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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan dunia bisnis semakin berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan 

perusahaan industri perlu berbenah dan meningkatkan sistem yang ada pada perusahaan 

dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, harga yang terjangkau dan 

terpenuhi tepat pada waktunya. Sistem perusahaan yang dibangun secara efektif dan 

efisien dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Permintaan konsumen 

yang tidak menentu merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan 

permasalahan persediaan dan produksi. Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan produksi 

yang mampu menentukan tingkat optimal dari penjualan, produksi, dan persediaan 

(Kusuma, 2001). 

Optimasi produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan berbagai 

keuntungan. Oleh sebab itu dalam perencanaan produksi perlu memperhatikan tiga aspek 

yang dapat dipertimbangkan yaitu proses manufaktur, konsumen dan produk. Proses 

manufaktur yang dikelola secara optimal dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara 

menekan biaya (inventori dan produksi), serta utilisasi mesin. Untuk menarik minat 

konsumen, perusahaan perlu menghasilkan produk yang berkualitas. Sedangkan dari segi 

produk perusahaan perlu meningkatkan kapasitas volume produksi yang optimal 

(Chowdary & Slomp, 2002). 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat optimal 

penjualan, produksi, dan persediaan adalah dengan menggunakan  metode Newsboy 

Problem. Metode Newsboy Problem merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan jumlah pemesanan atau produksi dan tingkat persediaan sehingga dapat 

menurunkan ekses (barang yang tersisa dalam periode tertentu dan dapat menimbulkan 

biaya). Newsboy Problem dapat digunakan untuk menentukan jumlah 

pemesanan/produksi barang yang memiliki karakteristik tidak dapat disimpan dalam 
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waktu yang lama (perishable atau semi-perishable). Menurut Khouja (1999), single 

period inventory adalah model yang digunakan untuk menentukan kuantitas 

pemesanan/produksi barang yang diperoleh dari probabilitas permintaan untuk 

memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (expected profit). Menurut Waters (2003) 

jika kuantitas pembelian/produksi barang terlalu banyak, maka akan menimbulkan sisa 

yang tidak terjual dan tidak memiliki nilai, sedangkan jika kuantitas pembelian/produksi 

terlalu sedikit maka penjualan tidak mampu memenuhi permintaaan.  

Roti merupakan salah satu makanan yang bersifat semi perishable karena tidak 

dapat disimpan dalam waktu yang lama dan mudah rusak (expired). Roti yang bersifat 

semi perishable membutuhkan perencanaan produksi sesuai dengan panjang umur siklus 

produk agar tidak tejadi kelebihan produksi yang menimbulkan sisa dan tidak memiliki 

nilai, atau terjadi kekurangan produksi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu 

memenuhi permintaan konsumen. 

Berdasarkan rekapitulasi data jumlah unit usaha roti, kue dan sejenisnya yang 

tersebar di wilayah DIY pada tahun 2014, menunjukkan bahwa: 

Tabel 1. 1 Jumlah Unit Usaha Roti, Kue dan sejenisnya di DIY Tahun 2014 

Wilayah Jumlah Usaha Roti, Kue Dan Sejenisnya (Unit) 

Kota Yogyakarta 108 

Kabupaten Sleman 287 

Kabupaten Bantul 213 

Kabupaten Kulonprogo 168 

Kabupaten Gunung Kidul 274 

Jumlah 1.050 

Sumber: Disperindagkop Kota Yogyakarta, 2014 (diolah) 

Salah satu UKM yang terletak di Kabupaten Sleman adalah Hani Bakery & 

Cake. Hani Bakery & Cake merupakan UKM yang memproduksi roti dengan berbagai 

varian jenis roti dan kue. Terdapat spesialisasi 3 jenis produk yang diproduksi yaitu roti 

kering, cake atau bolu, dan kue dekor. Kue bolu dan kue dekor memiliki masa simpan 

lebih panjang bisa sampai 2-3 minggu jika disimpan di dalam kulkas. Jika dibandingkan 

roti kering yang memiliki siklus hidup atau masa simpan sampai dengan 6 sampai 7 hari, 

lebih dari hari tersebut roti kering akan mengalami kerusakan dan akan dijadikan sebagai 

pakan ternak. Permasalahan dalam penjualannya tak selalu berbanding lurus dengan 

jumlah produksi. Hal ini menjadi permasalahan karena adanya barang ekses atau produk 

sisa yang tidak laku terjual.  



3 

 

 

 

Berdasarkan data pada bulan Januari pada tanggal 14 Januari 2019 – 31 Januari 2019 

diperoleh data produk retur dari roti manis. 

Tabel 1. 2 Jumlah Retur 14 Januari – 31 Januari 2019 

Bulan Tanggal Jumlah Retur 

Januari 

14 113 

15 74 

16 128 

17 136 

18 120 

19 42 

20 0 

21 103 

22 94 

23 135 

24 129 

25 92 

26 69 

27 0 

28 106 

29 94 

30 107 

31 126 

Jumlah 1668 

Sumber: Data Retur Roti Manis Hani Bakery & Cake, 2019 (diolah) 

Namun, untuk meminimalisasi kerugian, Hani Bakery & Cake memberikan 

pemotongan harga atau diskon pada roti kering yang mulai memasuki hari ke 6 dan ke 7 

agar menutupi kerugian dan tidak menimbulkan sisa. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu 

perencanaan produksi agar persediaan roti kering dapat terjual secara optimal. 

Perhitungan Newsboy Problem membutuhkan beberapa variabel perhitungan 

seperti unit cost yang diperoleh harga pokok produksi, probablitas kumulatif penjualan 

yang di peroleh berdasarkan data penjualan dan data produksi, data scrap value yang 

diperoleh melalui potongan harga jual (Waters, 2003). Adapun perhitungan Newsboy 

Problem ini dilakukan pada 6 varian produk yang telah direkomendasikan oleh expert 

yaitu: roti manis Pisang Coklat, Volcano, Abon, Cheese Floss, Sosis Cup dan Choco 

Marbel. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, terdapat beberapa pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Berapa harga pokok produksi untuk 6 varian rasa roti manis pada toko Hani Bakery 

& Cake? 

2. Berapa kuantitas produksi optimal pada sistem produksi dengan pendekatan 

Newsboy Problem untuk 6 varian rasa roti manis pada toko Hani Bakery & Cake? 

3. Berapa nilai expected profit untuk 6 varian rasa roti manis pada toko Hani Bakery 

& Cake? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Terdapat batasan masalah yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini, agar ruang 

lingkup permasalahan tidak meluas, adapun batasan masalahnya adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada produk 6 roti manis sesuai rekomendasi dari expert yaitu 

Pisang Coklat, Volcano, Abon, Cheese Floss, Sosis Cup dan Choco Marbel. 

2. Peneliti berfokus dalam menentukan harga pokok produksi yang medukung 

perhitungan kuanititas produksi optimal dan menghitung berapa jumlah harapan 

keuntungan yang diperoleh melalui kuantitas produksi optimal. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan penelitian adalah untuk menentukan 

harga pokok produksi yang dapat menentukan tingkat produksi optimal dengan 

menggunakan pendekatan Newsboy Problem sehingga dapat mengoptimalkan expected 

profit, meminimalkan ekses atau sisa roti, dan meminimalkan biaya kehilangan penjualan. 

1. Mengetahui harga pokok produksi 6 varian rasa roti manis Hani Bakery & Cake. 

2. Mengetahui kuantitas produksi optimal 6 varian rasa roti manis Hany Bakery & 

Cake. 

3. Mengetahui harapan keuntungan (expected profit) berdasarkan kuanitas produksi 

optimal untuk 6 varian rasa roti manis Hani Bakery & Cake. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Memperoleh gambaran tentang performansi perencanaan produksi di Toko Hani Bakery 

& Cake berdasarkan analisis Newsboy Problem dan mendapatkan solusi mengenai 
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kebijakan manajemen produksi yang sebaiknya digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan performansi sistem produksi. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika disusun untuk mempermudah pemahaman alur penelitian ini, adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi gambaran dari penelitian 

yang akan dilakukan. Penjelasan dalam bab ini dijelaskan dalam 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II KAJIAN LITERATUR 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian induktif dan kajian 

deduktif yang berkaitan dengan penelitian. Adapun kajian deduktif 

dalam penelitian ini meliputi produk, sistem produksi, persediaan, 

harga pokok produksi, ketidakpastian (uncertainty) dan Newsboy 

Problem. Dalam kajian Induktif akan dijelaskan mengenai 

penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar untuk 

mendukung penelitian ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian, jenis data, 

metode pengumpulan data, pengolahan data dan alur penelitian. 

 BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis data yang telah diperoleh 

dari hasil observasi dan data yang berkaitan 

 BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai  hasil dari pengolahan data dan 

hasil penelitian. Hasil tersebut kemudian akan dijadikan sebagai 

dasar dalam mengambil kesimpulan untuk penelitian 

 BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari pembahasan berupa 

kesimpulan dan rekomendasi untuk pemilik usaha dan menjadi 

referensi untuk peneitian selanjutnya.


