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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini berkembang dengan pesat seiring dangan 

perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan 

ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha, 

baik perdagangan maupun perindustrian, serta adanya penimgkatan tuntutan 

konsumen terhadap kualitas produk dan harga yang terjangkau akan produk yang 

dikonsumsinya.P 

 

PT Gemilang Agro Agramin Bandar Lampung merupakan usaha menengah ke 

atas yang bergerak dibidang usaha distribusi yang mencakup hampir semua 

wilayah Provinsi Lampung diantaranya Lampung Tengah, Lampung Timur, 

Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. 

Kegiatan PT Gemilang Agro Agramin adalah sebagai  penyalur barang dari 

produsen kepada konsumen berupa produk  pestisida. Pestisida adalah sebutan 

untuk semua jenis obat (zat bahan kimia) pembasmi hama yang bertujuan untuk 

melindungi tanaman dari serangan jamur, bakteri, virus, serangga, tikus, dan 

burung. Pestisida tidak hanya sekedar  sebagai racun tetapi dapat sebagi zat 

pengatur tumbuh pada tanaman. Setiap prosedur  kegiatan pada PT Gemilang 

Agro Agramin dicatat menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi  dimulai 

dari pemesanan barang, pembuatan faktur penjualan, pengiriman barang, 

pembayaran barang serta pencatatan piutang konsumen yang melewati jatuh 

tempo pembayaran. Setiap satu bulan sekali bagian administrasi melakukan 

kegiatan pengecekan stok barang  yang bertujuan untuk menghindari selisih 

perhitungan antara barang masuk dengan barang keluar di gudang. Setiap satu 

minggu sekali PT Gemilang Agro Agramin melakukan meeting kerja untuk 

mengevaluasi kondisi di lapangan serta memantau pencapaian target setiap sales 

dari penjualan barang maupun setoran untuk menjaga kelancaran jalannya proses 

bisnis perusahaan. 
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Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya sebagai salah satu perguruan 

tinggi yang ada di Bandar Lampung berupaya untuk dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas.Diketahui setiap tahunnya, lulusan dari Sberbagai 

macam latar belakang pendidikan, baik SMA, SMK ataupun perguruan tinggi 

semakin menyesaki antrian pelamar di dunia kerja dengan persaingan yang ketat. 

Jika pihak universitas tidak mampu mencetak sarjana berkualitas maka akan 

semakin banyak pengangguran di negeri ini. Salah satu upaya yang dilakukan 

Universitas untuk menghasilkan lulusan berkualitas adalah mewajibkan 

mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek Lapangan (KP). 

 

Dalam memasuki dunia kerja, tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal 

kecerdasan intelektual, namun harus memiliki kemampuan dasar yang baik. 

Seperti kita ketahui selama menempuh pendidikan formal, mahasiswa hanya 

diberikan bekal ilmu teori. Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain adalah 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap. Untuk mendapatkan keempat 

hal tersebut, tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan 

formal.Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan Kerja Praktek Lapangan 

(KP). 

 

Dalam melakukan analisa  di PT. Gemilang Agro Agramin, penyusun menemukan 

masalah pada persediaan barang dagang, perusahaan mengadakan persediaan 

terlalu besar, sehingga banyak dana yang menganggur yang di tanamkan dalam 

persediaan. Sedangkan jika perusahaan menyediakan persediaan terlalu kecil 

untuk mengurangi biaya persediaan, maka perusahaan terancam akan mengalami 

kehabisan persediaan. Dari kedua kendala tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan analisa laporan Kerja Praktek Lapangan dengan judul”Analisis 

Pengendalian Persediaan Barang Dagang Metode Economic Order Qantity (EOQ) 

Pada PT. Gemilang Agro Agramin” 
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1.2. Ruang Lingkup Program Kerja Praktek 

Agar pembahasan kerja praktek ini dapat dipahami secara makmsimal dan dibahas 

sesuai dengan obyek dan permasalahan yang ada maka dibuat beberapa ruang 

lingkup/batasan kerja praktek, adapun ruang lingkup dalam kerja praktek yang 

akan dibahas dalam laporan kerja praktek ini adalah: 

Lokasi kerja praktek yang dilaksanakan di PT Gemilang Agro Agramin dan 

Waktu kerja Praktek yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 19 

September 2019.Penelitian ini hanya akan membahas dan memaparkan mengenai 

metode Economic Order Quantity (EOQ) yang dapat diterapkan untuk perusahaan 

dagang dalam  hal persediaan barang dagang. 

1.3  Manfaat dan Tujuan 

    1.3.1.Manfaat  Kerja Praktek Lapangan  

Adapun manfaat dari Kerja Praktek Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan;  

2. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;  

3.  Memperoleh gambaran secara nyata dan mengetahui dinamika yang ada dalam 

dunia kerja;  

4.  Mengembangkan pola pikir, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan 

bersosialisasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja;  

5. Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan 

memperoleh     pengalaman yang belum didapat selama pendidikan formal;  

6.  Mengetahui sejauh mana kemampuan disiplin waktu, kemajuan kerja, motifasi, 

kualitas kerja, inisiatif dan kreatif, serta perilaku selama melakukan 

KerjaPraktek  Lapangan (KP).  (Sumber: https://id.m.wikipedia.org) 
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1.3.2.Tujuan Kerja Praktek Lapangan 

Adapun tujuandari  KerjaPraktekLapangan (KP) adalah sebagai berikut :    

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga, dan 

memperoleh masukan serta umpan balik guna memperbaiki dan 

mengembangkan kesesuaian pendidikan dan kenyataan yang ada di lapangan;   

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa pada aspek-aspek usaha yang 

professional dalam lapangan kerja antara lain struktur organisasi, jenjang karir 

dan teknik;   

3. Meningkatkan dan memantapkan keterampilan akademik dan praktek 

mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan;  

4. Membina kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Instansi baik 

pemerintahan maupun swasta dimana mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL). 

(Sumber: https://id.m.wikipedia.org) 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

1.4.1.  Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaa Kerja Praktek ini dilakukan kurang lebih satu bulan terhitung dari 

tanggal 20 agustus hingga 19 september 2019. Waktu pelaksanaan kerja dari 

pukul 07.30 s/d 17.00.Pelaksanaan Kerja Praktek dibimbing oleh pembimbing 

lapangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dibrikan pengarahan dan penjelasan. 

 

1.4.2. Tempat Pelaksanaan 

Kerja Praktek ini dilaksanakan di PT. Gemilang Agro Agramin yang beralamat di 

Jl.Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra 1 Blok O No 8 Bandar Lampung. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan Laporan 

Kerja Praktek inimaka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pembaca menelusuri dan memahami isi Laporan Kerja Praktek 

antara lain sebagai berikut: 



5 
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang 

lingkup/batasan kerja praktek yang membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat, 

tempat dan waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan bab. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, bidang usaha/kegiatan utama organisasi, lokasi organisasi tempat 

kerja praktek, struktur organisasi dan uraian tanggungjawab setiap bagian/unit 

organisasi tersebut. 

 

BAB III PERMASALAHAAN PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori, permasalahan organisasi, serta 

metode yang digunakan untuk memperoleh hasil analisis mengenai sistem 

persediaan barang dagang pada PT. Gemilang Agro Agramin. 

 

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landsan 

teori yang relevan dan pembahasan hasil analisis mengenai sistem persediaan 

barang dagang pada PT. Gemilang Agro Agramin. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat kesimpulan yang menjelaskan masalah dan solusi yang 

diperoleh serta berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdasarkan hal-hal 

yang ditentukan sebagai saran pengembangan atau kondisi yang harus dipenuhi 

untuk dapat di implementasikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


