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    RINGKASAN 

 
Perusahaan dalam melakukan kegiatan proses produksi perlu mencapai suatu 

efisiensi produksi karena dengan begitu perusahaan tidak mengalami kerugian.  Hal 

tersebut dapat tercapai dengan melakukan pengendalian persediaan karena penting bagi 

semua jenis perusahaan untuk mengadakan pengawasan atas persediaan, karena kegiatan 

ini dapat membantu agar tercapainya suatu tingkat efisiensi penggunaan yang dalam 

persediaan. Pengendalian persediaan yang dilakukan oleh PT. Cibaliung Sumber Daya 

Banten tidak mencapai efisiensi produksi karena pembelian persediaan komponen 

Drilling lebih besar dari pada pemakaian komponen Drilling oleh Dept. Maintanance 

sehingga stock akhir digudang menumpuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kaitan antara pengendalian persediaan dengan bantuan metode peramalan terhadap 

efisiensi produksi pada PT. Cibaliung Sumber Daya Banten. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Teknik yang 

digunakan adalah teknik pengendalian persediaan EOQ dengan teknik peramalan 

kuantitatif runtun waktu (time series) yaitu eksponential smoothing dan trend 

projection. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan unit 

analisis group yang bersumber dari bagian pengadaan dan gudang, serta keuangan 

dari organisasi perusahaan PT. Cibaliung Sumber Daya (CSD) Banten. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi  kepustakaan yang isinya 

berupa data teori pendukung organisasi.Studi pustaka dilakukan dengan 



 
 

mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan atau literatur yang 

dimiliki oleh organisasi/ perusahaan baik data internal organisasi/ perusahaan 

maupun data eksternal. 

Luaran dari penelitian ini adalah artikel yang dipublikasikan di  jurnal 

ilmiah nasional terakreditasi dengan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) di posisi 

3.  

 

Kata Kunci: Pengendalian Persediaan, Efisiensi Produksi. 

 

 

LATAR BELAKANG 

 

Di Indonesia banyak sekali jenis industri, salah satunya industri 

pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan penggalian mineral atau batu bara 

yang mengandung nilai ekonomis dengan melakukan eksplorasi, pengembangan 

& kontruksi, produksi, pengolahan hingga penjualan. Industri pertambangan 

umumnya berupa industri besar dengan seluruh atau sebagian menggunakan 

modal asing. Industri pertambangan di tahun 2017 cukup memuaskan di kancah 

internasional tercatat bahwa indeks tata kelola tambang di Indonesia pada 

Resource Governance Index (RGI/indeks tata kelola sumber daya) tahun 2017 

mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100, dan menduduki peringkat ke-11 di 

antara 81 negara[1]. Hal ini dapat diartikan bahwa industri pertambangan perlu 

mempertahankan posisinya dari industri pertambangan luar negeri yang 

mengharuskan industri tersebut melakukan strategi terus menerusyaitu dengan 

didukung oleh manjamen yang baik dan disiplin agar industri pertambangan 

mampu bertahan dalam persaingan industri internasional. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri yaitu melakukan 

efisiensi produksi. Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional dan produksi 

sebaiknya tidak melakukan pemborosan penggunaan sumber sebab hal ini dapat 

merugikan perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menekan timbulnya kerugian 

dengan melakukan perencanaan yang baik setelah itu diukur atas kinerja 

perencanaan tersebut yaitu dengan penilaian efisiensi produksi. Penggunaan 

sumber daya (input) untuk proses produksi mempengaruhi efisiensi yang nantinya 

mempengaruhi  produktivitas perusahaan tersebut dalam menghasilkan ouput 

(keluaran). Biaya yang rendah, produktivitas operasional yang tinggi 

memungkinkan terjadinya efisiensi [2]. Berbagai cara dapat dilakukan oleh 

perusahaan agar terciptanya efisiensi produksi yaitu dengan perencanaan dan 

pengendalian yang tepat. 

Agar sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi produksi maka salah 

satunya dengan pengendalian persediaan karena menurut Sofjan Assauri [3], 



 
 

“penting bagi semua jenis perusahaan untuk mengadakan pengawasan atas 

persediaan, karena kegiatan ini dapat membantu agar tercapainya suatu tingkat 

efisiensi penggunaan yang dalam persediaan”. Persediaan yang diadakan oleh 

perusahaan bertujuan dalam terciptanya proses produksi, namun permasalahan 

persediaan kerap terjadi di perusahaan. Jika jumlah persediaan digudang sedikit 

maka akan mengakibatkan kelancaran proses produksi terhambat dan apabila 

persediaan di gudang terlalu banyak maka akan menimbulkan biaya atas 

persediaan tinggi. Maka dari itu perusahaan melakukan pengendalian persediaan 

sebab dengan usaha tersebut maka penyediaan bahan-bahan yang diperlukan 

untuk proses produksi dapat terpenuhi secara optimal sehingga dengan persediaan 

optimal dapat terhindar dari risiko tingginya biaya. 

Industri pertambangan pada umumnya memiliki dua jenis gudang. Gudang 

pertama untuk menyimpan hasil tambang dan persediaan untuk pengolahan bahan, 

sedangkan gudang kedua untuk menyimpan suku cadang dan alat-alat penunjang 

mesin atau alat-alat berat yang bertujuan untuk kebutuhan pemeliharaan mesin 

atau alat berat.  

Bahwa jenis persediaan bukan hanya bahan baku mentah, bahan baku dalam 

proses namun persediaan bahan pemeliharaan turut diperhatikan agar mesin dan 

proses tetap produktif (Heizer dan Render),[4]. Suku cadang, komponen (part) 

mesin dan alat-alat penunjang mesin lainnya juga dibutuhkan dan disediakan 

didalam perusahaan apalagi di industri pertambangan sebab dalam kegiatan proses 

produksi yaitu eksplorasi tambang menggunakan mesin atau alat berat sehingga 

mesin atau alat berat yang digunakan tersebut perlu dirawat atau dipelihara agar 

mesin yang dipakai tidak rusak. Jika mesin rusak maka kegiatan proses produksi 

tertunda sehingga kegiatan eksplorasi tambang dapat merugi. Dengan begitu, 

persediaan bahan pemeliharaan atau persediaan komponen seperti suku cadang, 

komponen mesin, dan alat-alat penunjang mesin sangat dibutuhkan agar kinerja 

mesin dapat terus bekerja secara optimal dan terhidar dari penundaan proses 

produksi. 

PT. Cibaliung Sumber Daya Banten (PT. CSDB) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang industri pertambangan penghasil emas (Bullion). PT. CSDB 

yang merupakan anak perusahaan PT. Antam. Tbk dan sejak tahun 2010 sudah 

mengirimkan hasil produksi emas kepada PT. Antam Tbk untuk ditindak lanjuti 

proses produksinya. Dalam menjalankan kegiatan produksi dan operasional PT. 

Cibaliung Sumber Daya Banten memiliki sistem informasi manajemen yang 

dibuat dan dirancang khusus oleh perusahaan tersebut yaitu bernama sistem elips.  

Sistem elips ini menunjang kegiatan manajemen di semua department PT. 

CSDB yaitu salah satunya department pengadaan dan gudang. Di bagian 

pengadaan dan gudang, sistem elips digunakan dalam membantu mengendalikan 

persediaan agar persediaan di gudang aman terkendali. Persediaan yang 



 
 

disediakan oleh PT. Cibaliung Sumber Daya yaitu persediaan bahan baku produk 

dan persediaan bahan pemeliharaan atau persediaan komponen alat berat atau 

mesin. Persediaan bahan pemeliharaan atau persediaan komponen alat berat atau 

mesin sangat berguna dalam kegiatan eksplorasi tambang karena kebutuhan bahan 

baku utama emas berasal dari penggalian tanah.  

Adapun sistem elips yang dioperasikan oleh staff gudang dan pengadaan, 

menghitung jumlah persediaan yaitu secara komputerisasi dan otomatis yang 

menghasilkan informasi mengenai tanda, arahan, dan jumlah persediaan yang 

dibutuhkan untuk semua jenis persediaan yang ada di gudang PT.Cibaliung 

Sumber Daya Banten. Selain itu, sistem elips menghasilkan informasi mengenai 

waktu membeli persediaan sesuai dengan jumlah persediaan di gudang. Serta 

memperkirakann perencanaan persediaan yang dilakukan  untuk tahun mendatang 

dengan menjumlah dan membagi rata-rata sebagai dasar jumlah persediaan di 

periode berikutnya agar jumlah persediaan yang direncanakan dapat optimal. 

Namun kenyataannya adalah tetap saja jumlah persediaan tidak optimal. Hal 

tersebut ditunjukan pada data persediaan empat komponen Drilling selama 

setahun di tahun 2016 dan di tahun 2017 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  

Persediaan Empat Komponen Drilling PT. Cibaliung Sumber Daya 

Banten Tahun 2016 

      Sumber: data yang diolah PT. Cibaliung Sumber Daya Banten (PT. CSD)  

Tabel 2.  

Persediaan Empat Komponen Drilling PT. Cibaliung Sumber Daya 

Banten Tahun 2017 

No Nama Alat Stock on hand Pembelian Pemakaian 
Stock On 

Hand After 

1 Button Bit 876 619 674 821 

2 Shank 124 99 69 154 

3 Coupling 206 125 120 211 

4 Drill Rod 437 276 347 366 

      Sumber: data yang diolah PT. Cibaliung Sumber Daya Banten (PT. CSD) 

Dari tabel 1. dan tabel 2. dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 dan 

2017 jumlah pembelian cukup besar sedangkan pemakaian tidak terlalu besar dan 

berakibat pada jumlah persediaan akhir menjadi besar. Meskipun terdapat 

No Nama alat Stock On Hand Pembelian Pemakaian 
Stock On 

hand After 

1 Button Bit 525 679 616 588 

2 Shank 115 53 58 110 

3 Coupling 360 124 144 340 

4 Drill Rod 566 588 537 617 



 
 

pengurangan jumlah pembelian persediaan untuk Button Bit, dan Drill Rod di 

tahun 2017 tetap saja stock akhirnya tetap besar. Hal ini dapat diartikan bahwa 

biaya pemesanan yang dilakukan cukup besar, dan jumlah persediaan akhir yang 

di simpan di dalam gudang akan membutuhkan biaya penyimpanan yang harus 

dikeluarkan untuk menjaga persediaan tetap aman. Biaya-biaya yang ditimbulkan 

atas persediaan komponen Drilling akan berdampak pada biaya produksi yaitu 

biaya bahan persediaan yang menjadikan pengeluaran biaya tersebut mengalami 

pemborosan.  

Penyediaan persediaan komponen untuk pemeliharaan mesin Drilling yang 

dibutuhkan dalam eksplorasi tambang (Bullion) perlu diperhatikan. Apabila 

komponen-komponen tersebut berlebihan di gudang maka akan menimbulkan 

biaya tersebut tinggi karena pada dasarnya menurut beberapa narasumber di PT. 

Cibaliung Sumber Daya Banten harga komponen-komponen Drilling tersebut 

terbilang mahal daripada komponen-komponen mesin lainnya. Mesin Drilling 

yang berfungsi dalam eksplorasi tambang membutuhkan persediaan komponen 

untuk pemeliharaan mesinnya tersebut antara lain; Shank, Drill Rod, Button Bit, 

dan Coupling.  

Pengendalian persediaan merupakan kegiatan yang penting di perusahaan 

karena dengan pengendalian persediaan mengakibatkan terhindarnya dari risiko 

kekurangan atau kelebihan persediaan digudang yang berdampak pada efisiensi 

produksi. Adanya permasalahan jumlah persediaan yang tidak tepat, data 

permintaan empat komponen Drilling tahun 2016 yang fluktuatif, biaya 

komponen Drilling yang mahal menyebabkan masalah mengenai pengendalian 

persediaan empat komponen Drilling, sehingga PT. Cibaliung Sumber Daya 

Banten sedang berupaya  mengendalikan persediaan dengan penggunaan sistem 

elips agar jumlah persediaan optimal dan biaya yang dikeluarkan tidak tinggi. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan penerapan pengendalian persediaan empat komponen 

Drilling pada PT. Cibaliung Sumber Daya Banten. 

2. Untuk menjelaskan tingkat efisiensi produksi pada PT. Cibaliung Sumber 

Daya Banten. 

3. Untuk menjelaskan kaitan antara pengendalian persediaan dengan bantuan 

metode peramalan terhadap efisiensi produksi pada PT. Cibaliung Sumber 

Daya Banten. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.Pengertian Produksi dan Manajemen  Operasional 

Sofjan Asauri [5] produksi dalam arti luas “sebagai kegiatan yang 

mentraformasikan masukan (input) menjadi keluaran (ouput), tercakup semua 

aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-

kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk 

tersebut. Menurut Heizer dan Render [6] produksi  adalah “proses penciptaan 

barang dan jasa”. Menurut Irham Fahmi [7] produksi adalah “suatu yang 

dihasilkan oleh perusahaan baik bentuk barang (goods) maupun jasa (service) 

dalam suatu periode waktu yang selanjutya dihitung sebagai nilai tambah bagi 

perusahaan”. Maka dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan penciptaan 

barang maupun jasa melalui transformasi masukan menjadi keluaran yang 

dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. 

Heizer dan Render [8]  manajemen operasi adalah “serangkaian aktivitas 

yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan 

menjadi hasil”. Menurut Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin [9] 

manajemen operasional adalah “sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan, pengoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas 

organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang berhubungan dengan proses 

pengolahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar”. 

Berdasarkan uraian–uraian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka 

manajemen operasional adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dalam 

merancang produk barang maupun jasa menjadi hasilyang sesuai perencanaan. 

Adapun menurut Rusdiana [10] menyatakan ruang lingkup manajemen 

operasi terdiri dari tiga aspek yaitu sebagai berikut: 

1. Aspek struktual, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen 

yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. 

2. Aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen serta 

organisasi komponen struktual ataupun interaksinya mulai dari perencanaan, 

penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kerja optimum. 

3. Aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi 

yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecendrungan 

yang terjadi diluar sistem. 

2.Persediaan 

Salah satu hal yang harus dikendalikan di dalam industri yaitu persediaan, 

sebab hampir seluruh modal perusahaan berada dipersediaan itu sendiri dan 

dengan persediaan makan kegiatan proses produksi dan operasional dapat 

terwujud. Menurut Aulia Ishak [11] “persediaan adalah sejumlah komoditas yang 



 
 

disimpan untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang”. Menurut 

Rika Ampuh [12] “persediaan didefinisikan sebagai jumlah barang yang disimpan 

untuk menunjang kelancaran kegiatan produksi dan distribusi”. MenurutArman 

Hakim Nasution dan Yudha Prasetyawan [13] “persediaan adalah sumber daya 

menganggur (idle resources) yang menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud 

dengan proses lebih lanjut tersebut adalah berupa kegiatan produksi pada sistem 

manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi ataupun kegiatan konsumsi 

pangan pada sistem rumah tangga”. Menurut Sofjan Assauri [14] “persediaan 

merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan, dan bahan-bahan dalam 

proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-

barang jadi/ produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen 

atau langganan setiap waktu”. 

Sedangkan dalam buku Rika Ampuh [15] manajemen pabrik: pendekatan 

sistem untuk efisiensi dan efektivitas menyebutkan lebih banyak fungsi 

persediaan, antara lain: 

1. Stock siklus (cycle stock), yakni jumlah persediaan yang tersedia setiap saat 

yang dipesan dalam ukuran lot.  

2. Stock tersumbat (congestion stock), persediaan dari produk yang diproduksi 

berkaitan dengan adanya batasan produksi, di mana banyak produk yang 

diproduksi pada peralatan produksi yang sama, khususnya jika biaya setup 

produksinya relatif besar. 

3. Stok pengaman (safety stock), jumlah persediaan yang tersedia secara rata-

rata untuk memenuhi permintaan dan penyaluran yang tak tentu dalam jangka 

pendek. 

 

Persediaan tidak hanya dibedakan karena fungsinya, namun dapat dibedakan 

berdasarkan pergerakan serta kegunaan persediaan tersebut. Beberapa Ahli 

menyebutkan jenis-jenis persediaan, antara lain: 

Menurut, Heizer dan Render [16], perusahaan harus memelihara empat jenis 

persedian, yaitu: 

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) telah dibeli, tetapi belum 

diproses. 

2. Persediaan barang dalam proses (work in process) ialah komponen-komponen 

atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi 

belum selesai. 

3. MRO (maintanance/ repair/operating) adalah persediaan yang disediakan 

untuk perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi 

(maintanance/repair/operating-MRO) yang dibutuhkan untuk menjaga agar 

mesin dan proses tetap produktif. 



 
 

Biaya merupakan pengeluaran atau kerugiaan yang timbul akibat diadakannya 

persediaan, biaya tersebut menjadi indikator dalam mengukur jumlah persediaan 

yang dibutuhkan. Berikut biaya-biaya dalam sistem persediaan menurut Heizer 

dan Render [17], antara lain: 

• Biaya penyimpanan (holding cost) merupakan biaya yang terkait dengan 

menyimpan atau “membawa” persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, 

biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya terkait dengan 

penyimpanan, seperti asuransi, karyawan tambahan serta pembayaran bunga. 

• Biaya pemesanan (ordering cost) mencakup biaya persediaan, formulir, 

pemrosesan pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya.  

• Biaya pemasangan (setup cost) adalah biaya untuk mempersiapkan mesin 

atau proses untuk menghasilkan pesanan. 

3.Peramalan 

Peramalan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam perencanaan 

produksi sebab dengan adanya peramalan maka akan mengurangi risiko 

ketidakpastian dalam kebutuhan untuk melaksanakan produksi dan dibutuhkannya 

informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan peramalan. Memungkinkan hasil dari 

peramalan tersebut adalah perencanaan yang efektif dan efisien. Menurut Arman 

Hakim dan Yudha Prasetyawan [18] “peramalan adalah Proses untuk 

memperkirakan beberapa kebutuhan dimasa datang yang meliputi kebutuhan 

dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka 

memenuhi permintaan barang”. Menurut Stevenson dan Chuong [19] “ramalan 

adalah pernyataan mengenai nilai yang akan datang dari variabel seperti 

permintaan”.  

Menurut Krajewski, Ritzman dan Malhotra [20]  menyatakan bahwa 

kegunaan peramalan yaitu “Operation and supply chain managers need forecasts 

to plan output levels, purchases of service and materials, workforce and ouput 

schedules, inventories, and long-term capacities” dan didukung oleh Aulia Ishak 

[21] menyatakan bahwa “metode peramalan sangat berguna karena akan 

membantu dalam mengadakan pendekatan analisis terhadap tingkah laku atau pola 

dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pengerjaan dan 

pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan 

yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat atau yang disusun”. 

Peramalan memiliki dua metode pendekatan peramalan untuk 

memproyeksikan kebutuhan dimasa mendatang. Pertama adalah metode 

kuanlitatif dan kedua adalah metode kuantitatif. Dalam buku manajemen operasi 

karangan Heizer dan Render [22] menjelaskan metode pendekatan peramalan 

sebagai berikut: 



 
 

 Metode Peramalan Kualitatif  

Peramalan kualitatif adalah menggabungkan faktor-faktor, misalnya 

intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem 

nilai dalam mencapai peramalan. Empat teknik peramalan kualitatif antara 

lain: 

1. Opini dari dewan eksekutif: berdasarkan pada metode ini, opini dari 

sekelompok dari para ahli yang mumpuni atau manager, sering kali 

dikombinasikan dengan model statistik, dikumpulkan untuk memperoleh 

sekumpulan estimasi permintaan.  

2. Metode Delphi: terdapat 3 jenis partisipan yang berbeda dalam metode 

Delphi yaitu si pengambil keputusan, staf personalia, dan para responden.  

3. Gabungan karyawan bagian penjualan: dalam pendekatan ini, masing-

masing karyawan bagian penjualan mengesttimasikan penjualan apa yang 

ada didalam kawasan mereka. Peramalan ini kemudian ditinjau ulang 

untuk memastikan bahwa mereka adalah realistis. Kemudian, mereka 

dikombinasikan pada tingkat distrik dan nasional untuk mencapai 

keseluruhan peramalan. 

4. Survei pasar: metode ini mengumpulkan input dari para konsumen atau 

konsumen yang potensial mengenai rencana pembeian pada masa 

mendatang. 

 

 Metode Kuantitatif  

Peramalan kuantitatif adalah teknik yang menggunakan bermacam-

macam model matematika yang bergantung pada data historis dan/ atau 

variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. 

 Model runtun waktu didasarkan pada urutan poin data yang ditempatkan 

secara merata (mingguan, bulanan, kuartalan, dan lainnya). Dan runtun 

waktu memiliki empat komponen sebagai berikut: 

1. Kecendrungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau 

ke bawah selama bertahun – tahun. 

2. Musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya 

setelah satu periode hari, minggu, bulan, atau kuartalan. 

3. Siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. 

4. Variasi secara acak adalah “blip” di dalam data yang disebabkan 

oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya.  

 

 

 



 
 

4.Efisiensi Produksi 

Pengertian efisiensi menurut Murdifin dan Mahfud [23] yaitu “ukuran yang 

dipakai untuk menilai kinerja proses produksi dilihat dari sisi masukan, dimana 

efisiensi adalah rasio masukan terhadap keluaran proses (input:output)”. Adapun 

pengertian efisiensi menurut Sobara Kosasih [24] yaitu “efisiensi merupakan 

konsep dinamis yang bisa ditunggu dari sisi teknis maupun sisi ekonomis”. Dan 

menurut Chase, Jacobs, and Aquilano [25]  pengertian efisiensi bahwa “efficiency 

meand doing something at the lowest possible cost”. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, konstelasi penelitian 

yang dapat ditulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, yaitu metode 

penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikan 

secara menyuluruh dan teliti sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. 

Teknik yang digunakan adalah teknik pengendalian persediaan EOQ dengan 

teknik peramalan kuantitatif runtun waktu (time series) yaitu eksponential 

smoothing dan trend projection. 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel independen merupakan 

pengendalian persediaan dengan indikator perkiraan pemakaian, biaya persediaan 

(biaya pemesanan dan biaya penyimpanan), harga bahan baku, dan pemakaian 

senyatanya untuk setiap bahan pemeliharaan Drilling yaitu Rock Drill, Shank, 

Button Bit, dan Coupling dalam satu periode. Variabel dependen adalah efisiensi 

produksi dengan indikator biaya bahan langsung. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan unit analisis 

group yang bersumber dari bagian pengadaan dan gudang, serta keuangan dari 

organisasi perusahaan PT. Cibaliung Sumber Daya (CSD) Banten. 

Pengendalian Persediaan 

 

 Pemakaian senyatanya 

 Perkiraan pemakaian 

 Biaya pemesanan 

 Biaya penyimpanan 

 Harga bahan baku 

  

Efisiensi Produksi  

 Biaya bahan 

langsung 



 
 

Lokasi penelitian ini dilakukan  pada PT. Cibaliung Sumber Daya Banten 

yang  merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri 

pertambangan (emas) dari anak perusahaan ANTAM Tbk dengan produk emas 

(Bullion) yang berlokasi di di kampung Citeluk Mulud Desa Mangku Alam Kec. 

Cimanggu, Pandeglang. 

Jenis data yang diteliti  adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif yang 

merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh 

melalui observasi langsung, dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa data 

internal organisasi yang meliputi visi, misi, dan tujuan organisasi, struktur 

organisasi, sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif, kegiatan 

fungsional/organisasi PT. Cibaliung Sumber Daya Banten. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi  kepustakaan yang 

isinya berupa data teori pendukung organisasi.Studi pustaka dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan atau literature yang 

dimiliki oleh organisasi/ perusahaan baik data internal organisasi/ perusahaan 

maupun data eksternal. 

Penelitian ini membutuhkan data dan informasi yang akurat sehingga 

dilakukannya metode pengumpulan data, berikut metode pengumpulan data yang 

dilakukan: 

1. Observasi langsung yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di 

lapangan dengan tujuan mengetahui secara langsung kegiatan bagaimanana 

pengendalian persediaan di lokasi tersebut serta dapat melihat langsung 

proses produksi dipabrik PT. Cibaliung Sumber Daya. 

2. Wawancara yaitu menarik informasi sebanyak mungkin dari lokasi tersebut 

dengan bertanya langsung kepada pegawai yang berkaitan yang memiliki 

peranan penting yaitu superitenden gudang, staf gudang, dan staf pengadaan  

mengenai pengendalian persediaan dan kegiatan yang dilakukan digudang 

serta pengadaan. 

3. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara manual dengan 

memfotocopy buku atau literature atau laporan dari perusahaan dan 

mengumpulkan data dengan mengunduh (men-download) media on line 

internet berupa data dari media massa cetak atau website resmi perusahaan.  

Data dan Infromasi yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis lebih 

lanjut dengan tahapan sebagai berikut: 

1.Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh 

gambaran secara mendalam dan objektif mengenai pengendalian persediaan 

empat komponen Drilling dan efisiensi produksi yang didapatkan pada PT. 

Cibaliung Sumber Daya Banten. 

 



 
 

2.Memperkirakan Permintaan 

Data yang diperlukan adalah data permintaan empat komponen alat 

tambangDrilling di tahun 2016 yaitu Shank, Rock Drill, Button Bit, dan Coupling. 

  

JADWAL KEGIATAN 

 

No Nam Kegiatan 
Bulan 

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

1 Penyusunan Proposal x            

2 Pelaksanaan Penelitian  x x x x x       

3 Pengolahan Data 
      x x x    

4 Laporan Kemajuan   
         x   

5 Monev Hasil penelitian 
           

x 

 

6 Seminar Hasil Penelitian 
           x 
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