistem Pengendalian Persediaan 

Bahan Baku Dalam Menunjang Efektivitas 
Proses Produksi 
 
Persediaan bahan baku sangat penting 

keberadaannya bagi perusahaan manufaktur, 
karena berfungsi menghubungkan antara operasi 
yang berurutan dalam pembuatan suatu barang 
dan menyampaikannya kepada konsumen dalam 
bentuk barang jadi yang dilakukan melalui 
penjualan. Jumlah atau tingkat persediaan yang 
dibutuhkan pun berbeda-beda, tergantung dari 
volume produksi, jenis pabrik dan prosesnya. 

Bahan baku juga harus mendapat perhatian 
dalam hal pengadaannya,  yang mana dengan 
optimumnya jumlah bahan baku yang tersedia 
maka setiap ada permintaan akan bahan dapat 
dengan mudah dilaksanakan. Hal ini berarti 
dengan bahan baku yang optimum, maka secara 
langsung proses produksi yang akan dilaksanakan 
oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, yaitu 
dapat dihasilkannya laba yang besar, maka 
proses produksi yang lancar merupakan salah 
satu jalan yang ditempuh agar produk yang 
dihasilkan dapat maximal dan tujuan 
perusahaan dapat tercapai. 

Peranan sistem pengendalian persediaan 
bahan baku dalam menunjang proses produksi 
yaitu untuk mengkontrol persediaan bahan baku 
yang berada di dalam perusahaan untuk di 
gunakan memproduksi barang atau produk, 
sehingga pemakaian bahan baku dapat sesuai 
atau paling tidak adanya pengendalian 
persediaan dari sedini mungkin dari rencana 
yang telah di tetapkan oleh perusahaan. adapun 
perbandingan yang terjadi di dalam perusahaan 
antara perencanaan yang di buat oleh 
perusahaan dengan realita yang terjadi pada 
perusahaan. 
 

 Realisasi Rencana 
Penjualan 
Stock part 
Produksi 
Bahan baku plastik  
5 kg / 1 pcs 
Bahan baku 
(cat,thinner, 
hordener)84cc/1pcs 

8.000.000 pcs 
    85.000 pcs 
7.915.000 pcs 

 
 40.000.000 

kg 
 

672.000.000 
cc 

6.000.000 pcs 
     85.000 

pcs 
5.915.000 pcs 

  
30.000.000 

kg 
 

504.000.000 
cc 

 
Dari data diatas dapat terlihat perbandingan 

antara realisasi yang terjadi dan perencanaan 
yang di buat oleh perusahaan sebelumnya, di 
mana penjualan perusahaan yang terdapat 
selisih 2.000.000 pcs jauh dari perkiraaan 

penjualan perusahaan. hal ini di sebabkan 
karena pada tahun 2003 terjadi peningkatan 
permintaan dari konsumen, sehingga dapat 
dipastikan persediaan bahan baku pun 
mengalami peningkatan. Jadi di sinilah 
pengendalian persediaan bahan baku berperan 
penting untuk kelancaran proses produksi. 

Pengendalian persediaan bahan baku 
perusahaan di mulai dari pengadaan bahan baku 
yang di sesuaikan dengan kebutuhan persediaan 
bahan baku. Pengadaan bahan baku dilakukan 
setelah adanya permintaan dari bagian gudang 
yang didasarkan pada persediaan minimum dan 
kebutuhan produksi. 

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan bahan 
baku di perlukan ketentuan-ketentuan yang 
telah diatur oleh perusahaan. dan tentunya 
kebijaksanaan pengadaan barang ini 
dilaksanakan oleh bagian pembelian, sedangkan 
permintaan pembelian bahan baku di lakukan 
oleh bagian gudang.  

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas 
terlihat bahwa setiap perencanaan dan 
pengawasan bahan baku yang dilakukan oleh 
perusahaan bertujuan untuk melakukan 
pengendalian terhadap persediaan dan 
pemakaian persediaan bahan baku untuk 
kegiatan proses produksi perusahaan. 

Adapun di dalam melakukan pengendalian 
pesediaan bahan baku, adanya pemisahaan 
tugas yang diberikan oleh perusahaan dapat 
membantu keberhasilan di dalam penerapan 
sistem pengendalian persediaan bahan baku. 
Dimana tugas pengadaan yang dilakukan oleh 
bagian logistik, tugas penerimaan dan bahan 
baku dilakukan oleh bagian penerimaan, tugas 
penyimpanan bahan baku oleh bagian gudang, 
dan tugas pencatatan dilakukan oleh bagian 
akuntansi. 

Sehingga di harapkan sistem pengendalian 
persediaan bahan baku yang di lakukan oleh 
perusahaan dapat menunjang efektivitas proses 
produksi, dan apa yang menjadi tujuan utama 
perusahaan dapat tercapai.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan identifikasi masalah dan 

pembahasan yang di uraikan pada bab 
sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai 
berikut : 
1) PT. Super Glossindo Indah sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang suku cadang atau 
part yang berbahan dasar plastik, cat, 
thinner dan hordener. 

2) PT. Super Glossindo Indah telah menerapkan 
sistem pengendalian persediaan bahan baku 
dalam proses produksinya. Perusahaan 
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menerapkan sistem pengendalian persediaan 
bahan baku dengan membuat perencanaan 
dan pengawasan kebutuhan bahan baku 
sesuai dengan kebutuhan yang telah di 
tetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

3) Prosedur proses produksi dan penerapan 
sistem pengendalian persediaan bahan baku 
pada PT. Super Glossindo Indah sudah baik, 
karena setelah penulis membandingkan 
antara teori-teori dengan kenyataan 
sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan. 
ternyata prosedur proses produksi dan 
penerapan sistem pengendalian persediaan 
bahan baku yang di lakukan oleh PT. Super 
Glossindo Indah sudah memadai. 

4) Berdasarkan perencanaan produksi untuk 
periode 2003, maka untuk pemakaian bahan 
baku adalah sebagai berikut : 

  Plastik  5 kg / 1 pcs 
 Cat  56 cc 
 Hordener 5,6 cc 
 Thinner 22,4 cc 
 Sehingga jumlah bahan baku yang di 

gunakan adalah 84 cc/1pcs di tambah 
dengan bahan baku plastik 5 kg / 1 pcs 

5) Dari hasil penelitian yang penulis peroleh 
dengan memperhatikan pelaksanaan dari 
sistem pengendalian persediaan bahan baku 
yang dilaksanakan oleh PT. Super Glossindo 
Indah cukup memadai, di mana peranan 
sistem pengendalian persediaan bahan baku 
sangatlah penting dalam menunjang 
efektivitas proses produksi. 
 

B. Saran 
 
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian 

yang penulis peroleh dengan memperhatikan 
pelaksanaan dari pengendalian persediaan 
bahan baku yang di laksanakan oleh PT. Super 
Glossindo Indah, maka penulis ingin memberikan 
saran kepada perusahaan untuk tetap 
mempertahankan atau bila perlu lebih di 
tingkatkan kembali dalam hal sistem 
pengendalian persediaan bahan baku dalam 
kegiatan proses produksinya sehingga terjadilah 
efektivitas proses produksi di dalam perusahaan. 
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