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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di negara berkembang seperti Indonesia ini kegiatan perindustrian sudah 

banyak dilakukan, diantaranya adalah kegiatan industri pangan dan kegiatan 

industri non pangan. Kegiatan industri pangan seperti industri mie instan, industri 

roti, industri minuman, industri coklat, dan lain-lain. Sedangkan, untuk kegiatan 

industri non pangan seperti industri mobil, industri pulp dan kertas, industri meja, 

industri radio, industri mesin, dan lain-lain. Kegiatan perindustrian dapat 

meningkatkan pendapatan negara. 

Industri pulp dan kertas Indonesia memberikan kontribusi terhadap devisa 

negara sekitar USD5,3 miliar pada 2015. Indonesia menduduki peringkat ke-6 di 

dunia untuk produksi kertas serta peringkat ke-10 di dunia untuk produksi pulp 

pada 2015. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 

Panggah Susanto mengatakan, posisi industri pulp dan kertas nasional cukup 

terkemuka di dunia internasional. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 

sebagai produsen pulp terbesar di dunia, sedangkan industri kertasnya 

menduduki peringkat 6. (Sindonews, 2017) 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor pulp dan 

kertas, masing-masing sebesar 3,50 juta ton pulp dengan nilai sebesar US$1,72 

milyar dan 4,35 juta ton kertas dengan nilai sebesar US$3,75 milyar, sedangkan 
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impor pulp dan kertas, masing-masing sebesar 1,62 juta ton pulp dengan nilai 

sebesar US$1,27 milyar dan 0,72 juta ton kertas dengan nilai sebesar US$1,36 

milyar. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terlihat jika permintaan akan 

produk pulp dan kertas tinggi. Tingginya permintaan produk pulp dan kertas ini 

dikarenakan banyak industri yang membutuhkan, seperti industri percetakan, 

industri tisu. Dengan banyaknya industri yang membutuhkan dan juga banyak 

perusahaan dari industri yang berbeda-beda berusaha atau bersaing untuk 

memperoleh produk pulp dan kertas ini, membuat persediaan produk pulp dan 

kertas menjadi terbatas. 

Permintaan akan produk pulp dan kertas tinggi selain karena banyak 

perusahaan dari industri yang berbeda-beda membutuhkan, ini juga di dorong 

dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan semakin banyak orang 

membutuhkan tisu, memakai kertas, menghasilkan jenis makanan, maka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik. 

Dari dua faktor yang menyebabkan tingginya permintaan akan produk pulp 

dan kertas tersebut, maka perusahaan perlu memerhatikan tata kelola persediaan 

yang lebih baik. Tujuan dilakukannya perhatian terhadap tata kelola persediaan 

adalah agar dapat menciptakan keunggulan strategis. Perusahaan menjadi penting 

untuk menciptakan keunggulan strategis yang diperoleh dari tata kelola 

persediaan yang baik. Tata kelola manajemen persediaan yang baik menciptakan 
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keunggulan strategis yang baik perlu sebuah model estimasi atau peramalan yang 

lebih baik sebagai langkah awal. 

Di dalam industri manufaktur, perencanaan produksi sangat penting. Data 

peramalan penjualan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan produksi untuk 

mencegah terjadinya over production yang mengakibatkan perusahaan 

mengalami kerugian berupa biaya penyimpanan maupun under production yang 

menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan dalam menjual hasil 

produksinya.  

PT Duta Indah Sejahtera merupakan perusahaan yang cukup lama berdiri 

sejak tahun 2007. Perusahaan ini memproduksi cukup banyak produk atau jenis 

produk dengan beberapa varian yang cukup terkenal pula seperti Tessy, Avanties, 

dan Agies. Yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini adalah 

perusahaan ini belum mempunyai sistem yang baik atau bagus untuk mengelola 

persediaannya. Sedangkan menurut buku yang penulis baca, perusahaan yang 

dapat bersaing adalah perusahaan yang dapat mengelola persediaannya dengan 

baik. 

Akibatnya perusahaan belum bisa mengetahui rencana produksi yang 

diterapkan sudah berjalan optimal atau belum. Dengan adanya peramalan 

tersebut, maka perusahaan dapat mencapai tujuan serta pengambilan keputusan 

dalam produksinya. Atas dasar latar belakang masalah diatas maka penulis 

melakukan penelitian tentang peramalan penjualan di PT Duta Indah Sejahtera. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Metode peramalan manakah yang paling tepat untuk digunakan dalam 

meramalkan penjualan pada produk Tessy jenis Napkin dan Non Core di PT 

Duta Indah Sejahtera? 

2) Berapakah tingkat persediaan pengaman pada produk Tessy yang seharusnya 

disediakan oleh PT Duta Indah Sejahtera? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti menyadari adanya keterbatasan 

waktu, data, dan kemampuan. Oleh karena itu, peneliti perlu memberi batasan 

masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas dari topik pembahasan 

yang dimaksud. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1) Penelitian di lakukan pada PT Duta Indah Sejahtera. 

2) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada dua objek penelitian 

peramalan penjualan dari 6 jenis produk Tessy yang ditawarkan oleh PT Duta 

Indah Sejahtera, dimana dari dua objek penelitian memiliki kontribusi 

penjualan terbesar dari total penjualan selama tiga tahun terakhir. 

3) Data yang digunakan dalam pengolahan data adalah data penjualan produk 

Tessy jenis Napkin dan Non Core dari tahun 2014 sampai 2016. Data ini pula 

yang dijadikan acuan untuk memperoleh hasil atau tingkat error/bias. 
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4) Penelitian pada produk Tessy yang diakumulasikan tidak membedakan warna 

produk, ukuran produk, maupun kemasan pada produk. 

5) Indikator pemilihan metode forecasting. Metode peramalan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Naïve Method, Single Exponential Smoothing 

dengan nilai α = 0,1; α = 0,5; dan α = 0,9, Double Exponential Smoothing 

dengan nilai α = 0,1; α = 0,5; dan α = 0,9, Triple Exponential Smoothing 

dengan nilai α = 0,1; α = 0,5; dan α = 0,9, dan Trend Projection. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hasilnya dapat memberikan 

manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1) Menentukan metode peramalan yang efektif untuk memprediksi penjualan 

pada produk Tessy jenis Napkin dan Non Core di PT Duta Indah Sejahtera. 

2) Menentukan tingkat persediaan pengaman pada produk Tessy jenis Napkin 

dan Non Core yang seharusnya dimiliki oleh PT Duta Indah Sejahtera. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

teori terutama untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang. 
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b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teori-teori 

yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam dunia usaha yang realistis. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

dan informasi tambahan untuk pihak manajemen PT Duta Indah Sejahtera 

dalam menentukan metode peramalan yang tepat agar dapat membuat 

rencana produksi yang sesuai pada periode yang akan datang serta dapat 

mengelola inventory dengan lebih baik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan langsung dengan penelitian 

ini berdasarkan para ahli dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

dengan masalah penelitian. Teori-teori dan metode diambil dari kutipan buku 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan dan sejarah singkat, 

struktur organisasi, jenis data yang digunakan sebagai sumber bahan penelitian, 

dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti mengolah dan menganalisis hasil penelitian dengan metode-

metode yang diuraikan di BAB II. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil akhir berdasarkan dari penelitian ini 

yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran bagi objek penelitian maupun 

peneliti selanjutnya. 
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