
Jurnal Kebangsaan,  Vol.4  No.8   Juli 2015 ISSN: 2089-5917 

 

 

Zainuddin Iba dan Raudhah | Pengaruh Pengendalian Persediaan bahan baku terhadap Kelancaran proses . . . 39 

 

 
 

PENGARUH PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
TERHADAP KELANCARAN PROSES PRODUKSI MINYAK KELAPA 

DI PT. BIREUEN COCONUT OIL 

 

 
Zainuddin Iba 1*)  dan Raudhah 2) 

 
1 Dosen Prodi Manajemen STIE Kebangsaan Bireuen 

*) zainiba@yahoo.co.id 
2 Alumni Prodi Manajemen STIE Kebangsaan Bireuen 

 
__________________________________________________________________________ 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengendalian persediaan bahan baku terhadap 

kelancaran proses produksi minyak kelapa pada PT Bireuen Coconut Oil. Metode penelitian lain yang 

digunakan penelitian deksriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana. Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi linier sederhana Y  = 25,064 + 3,582 X. Hal 

ini menunjukkan variabel pengendalian persediaan bahan baku memiliki pengaruh yang positif dan searah 

terhadap kelancaran proses produksi. Sedangkan hasil perhitungan koefisien korelasi dan determinasi 

menunjukkan bahwa terdapat tingkat hubungan yang sangat erat antara variabel pengendalian persediaan 

bahan baku terhadap lancaran proses produksi minyak kelapa pada Bireuen Coconut Oil dengan tingkat 

keeratan sebesar R=62,2. 

  

Kata Kunci : Pengendalian, Persediaan Bahan Baku, Proses Produksi, Coconu Oil. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 
1. Pendahuluan 

 

Setiap perusahaan dalam kegiatan produksi mem-

punyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntu-

ngan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidak-

lah mudah karena hal itu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, dan perusahaan harus mampu untuk mena-

ngani faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi yaitu mengenai masalah kelancaran 

produksi. Masalah produksi merupakan masalah 

yang sangat penting bagi perusahaan karena hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang 

diperoleh perusahaan. Apabila proses produksi ber-

jalan dengan lancar maka tujuan perusahaan dapat 

tercapai, tetapi apabila proses produksi tidak berja-

lan dengan lancar maka tujuan perusahaan tidak 

tercapai. Sedangkan kelancaran proses produksi itu 

sendiri dipengaruhi oleh ada atau tidaknya bahan 

baku yang akan diolah dalam produksi. 

Persediaan bahan baku merupakan hal pokok yang 

sangat penting dalam perusahaan. Bila perusahaan 

kekurangan persediaan bahannya (out of stock) 

akan mengakibatkan adanya hambatan-hambatan 

pada proses produksi, sehingga akan mengakibat-

kan kekurangan persediaan barang dagang dan 

dapat menimbulkan kekecewaan pelanggan. Oleh 

karena itu, manajemen pengendalian persediaan 

bahan baku diperlukan oleh perusahaan untuk 

menunjang kelancaran proses produksi baik dalam 

perusahaan yang berskala besar ataupun kecil. 

Menurut Yamit (2003:288) ada 3 alasan perlunya 

pengendalian persediaan bagi perusahaan yaitu:  

(1) Unsur ketidakpastian permintaan (permintaan 

yang mendadak), (2) adanya unsur ketidakpastian 

pasokan dari supllier, dan (3) adanya unsur keti-

dakpastian tenggang waktu pemesanan. 

PT. Bireuen Coconut Oil merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang produksi minyak nabati 

berbahan dasar minyak kelapa dengan tujuan 

pemasaran di daerah Kabupaten Bireuen dan 

sekitarnya, dimana produksi dilakukan berdasarkan 

besaran jumlah permintaan. Perusahaan tersebut 

selama ini berusaha menyelesaikan produksinya 



Jurnal Kebangsaan,  Vol.4  No.8   Juli 2015 ISSN: 2089-5917 

 

 

Zainuddin Iba dan Raudhah | Pengaruh Pengendalian Persediaan bahan baku terhadap Kelancaran proses . . . 40 

 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena 

dengan ketepatan produksi yang baik akan menun-

jang kelancaran produksi perusahaan, sehingga 

dapat memaksimalkan laba dan memuaskan 

konsumen. 

Permasalahan yang berhasil penulis identifikasi 

dari kegiatan wawancara awal dengan karyawan 

bagian produksi di perusahaan tersebut antara lain 

ketersediaan bahan baku yang digunakan kadang 

telat diperoleh, ketidaktepatan jadwal pengiriman 

barang, dan jika mendapat order dalam jumlah 

banyak dengan waktu yang singkat perusahaan ku-

rang mampu mengelola dengan baik. Masalah ter-

sebut menjadi kendala dalam kelancaran perusa-

haan, terutama di bidang produksi. 

Kekurangan persediaan bahan baku pada saat 

dibutuhkan dapat menyebabkan jalannya aktivitas 

produksi terhenti dan keterlambatan jadwal peme-

nuhan produk yang dipesan kosumen dapat meru-

gikan perusahaan dalam hal ini image yang kurang 

baik, sebaliknya terlampau banyaknya persediaan 

material akan mengakibatkan tertahannya modal 

secara tidak produktif, sehingga hal ini merupakan 

salah satu faktor kerugian bagi perusahaan. 

Masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Kurangnya 

pengendalian persediaan bahan baku pada PT. 

Bireuen Coconut Oil menyebabkan aktivitas pro-

duksi terhenti dan keterlambatan jadwal pemenu-

han produk yang dipesan kosumen dapat merugi-

kan perusahaan, 2) Kelancaran proses produksi 

selama ini belum berjalan dengan baik, yang 

ditandai dengan ketidaktepatan jadwal pengiriman 

barang, dan jika mendapat pesanan dalam jumlah 

banyak dengan waktu yang singkat perusahaan 

kurang mampu mengelola dengan baik. 

2.  Landasan Teoritis 

Pengertian Bahan Baku 

Mulyadi (2005:275) mengemukakan bahwa bahan 

baku adalah bahan yang memebentuk bagian 

menyeluruh. Sedangkan menurut Masiyal Kholmi 

(2003:29) bahan baku adalah bahan yang memben-

tuk bagian besar produk jadi, bahan baku yang 

diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diper-

oleh dari pembelian lokal, impor atau hasil peng-

olahan sendiri. 

Pengertian Pengendalian 

Dalam sistem pengendalian persediaan pada per-

usahaan retail di Indonesia, istilah Inventory 

Control sering diartikan sebagai Manajemen Perse-

diaan. Oleh karena itu pengendalian persediaan 

dapat diartikan juga sebagai manajemen persedia-

an. Menurut Lewis et al (2004:5), manajemen di-

definisikan sebagai proses administrasi dan meng-

koordinasi sumber daya secara efektif, efisien 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan pengertian manajemen menurut James 

AF Stoner, yang dialih bahasakan oleh Handoko 

(2003:8) adalah proses perencanaan, pengorgani-

sasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar menca-

pai tujuan oraganisasi yang telah ditetapkan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan usaha-usaha aktivitas para anggota 

organisasi dan koordinasi sumber daya-sumber 

daya secara efektif dan efisien secara bersama 

ataupun melalui organisasi lainnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Persediaan (Inventory) 

Menurut Freddy Rangkuti (2007:1), persediaan 

adalah bahan-bahan, bagian yang disediakan, dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam 

perusahaan untuk proses produksi, serta barang-

barang jadi atau produk yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen atau 

pelanggan setiap waktu.  

Inventory pada hakikatnya bertujuan untuk mem-

pertahankan kontinuitas eksistensi suatu perusa-

haan dengan mencari keuntungan atau laba per-

usahaan itu. Caranya adalah dengan memberikan 

pelayanan yang memuaskan pelanggan dengan 

menyediakan barang yang diminta.  

Fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti 

(2007:15) adalah sebagai berikut.  

1). Fungsi Batch Stock atau Lot Size Inventory  

Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar 

dengan pertimbangan adanya potongan harga pada 

harga pembelian, efisiensi produksi karena psoses 

produksi yang lama, dan adanya penghematan di 

biaya angkutan. 

2). Fungsi Decoupling  

Merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan 

persediaan decouple, dengan mengadakan penge-

lompokan operasional secara terpisah-pisah.  

3). Fungsi Antisipasi  

Merupakan penyimpanan persediaan bahan yang 

fungsinya untuk penyelamatan jika sampai terjadi 

keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pema-

sok atau leveransir. Tujuan utama adalah untuk 

menjaga proses konversi agar tetap berjalan dengan 

lancar.  

Alasan yang kuat untuk menyediakan inventory 

adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan 
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skala ekonomi dalam pengadaan dan produksi 

barang, untuk kebutuhan yang berubah-ubah dari 

waktu ke waktu, untuk fleksibilitas di dalam fasi-

litas penjadwalan distribusi barang, untuk spekulasi 

di dalam harga atau biaya, dan untuk ketidak-

pastian tentang waktu pesanan perlengkapan dan 

kebutuhan.  

Ketika menghadapi permintaan yang berubah-ubah 

dari waktu ke waktu, pihak manajemen dapat 

melakukan pemesanan barang (inventory) selama 

periode permintaan yang sedikit untuk mengan-

tisipasi periode permintaan yang tinggi. Inventory 

ini membuat manajemen dapat beroperasi secara 

tetap sepanjang musim, dan dapat menghindari 

biaya produksi yang berubah-ubah.  

Penyediaan inventory bertujuan untuk menghadapi 

kondisi ketidakpastian. Permintaan barang tidak 

bisa diketahui secara pasti, oleh karena itu perlu 

diramalkan untuk meminimalisir kerugian akibat 

over stock atau permintaan yang melampaui 

ramalan, perhitungan persediaan barang harus 

dilakukan dengan hati-hati dan teliti. 

Tujuan Pengendalian Persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan 

oleh suatu perusahaan suatu tentu mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pengendalian perse-

diaan menurut Assauri (2004:177) secara terinci 

dapat dinyatakan sebagai berikut.  

a.Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan 

persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya 

kegiatan produksi.  

b.Menjaga agar pembentukan persediaan oleh peru-

sahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehing-

ga biaya yang timbul tidak terlalu besar.  

c.Menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat 

dihindari karena ini akan memperbesar biaya 

pemesanan. 

Perencanaan inventory berhubungan dengan 

penentuan komposisi inventory, penentuan waktu 

atau penjadwalan, serta lokasi untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan. Pengendalian inventory 

meliputi pengendalian kuantitas dalam batas-batas 

yang telah direncanakan dan perlindungan fisik 

inventory. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi 

apakah sistem inventory perusahaan itu sudah 

sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolahan 

inventory yang baik diperlukan kemahiran dan 

pengalaman dalam membuat sistem inventory. 

Penggolongan Persediaan Bahan Baku 

Menurut Assauri (2004:171), persediaan pada 

umumnya dapat dibedakan menjadi 5 golongan 

yang meliputi.  

1). Raw Material Inventory  

Persediaan bahan baku (Raw Material Inventory) 

yaitu persediaan barang-barang berwujud yang 

digunakan dalam proses produksi, yang diperoleh 

dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari pema-

sok atau perusahaan yang menghasilkan bahan 

baku bagi perusahaan yang menggunakannya.  

2). Purchased  

Persediaan bagian produk atau parts (Purchased)  

yaitu persediaan yang dibeli dari perusahaan lain, 

yang dapat secara langsung dirakit dengan parts 

lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya.  

3). Supplies Stock  

Persediaan bahan-bahan pembantu (Supplies Stock)   

yaitu persediaan bahan-bahan yang diperlukan da-

lam proses produksi untuk membantu berhasilnya 

produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya 

suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian 

atau komponen barang jadi.  

4). Work In Process Inventory  

Persediaan barang setengah jadi (Work In Process 

Inventory) yaitu persediaan barang-barang yang 

keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau 

bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu 

bentuk, tetapi diproses kembali untuk kemudian 

menjadi barang jadi.  

5). Finished Goods Inventory  

Persediaan barang jadi (Finished Goods Inventory) 

yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai 

diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk 

dijual pada pelanggan atau perusahaan lain.  

Menurut Rangkuti, Freddy (2007:19) cara perse-

diaan bahan baku yang dapat dipakai antara lain:  

a.  Metode analisis ABC 

b.  Metode pengawasan persediaan 

c. Persediaan dalam kondisi tidak tentu dan ada 

pemesanan kembali. 

d.  Persediaan dalam kondisi tidak tentu dan tidak 

ada pemesanan kembali. 

e.  Sistem persediaan just in time. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahyari (2006) 

mengenai beberapa model persediaan bahan baku 

yang sering dipergunakan di dalam sistem 

persediaan antara lain: a. Persediaan system batas, 

b.Persediaan kotak, dan c. Persediaan visual 

Cara persediaan bahan baku untuk lebih jelasnya 

akan penulis uraikan menurut pendapat Ahyari 

(2006) sebagai berikut : 

a). Persediaan system batas 

Manajemen yang memakai cara ini akan menen-

tukan besarnya batas minimal dan batas maksimal 

dari persediaan bahan baku yang dupergunakan 

dalam perusahaan. Persediaan bahan baku yang ada 

dapat dilaksankan secara periodik di dalam jangka 
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waktu tertentu misalnya, setiap hari, setiap minggu, 

setiap bulan dan seterusnya. 

b. Persediaan system kotak 

Persediaan ini tidak mengenal periode pemeriksaan 

kembali, oleh karena itu persediaan bahan baku ini 

akan langsung terlihat di dalam kotak yang di-

pergunakan sebagai tempat penyimpanan bahan 

baku. Dengan cara ini pembelian bahan baku akan 

dilakukan bila jumlah bahan baku di dalam kotak 

yang dipergunakan sebagai tempat persediaan 

bahan baku telah mencapai batas waktu tertentu. 

c.    Persediaan visual 

Persediaan visual merupakan suatu persediaan 

bahan baku dengan jalan mempergunakan kartu 

pengeluaran bahan yang berbeda. Dengan cara ini 

manajemen dapat mengetahui tingkat persediaan 

yang ada cukup dengan melihat warna dari warna 

kartu pengeluaran bahan yang dikeluarkan. 

Proses Produksi 

Menurut Sofyan Assauri (2004:11); produksi ada-

lah kegiatan mentransformasikan masukan (input) 

menjadi keluaran (output), tercakup semua aktifitas 

atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta 

kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha 

untuk menghasilkan produksi tersebut. Sedangkan 

menurur Jay Heizer (2006;2) pengertiaan produksi 

adalah penciptaan barang dan jasa. 

Menurut Gaspersz (2005:4) proses produksi adalah 

integrasi sekuasial dari tenaga kerja, material, 

informasi, metode kerja dan mesin atau peralatan 

dalam suatu lingkungan yang kompetitif dipasar. 

Proses produksi menurut Agus Ahyari (2006:12) 

adalah “proses produksi merupakan suatu cara, 

metode maupun teknik bagaimana kegiatan 

penciptaan faedah baru atau penambahan faedah 

tersebut dilaksanakan. Sedangkan proses produksi 

menurut Yamit (2003:123) adalah suatu kegiatan 

dengan melibatkan tenaga manusia, bahan serta 

peralatan untuk menghasilkan produk yang 

berguna. 

Dilihat dari jenis proses produksi terus-menerus 

menurut Agus Ahyari (2006:23), proses produksi 

terdiri dari, yaitu : 

1). Jadwal produksi: Scheduling dikenal ada dua 

macam, yaitu master schedule dan schedule. 

2).  Urutan produksi: Urutan proses produksi meru-

pakan pedoman dari pelaksanaan proses produksi 

yang disebut routing, dan dibagi menjadi dua 

macam routing, yaitu master route dan route. 

3).  Waktu produksi: Jumlah waktu yang dipandang 

sebagai jumlah waktu yang semestinya atau yang 

selayaknya untuk menghasilkan barang dan menye-

lesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya. 

Perencanaan Produksi 

Menurut Ahyari (2006:115) menyatakan bahwa 

perencanaan produksi adalah perencanaan tentang 

produk apa dan berapa jumlah masing-masing yang 

segera akan diproduksi pada periode yang akan 

datang.  

Perusahaan dalam membuat perencanaan produksi 

dapat menyiapkannya sesuai dengan data yang 

dimiliki. Namun demikian, secara umum perenca-

naan produksi biasanya dibuat untuk jangka pendek 

(1 tahun) dan jangka menengah ( 2-3 tahun) dan 

jangka panjang (3-5 tahun). Perencanaan produksi 

jangka panjang harus meliputi hal-hal yang lebih 

luas, yakni kemungkinan ekspansi dan pengemba-

ngan produk yang disesuaikan dengan perubahan 

selera pasar. 

1) Product Design (desain produk) 

2) Teknologi dan Fasilitas Produksi (Technology 

and Producition Facility) 

3) Bentuk Bangunan dan Fasilitas Produksi (Plant 

Design and Production Facility) 

4) Jumlah Jenis Tenaga Kerja 

5) Bentuk dan mutu produk akan menentukan 

jenis dan jumlah persediaan. 

Penelitian Terdahulu 

Deta Novian Wulandari (2011) melakukan 

Analisis Pengaruh Pengendalian Persediaan Bahan 

Baku Terhadap Proses Produksi Pada PY. Hanong 

Precision Manufacturing Batam. Hasil penelitian 

menunjukan kelima variabel persediaan yang 

diteliti berpengaruh hanya sebesar 10,7% terhadap 

efisiensi proses produksi dengan variabel yang 

paling dominan mempengaruhi efisiensi proses 

produksi adalah varabel Demand (Permintaan), 

sedangkan sisanya 89,3% ditentukan oleh faktor 

lain di luar penelitian ini. 

Rosmawar (2007) meneliti Pengaruh Penggunaan 

Bahan Baku Terhadap Volume Produksi Tekstil di 

Solo. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan 

bahan baku berpengaruh sebesar 88,2% terhadap 

volume produksi pada tekstil di Solo. Sedangkan 

sisanya 11,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar 

penelitian ini. 

Fardinan (2006) meneliti Pengaruh Pengendalian 

Bahan Baku terhadap Perkembangan Proses Pro-

duksi Batik di Solo.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengendalian bahan baku berpengaruh 

sebesar 75,7% terhadap perkembangan proses pro-

duksi batik, sedangkan sisanya 24,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
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3.  Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan per-

aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh 

pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif dengan pendekatan Kuantitatif. 

Sugiyono (2009:11) mengemukakan bahwa peneli-

tian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan 

antara dua variabel atau lebih untuk menjelaskan, 

meramalkan atau mengontrol gejala yang diteliti 

dalam penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif menurut Sugiyono (2009:14) merupakan 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka dengan cara menguji hipotesis yang telah 

dibangun sebelumnya. 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bireuen Coconut 

Oil yang beralamat di Desa Paloh Mee Kecamatan 

Gandapura Kabupaten Bireuen. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan produksi minyak kelapa. 

Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Variabel  Indikator  
Pengenda-

lian Perse-

diaan Ba-

han Baku 

(X) 

 

Pengendalian terhadap 

suatu barang tersimpan 

yang akan dilakukan 

suatu tindakan lebih 

lanjut ataupun barang 

yang tersimpan dan siap 

untuk digunakan tetapi 

belum sampai pada pe-

megang akhir. (Freddy 

Rangkuti, 2007) 

Jumlah unit 

bahan baku 

(Kg/bulan) 

 

Kelancaran 

Proses 

Produksi 

(Y) 

Suatu cara, metode mau 

pun teknik bagaimana 

kegiatan penciptaan fae-

dah baru atau penam-

bahan faedah tersebut 

dilaksanakan.  

(Agus Ahyari, 2006) 

Jumlah 

Produksi 

(Kg/bulan) 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.  Data yang dinalisis 

adalah data primer, yaitu data yang langsung 

diperoleh dari sumbernya, tanpa melalui perantara. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil wawancara langsung dengan karyawan dan 

pimpinan PT. Bireuen Coconut Oil. Wawancara 

dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini, selain untuk mengumpulkan 

informasi tentang profil dan sejarah berdirinya 

perusahaan. Adapun data primer lainnya diperoleh 

dari hasil observasi ke tempat penelitian untuk 

melihat secara langsung kegiatan usaha subjek 

pada penelitian ini. 

Cara Pengumpulan 

Objek penelitian menurut Sugiyono (2009:13) 

adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang 

sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang 

sesuatu Objek dalam penelitian ini berkaitan 

dengan variabel yang akan diteliti, yakni 

persediaan bahan baku dan produksi dalam kurun 

waktu 36 bulan, terhitung dari Januari 2012 hingga 

Desember 2014, di perusahaan PT. Bireuen 

Coconut Oil sebagai perusahaan yang memiliki 

fokus usaha di bidang pengolahan minyak kelapa. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data, maka teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengum-

pulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan perma-

salahan yang harus diteliti. Pada penelitian ini 

wawancara dilakukan terhadap pegawai Humas 

dan pimpinan PT. Bireuen Coconut Oil. 

b  Observasi, dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung di PT. Bireuen Coconut Oil untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan pada 

penulisan. 

Rancangan Analisis 

Data-data yang sudah terkumpul dianalisis dengan 

melakukan alat analisis yakni Analisis Regresi 

Linear Sederhana dan Koefisien korelasi. 

Analisa regresi menurut Sugiyono (2009:261) 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen 

yang ada, dimana dalam penelitian ini penulis 

hendak meneliti pengaruh dari pengendalian 

persediaan bahan baku terhadap kelancaran proses 

produksi dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :    

                            Y = a + bX + e 

Keterangan :     

Y = Kelancaran Proses Produksi 

X = Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

a  = Konstanta 

b  = Koefesien regresi 

e  = Error term 
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Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi  

Analisis Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua atau lebih varia-

bel independen terhadap variabel dependen. Sugi-

yono (2009:184) menyatakan bahwa apabila nilai R 

semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Sedang-

kan Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya meng-

ukur seberapa jauh kemampuan model dalam me-

nerangkan variasi variabel independen. Sugiyono 

(2009:228) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai 

koefisien determinasi maka akan semakin baik pula 

kemampuan variabel independen dalam menje-

laskan variabel dependen. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

Produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. 

Bireuen Coconut Oil adalah sebagai berikut : 

1. Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) 

Minyak kelapa murni diproses dari pengolahan 

kelapa segar melalui pembuatan santan dengan 

pemanasan bertahap. Metode ini merupakan 

cara pengolahan sederhana yang hanya memo-

difikasi sebagian dari pengolahan minyak 

kelapa secara tradisional. Oleh karena itu meto-

de ini dapat dilakukan pada tingkat petani, 

karena alat yang digunakan juga sederhana. 

Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa 

bermutu tinggi dengan kadar air rendah 0,02-

0,03%, kadar asam lemak bebas 0,02%, tidak 

berwarna (bening), berbau harum, dan berdaya 

simpan 6-8 bulan, selanjutnya minyak 

didinginkan dan disaring menggunakan kertas 

saring.  Produk akhir yang diperoleh adalah 

minyak kelapa murni.biasanya digunakan untuk 

kesehatan dan perawatan kecantikan. 

2.  Minyak Kopra Putih (White Copra)  

Merupakan produk utama yang menjadi bahan 

dasar pembuatan minyak goreng murni yang 

higienis, berbau wangi, berwarna putih bening, 

tidak terkontaminasi toxin, jamur, dan zat-zat 

yg berbahaya bagi kesehatan manusia dan 

hewan ternak. Minyak hasil olahan dari kopra 

putih ini telah memenuhi food and safety 

standard khususnya dari masyarakat Uni Eropa 

yang mengutamakan kesehatan. Pengolahan 

kopra putih menjadi minyak goreng dilakukan 

secara mekanis. 

3. Tempurung dan arang tempurung 

Dari proses pembuatan kopra putih dihasilkan 

produk turunannya berupa tempurung kelapa 

atau batok kelapa yang sudah kering sekali. 

Tempurung kelapa ini dapat dijual kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan dan biasanya 

digunakan untuk bahan bakar untuk boiler 

pengolahan Crude Coconut Oil (CCO). 

Tempurung kelapa ini juga bisa diproses 

menjadi arang tempurung (coco charcoal) untuk 

bahan karbon aktif yang saat ini banyak dibu-

tuhkan dan memiliki prospek pasar yang baik. 

Analisis Deskriptif  

Persediaan merupakan aspek yang sangat penting 

sekali bagi perusahaan industri, dan paling utama 

adalah persediaan bahan baku. Tersedianya perse-

diaan bahan baku yang mencukupi, maka proses 

produksi bisa berjalan sesuai dengan yang direnca-

nakan perusahaan. Adanya persediaan tersebut, di-

perlukan metode atau cara yang sanggup menjamin 

tersedianya persediaan bahan baku yang memadai. 

Salah satu metode yang digunakan untuk menga-

wasi persediaan bahan baku yang paling baik 

adalah dengan adanya pengendalian persediaan. 

Pada umumnya pengawasan persediaan bahan baku 

yang diselengarakan oleh suatu perusahaan akan 

dipergunakan untuk menunjang proses produksi 

yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Berikut 

merupakan rincian penggunaan bahan baku pada 

PT. Bireuen Coconut Oil selama periode Januari 

2012 sampai Desember 2014 yang dapat dilihat 

melalui tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Perkembangan Bahan Baku Pada  

PT. Bireuen Coconut Oil 2012-2014 

Bulan 
Persediaan Bahan Baku (Kg/ Bulan) 

2012 2013 2014 

Januari 447.403 1031.771 687.668 

Februari 534.090 863.893 359.365 

Maret 149.569 655.094 415.960 

April 221.769 599.541 400.960 

Mei 313.695 687.668 221.769 

Juni 993.764 947.224 980.500 

Juli 650.611 1300.724 313.695 

Agustus 267.121 1899.686 652.094 

September 400.960 983.500 993.764 

Oktober 359.365 587.304 863.893 

November 279.738 670.438 687.668 

Desember 1044.482 315.795 670.438 

TOTAL 7673.567 12554.638 9260.774 

 Sumber : PT. Bireuen Coconut Oil, 2013. 

Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan 

yang paling penting di dalam pelaksanaan produksi 

dalam suatu perubahan, pelaksanaan proses pro-

duksi dari perusahaan-perusahaan pada umumnya, 

kelancaran pelaksanaan proses produksi merupakan 

suatu hal yang sangat diharapkan didalam setiap 

perusahaan. Jumlah produksi minyak kelapa murni 
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(VCO) pada PT. Bireuen selama periode Januari 

2012 sampai Desember 2014 dapat dilihat melalui 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Perkembangan Proses Produksi Pada  

PT. Bireuen Coconut Oil 2012-2014 

Bulan 

Kelancaran Proses Produksi (Kg/ 

Bulan) 

2012 2013 2014 

Januari 126.180 290.396 194.423 

Februari 149.922 251.328 106.430 

Maret 42.295 184.631 116.460 

April 64.520 174.579 113.460 

Mei 89.135 194.423 64.520 

Juni 281.650 278.287 272.812 

Juli 189.175 368.891 89.135 

Agustus 74.760 539.036 183.631 

September 113.460 275.812 281.650 

Oktober 106.430 165.135 251.328 

November 81.740 195.430 194.423 

Desember 294.233 88.782 195.430 

TOTAL 3624.5 5018.73 4076.702 

 Sumber : PT. Bireuen Coconut Oil. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh pengendalian perse-

diaan bahan baku terhadap kelancaran proses 

produksi pada PT. Bireuen Coconut Oil, maka 

penulis menggunakan analisis regresi linier seder-

hana. Adapun hasil olahan data dengan menggu-

nakan program SPSS dapat dirangkum melalui 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.  Hasil Uji –F 

 
  b. Dependent Variable: Kelancaran Produksi 
 

Tabel 4.  Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan tabel  di atas, yang diperoleh dari hasil 

pengolahan dengan menggunakan program SPSS 

maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagi 

berikut:  Y  = a + bX + e  dengan persamaan : 

Y  = 25,064 + 3,582 X 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai 

beikut: 

1. Konstanta = 25,064 

 Jika variabel persediaan bahan baku dianggap 

konstan atau tidak berubah, maka kelancaran 

proses produksi minyak kelapa murni akan 

tetap sebesar 25,064 kg.  

2. Koefisien b = 3,582 

 Jika variabel pengendalian persediaan bahan 

baku mengalami kenaikan sebesar satu satuan 

maka akan menyebabkan peningkatan produksi 

minyak kelapa murni sebesar 3,582 kg. Jadi 

persediaan bahan baku berpengaruh positif da-

lam menunjang kelancaran proses produksi 

minyak kelapa murni pada PT. Bireuen 

Coconut Oil. 

Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Untuk mengetahui koefisien korelasi berganda 

(nilai R) antara variabel terikat dan variabel bebas 

dan koefisien determinasi (nilai R
2
) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 5.  Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi 

 
Dalam kaitannya tabel tersebut di atas maka dapat 

disajikan interpretasi atau arti ekonominya sebagai 

berikut: 

1. Koefisien korelasi (R) = 0,622 yang berarti 

bahwa variabel pengendalian persediaan bahan 

baku (X) memiliki tingkat keeratan yang kuat 

dan positif terhadap kelancaran proses produksi 

minyak kelapa pada PT. Bireuen Coconut Oil. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2009) yang menyatakan apabila koefisien 

korelasi berada pada  interval 0,60 s.d 0,79 

maka hubungan di antara variabel adalah kuat. 

2. Koefisien determinasi (R
2
)= 0,387 yang menun-

jukkan bahwa 38,7% kelancaran proses pro-

duksi minyak kelapa murni pada PT. Bireuen 

Coconut Oil dipengaruhi oleh pengendalian 

persediaan bahan baku. Sedangkan sisanya 

61,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

variabel pengendalian persediaan bahan baku 

memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses 

produksi minyak kelapa pada PT. Bireuen Coconut 

Oil sebesar 38,7%, sisanya 61,3% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. Hasil pengujuan 

koefisien korelasi (r) diketahui tingkat keeratan 

antar variabel sebesar 62,2 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara yang 

kuat, positif, dan searah antara vairabel pengenda-

lian persediaan bahan baku dengan variabel 

kelancaran proses produksi. 

Melalui uji F dan uji T pada pengujian hipotesis 

juga dapat dijelaskan bahwa pengendalian perse-

diaan bahan baku memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan, baik secara simultan maupun secara 

parsial terhadap kelancaran proses produski minyak 

kelapa pada PT. Bireuen Coconut Oil. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan  nilai bahwa Fhitung > 

Ftabel, yaitu 21,421 > 4,13 dengan tingkat signifi-

kansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan pada uji t 

diperoleh nilai signifikansidibawah 5% dan nilai 

thitung (4,628) > ttabel (2,032).  

5.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengendalian 

persediaan bahan baku terhadap kelancaran proses 

produksi minyak kelapa pada PT. Bireuen Coconut 

Oil, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan analisis regresi linear seder-

hana diperoleh rumus persamaan sebagai beri-

kut: Y = 25,064 + 3,582 X. Hal ini menun-

jukkan variabel pengendalian persediaan bahan 

baku memiliki pengaruh yang positif dan searah 

terhadap kelancaran proses produksi. Apabila 

variabel pengendalian persediaan bahan baku 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka 

akan mempengaruhi kelancaran proses produksi 

minyak kelapa sebesar 3,582 kg. 

2. Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) dan 

koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan varia-

bel pengendalian persediaan bahan baku berpe-

ngaruh terhadap kelancaran proses produksi 

minyak kelapa pada Bireuen Coconut Oil 

dengan tingkat keeratan 62,2 dan  38,7 %  dari 

kelancaran proses produksi minyak kelapa pada 

PT. Bireuen Coconut Oil dipengaruhi oleh 

pengendalian persediaan bahan baku.  

3. Hasil Pengujian menunjukkkan bahwa  berpe-

ngaruh positif dan signifikan terhadap kelan-

caran proses produksi minyak kelapa. 
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