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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti ini pada Dunia usaha telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Banyak sekali aneka jenis usaha 

bermunculan baik Usaha di bidang jasa maupun usaha di bidang manufaktur 

baik dari usaha berskala kecil sampai dengan usaha yang berskala besar. Hal 

ini menyebabkan banyak menciptakan persaingan usaha yang sangat ketat. 

Perusahaan saling berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen agar lebih 

memilih produk atau jasa yang di hasilkan oleh suatu perusahaan. Tidak kalah 

juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) home industri atau 

industri rumahan. Industri kecil juga ikut bersaing dengan industri sejenis 

untuk memperoleh laba sebesar mungkin dan semaksimal mungkin. 

Pada saat ini UMKM sangatlah berkembang pesat di Indonesia 

sehingga banyak sekali para pesaing baru bermunculan dari industri sejenis 

yang sangat ketat. Di Indonesia UMKM sangat bermanfaat untuk mengurangi 

angka pengangguran di Indonesia dan  juga dapat menambah pendapatan 

suatu daerah. Salah satu UMKM yang berkembang saat ini adalah UMKM 

yang bergerak di bidang industri makanan khas daerah. Makanan khas daerah 

merupakan makanan asli dari suatu daerah tertentu. makanan khas juga dapat 

berfungsi sebagai sarana promosi suatu daerah. Selain itu Makanan khas 

daerah juga bisa menjadi ciri khas atau identitas dan budaya dari suatu daerah 

tertentu. Di daerah Blitar khusunya daerah Blitar selatan tepatnya di Desa 
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Rejowinangun kecamatan kademangan terdapat banyak sekali industri kecil 

(UMKM) yang bergerak di bidang Industri makanan khas dari daerah Blitar 

yaitu Geti. Geti merupakan salah satu dari lima makanan asli Khas daerah 

Blitar.  

Pada umumnya Geti merupakan makanan yang terbuat dari kacang 

tanah atau biji wijen yang di rekatkan dengan rebusan gula merah yang rekat 

kemudian di keringkan. Citarasa yang di berikan Oleh Geti adalah rasa 

manisnya yang berasal dari gula merah serta rasa Gurih yang berasal dari 

kacang tanah dan biji wijen. Sebagai penikmat jajanan soal rasa janganlah 

merasa khawatir dengan rasa dari jajanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh 

cara pengolahannya yang dapat di pertanggung jawabkan tingkat 

kehieginisannya. Mulai dari proses pembuatan hingga proses 

pembungkusannya sangat memperhatikan keaslian rasanya. Soal rasa Geti 

juga tidak kalah dengan jajanan atau jenis camilan yang lainnya. Rasa Geti 

tidak terlalu manis seperti enting-enting. Ada tiga jenis pilihan Geti mulai 

dari Geti wijen, Geti kacang tanah, ataupun Geti yang di buat dari gabungan 

keduanya. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya karena 

rasa Geti yang manis akan membuat gigi menjadi sakit apabila terlalu banyak 

mengkonsumsinya. Dan teksturnya yang liat sering menempel pada Gigi.  

Saat ini Geti hanya bisa di jumpai di daerah asalnya saja. Kalaupun ada di 

kota-kota besar biasanya di jual di toko-toko sentra jajanan khas Jawa 

Timuran saja. Geti biasanya di suguhkan  sebagai jajanan  khas di Kab Blitar  

pada hari raya atau pernikahan untuk menyambut para tamu.  
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Seiring dengan kemajuan dan berkembangnya industri kecil di 

indonesia pada tingkat Regional maupun Nasional perkembangan industri 

kecil juga sering mengalami hambatan. Industri kecil yang ada di perdesaan 

maupun di tempat-tempat lain biasanya mengalami berbagai hambatan dalam 

menghasilkan volume produksi secara maksimal sehingga pendapatan dari 

industri tersebut juga menjadi rendah. Di samping itu industri kecil juga harus 

bersaing dengan industri lainnya yang berskala lebih besar maupun skala 

menengah. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu persaingan yang  tidak 

sehat.  Industri yang berskala besar memiliki modal yang besar dan teknologi 

yang lebih canggih sehingga industri yang berskala besar akan lebih mudah 

berkembang di bandingkan dengan industri kecil dengan modal yang pas-

pasan dan teknologi yang sangat terbatas. Pada industri kecil umumnya juga 

sering mengalami hambatan untuk memaksimalkan volume produksi.  

Kegiatan  produksi tidak akan terwujud dan terlaksana tanpa adanya 

alat atau benda yang di gunakan dalam proses produksi untuk memproduksi 

suatu barang. Dalam kegiatan produksi membutuhkan tempat untuk produksi, 

peralatan untuk produksi, dan orang untuk melakukan proses produksi. 

Dalam melakukan proses produksi pastinya membutuhkan input untuk 

menghasilkan suatu produk yaitu bahan baku. Input merupakan jumlah 

produksi yang di hasilkan dalam suatu perusahaan, semakin banyak input 

yang di hasilkan berarti semakin besar pula perusahaan tersebut. Input dapat 

berpengaruh terhadap hasil produksi suatu barang atau jasa. Selain itu 

besarnya jumlah input yang dihasilkan akan berpengaruh pada jumlah input 
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bahan baku yang di butuhkan. Semakin besar input produksi yang di hasilkan 

maka input bahan baku yang di butuhkan juga akan semakin banyak pula. 

Untuk melakukan proses produksi tentunya juga di butuhkan bahan baku 

yang berkualitas agar hasil produksi juga berkualitas baik. Bahan baku utama 

dari pembuatan Geti adalah kacang tanah.  

Kacang tanah merupakan tanaman biji-bijian yang sifat pemanenannya 

musiman. Karena kacang tanah merupakan tanaman yang bersifat musiman 

maka persediaan kacang tanah di pasaran pun tidak menentu dan sangat 

terbatas tergantung dari hasil panen para petani. Hal ini menyebabkan harga 

kacang tanah di pasaran tidak menentu juga. Karena harga kacang tanah tidak 

menentu mengakibatkan persediaan kacang tanah pada industri ini  tidak 

menentu juga. Akibatnya  volume produksi pada industri ini tidak menentu 

karena jumlah bahan baku kacang tanah yang  tidak tentu. Ketika terjadi 

kenaikan harga bahan baku kacang tanah industri ini menurunkan volume 

persediaan bahan baku kacang tanaha hal ini di lakukan untuk menekan biaya 

agar bisa tetap melakukan proses produksi. Ketika terjadi pengurangan atau 

penurunan volume persediaan bahan baku kacang tanah maka akan 

berdampak pada hasil produksi. Industri ini tidak mampu mengoptimalkan 

persediaan bahan baku ketika terjadi fluktuasi harga kacang tanah yang tidak 

pasti, Sehingga ketika bahan baku kacang tanah naik maka industri ini 

menurunkan volume bahan baku kacang tanah agar tetap bisa melakukan 

proses produksi. 
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Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ”ANALISIS 

STRATEGI MANAJEMEN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM 

UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN VOLUME PRODUKSI PADA 

UD KUDA TERBANG  BLITAR”.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan 

yang telah dihadapi oleh industri ini adalah kurang maksimalnya volume 

produksi. Hal ini disebabkan oleh jumlah persediaan bahan baku yang tidak 

tentu pada UD Kuda Terbang. Jumlah persediaan bahan baku pada UD Kuda 

Terbang tergantung pada harga pasaran bahan baku di pasaran. Harga bahan 

baku dipasaran sering mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Ketika bahan 

baku naik atau mahal terpaksa industri ini menurunkan volume persediaan 

bahan baku. Hal ini membuat jumlah persediaan bahan baku pada industri ini 

tidak optimal dan tidak menentu. Untuk  tetap bisa bertahan dan agar industri 

ini  tetap bisa melakukan proses produksi maka industri ini sering sekali 

menurunkan jumlah persediaan bahan baku ketika terjadi kenaikan harga 

bahan baku. Akibatnya jumlah produksi menurun. Jumlah produksi yang 

biasanya mencapai tiga kuintal perhari menjadi dua kuintal perhari, sementara 

harga pasaran produk tetap. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana upaya untuk 

mengoptimalkan Volume produksi pada UD Kuda Terbang”?. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui “Bagaimana upaya 

untuk mengoptimalkan volume produksi pada UD Kuda Terbang”. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi  Peneliti  

a. Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sarana pengembangan diri  dan 

pengembangan konsep bagi peneliti yang berhubungan dengan volume 

produksi. 

b.  Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti 

tentang bagaimana manajemen persediaan bahan baku yang tepat pada 

sebuah Industri. 

2. Bagi Industri 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta bahan masukan 

untuk tetap bisa mengoptimalkan volume produksi ketika terjadi 

fluktuasi harga bahan baku agar tetap bisa melakukan  produksi secara 

maksimal. 

b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan terutama pada 

bagian persediaan bahan baku. 

3.  Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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b. Penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi sejauh 

mana metode pengajaran yang disampaikan di kampus teraplikasi 

secara nyata dalam sebuah Industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


