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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum
		UD. Pribumi merupakan perusahaan manufaktur yang mempunyai kegiatan membeli barang salah satunya berupa bahan dan mengolahnya menjadi barang dalam proses selanjutnya menjadi barang jadi. Kemudian melakukan transaksi penjualan barang jadi kepihak pembeli atau pelanggan. Dalam definisi bahan terbagi menjadi dua golongan yaitu :
	Bahan baku adalah bahan yang nantinya akan diproses menjadi bahan jadi yang pemakaiannya dapat diidentifikasi dan dapat diikuti jejaknya pada produk yang bersangkutan. Demikian halnya persediaan bahan telur asin di UD. Pribumi menggunakan bahan baku yaitu : telur.

Bahan penolong adalah bahan yang nantinya akan diproses menjadi bahan jadi yang pemakaiannya tidak dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya pada produk yang bersangkutan. Seperti halnya pada perusahaan telur asin di UD. Pribumi Brebes ini menggunakan bahan penolong, seperti : Abu gosok, batu bata halus, garam, dan tawas. 
Pada UD. Pribumi juga dilakukan waktu pemesanan kembali (reorder point) adalah saat dimana dilakukan pemesanan, sehingga pada saat pesanan datang persediaan bahan berada dalam kondisi safety stock (persediaan minimum). 
Persediaan minimum (safety stock) adalah persediaan inti dari barang yang harus dipertahankan iuntuk menjamin kelangsungan usaha. 
Sedangkan lead time adalah waktu yang diperlukan untuk memesan barang dari waktu memesan sampai barang diterima digudang. 
Perhitungan waktu pemesanan kembali (reorder point) harus dilakukan secara teliti karena berkaitan dengan persediaan barang. Hal ini jika tidak diperhitungkan secara teliti bisa menyebabkan kelebihan persediaan sehingga akan menimbulkan besarnya biaya penyimpanan, dan sebaliknya jika persediaan terlalu sedikit akan menimbulkan proses produksi barang menjadi terhambat atau lama.
Reorder point diperoleh dari kebutuhan per jam selama waktu tunggu ditambah dengan stock minimum yang sudah ditentukan. Untuk menghitung reorder point dapat menggunakan rumusan umum berikut ini :
Reorder point = (pemakaian rata-rata dalam satuan waktu tertentu x lead time) + safety stock

		Sedangkan untuk mencari safety stocknya  diperoleh dari prosentase yang telah ditentukan dikalikan dengan pemakaian selama lead time (waktu tunggu) 


Contoh kasus 1 :
Kebutuhan per jam dari telur = 500 butir
Lead time = 2 jam 
Safety stock = 50 % dari penggunaan selama lead time

	Pemakaian telur selama lead time 
 500 butir  x  2 = 1000 butir
	Safety stock    = 50 %  x  1000 butir

	       = 500 butir
	Reorder point  = 1000 butir + 500 butir = 1500 butir 
	Jadi pemesanan telur dilakukan saat persediaan telur tinggal 1500 butir




	Contoh kasus 2 :
Kebutuhan per jam dari abu gosok = 50 Kg 
	Lead time = 3 jam  
	Safety stock = 50 % dari penggunaan selama lead time
	Pemakaian abu gosok selama lead time

50 kg x 3  = 150 Kg
	Safety stock   = 50 %  x  150 Kg

	   = 75 Kg
	Reorder point  = 150 Kg + 75 Kg =  225 Kg
	Jadi pemesanan abu gosok dilakukan saat persediaan abu gosok tinggal 225 Kg 


	Contoh kasus 3 :
	Kebutuhan per jam dari garam  = 1 Kg 
	Lead time = 2 jam
	Safety stock = 50 % dari penggunaan selama lead time
	Pemakaian garam selama lead time

1 kg x 2 = 2 Kg 
	Safety stock  = 50% x 2 Kg

	  = 1 Kg
	Reorder point = 2 + 1 = 3 Kg 
	Jadi pemesanan garam dilakukan saat persediaan garam tinggal 3 Kg.


	Yang menjadi pertimbangan dalam pemesanan bahan di UD. Pribumi antara  lain: stock minimal bahan, waktu tunggu pemesanan bahan dari tiap-tiap supplier dan kebutuhan bahan setiap lead time.
UD. Pribumi juga melakukan kegiatan retur jika bahan yang dipesan mengalami kerusakan dan tidak sesuai pesanan baik itu tidak sesuai dengan jenis bahan maupun telat dalam pengiriman.
Untuk mencapai hasil yang optimal, potensi dan sumber yang ada atau terlibat dengan UD. Pribumi, harus diperhatikan potensi dan sumber yang terlibat yaitu :
Supplier
Adalah perusahaan yang memasok bahan atau tempat pengambilan bahan.
	Operasional
Adalah bagian yang bertugas untuk mengurusi persediaan bahan 

	Pengolahan Data Transaksi
Pengolahan data (Data Processing) adalah manipulasi dari data kedalam bentuk yang lebih berarti, berupa suatu informasi pengolahan data elektronik (Electronic Data Processing) adalah manipulasi dari data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan suatu alat elektronik yaitu komputer.
	   Transaksi Pemesanan Bahan 

			Untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan telur asin di UD. Pribumi memperoleh kebutuhan dari beberapa supplier baik dalam maupun luar kota. Pemesanan bahan dilakukan oleh bagian gudang langsung ke supplier dengan membuat nota pemesanan bahan. Pemesanan dilakukan jika telah mencapai titik pemesanan kembali (Reorder Point), yang didasarkan pada stock minimal bahan, waktu tunggu tiap-tiap supplier dan rata-rata kebutuhan bahan selama lead time. Jika waktu tunggu supplier telah habis maka status pemesanan menjadi batal dan melakukan pemesanan pada supplier lain.
Data-data yang perlu dicatat pada transaksi pemesanan bahan adalah nomor nota pemesanan, kode supplier, tanggal pemesanan, waktu tunggu tiap-tiap supplier, status pesan dan kode bahan.

	Transaksi Pemasukan Bahan 

		UD.Pribumi membeli bahan dari pihak supplier, barang yang telah masuk tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah telah sesuai dengan pesanan.
 Apabila terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian dengan pesanan maka barang tersebut dapat diretur.  
Data-data yang perlu dicatat pada transaksi pemasukan bahan adalah kode masuk, kode supplier, nomer pesan, tanggal masuk, kode bahan dan jumlah.

	Transaksi Pengeluaran Bahan  
Pengeluaran bahan disini berarti pengeluaran bahan dari gudang untuk kepentingan pemakaian bahan untuk diolah. Data-data yang perlu dicatat pada transaksi pengeluaran bahan adalah nomor keluar, tanggal keluar dan data-data tentang bahan yang keluar meliputi kode bahan dan jumlah bahan.


	Transaksi Retur Bahan  
Transaksi retur bahan dilakukan jika bahan yang dipesan dari supplier tersebut rusak dan tidak sesuai dengan pesanan baik tidak sesuai dengan jenis barang yang dipesan maupun dalam jumlah.

Data-data yang perlu dicatat dalam transaksi retur bahan adalah kode retur bahan, kode masuk bahan, tanggal retur, dan data-data mengenai bahan  yang diretur meliputi: kode bahan, dan jumlah bahan  yang diretur

2.3 Pencatatan Persediaan Dengan Menggunakan Metode Perpetual
	Dalam sistem perpetual perusahaan akan mencatat mutasi yang terjadi pada persediaan barangnya. Jadi rekening persediaan akan selalu menunjukkan nilai persediaan pada setiap saat.
	Pencatatan secara perpetual berguna untuk menyediakan laporan bulanan, kuartalan atau laporan intern dimana persediaan langsung dapat menentukan jumlah harga produk persediaan tanpa harus menghitung persediaan fisik terlebih dahulu. Karena sistem perpetual juga memberikan tingkat pengendalian persediaan lebih akurat dibandingkan sistem periodik, karena informasi mengenai persediaan bahan dalam sistem perpetual selalu mencerminkan keadaan saat ini.
	Pencatatan dengan sistem perpetual dilakukan setiap saat oleh perusahaan, hal ini disebabkan karena metode perpetual mutasi (pertambahan dan pengurangan) persediaan dicatat dalam rekening persediaan.
	Pencatatan atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan dilakukan sebagai berikut :
	Persediaan awal periode dicantumkan pada sisi debet rekening persediaan
	Pertambahan dan pengurangan persediaan berawal dari pembelian dicatat dengan mendebit rekening persediaan sebesar harga pokoknya

Pengurangan persediaan karena adanya penjualan dicatat dengan mengkredit rekening persediaan sebesar harga pokoknya
Persediaan akhir periode secara otomatis dapat dilihat pada rekening persediaan dapat diketahui setiap saat
Saldo yang ditunjukkan oleh rekening persediaan menunjukkan saldo dari seluruh persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu macam persediaan, maka saldo untuk tiap jenis persediaan dapat diketahui melalui rekening pembantu persediaan yang dibuat dalam kartu persediaan.
Penentuan Nilai Persediaan dengan FIFO (First In First Out)
Metode FIFO adalah metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang paling dahulu dibeli (masuk) adalah barang yang paling dulu diproses atau dijual. 
FIFO dalam arti bahasa Indonesia adalah masuk pertama keluar pertama (MPKP) menentukan biaya bahan dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan yang pertama masuk dalam gudang, digunakan untuk menetukan harga bahan yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan disini bahwa untuk menetukan biaya bahan anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan dalam produksi.


