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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Nurhasanah et al. (2012), melakukan analisis pada PT Anugerah Bara 

Kaltim dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jumlah pengadaan 

ekonomis. Metode analisis yang digunakan adalah kajian deskriptif yaitu EOQ, 

frekuensi, biaya pemesanan, dan penyimpanan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa frekuensi pemesanan sebanyak 23 kali dalam satu tahun. Biaya pemesanan 

sebesar Rp.130.109.481 dan biaya penyimpanan adalah Rp.130.113.500, serta 

total biaya persediaan sebanyak Rp.260.222.981. Perbedaan terletak pada konsep 

pemikirannya yaitu analisis yang dilakukan hanya perhitungan menggunakan 

metode EOQ, sedangkan penelitian kali ini melakukan perbandingan dengan 

kebijakan perusahaan. Persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu 

Economic Order Quantity (EOQ). 

Nilwan et al. (2011), melakukan analisis pada PT. Bumi Jaya dengan tujuan 

agar mencapai penjualan yang optimal pada perusahaan. Metode yang digunakan 

yaitu analisis kuantitatif dengan metode EOQ. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan metode EOQ, perusahaan dapat memperoleh kuantitas pembelian 

yang optimal berjumlah 3.132 dus dan frekuensi dilakukan sebanyak 8 kali per 

satu periode. Total biaya persediaan lebih kecil dibanding perusahaan yaitu 

sebesar Rp.11.761.000. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu agar 

mencapai jumlah penjualan barang dagang yang optimal, sedangkan pada 

pembahasan kali ini untuk mengetahui jumlah pemesanan bahan baku yang
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ekonomis. Persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu Economic 

Order Quantity (EOQ). 

Alamsyah et al. (2013), melakukan analisis pada PR. Gambang Sutra Kudus 

dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan 

baku antara menggunakan metode EOQ dengan kebijakan prusahaan. Tipe 

penelitian yang dilakukan adalah tipe deskriptif analitik. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa dengan metode EOQ dapat memperoleh hasil biaya 

persediaan yang lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan perusahaan. 

Perbedaan terletak pada permasalahan persediaan bahan baku yaitu sering 

mengalami kelebihan, sedangkan pada pembahasan kali ini adalah perusahaan 

sering mengalami kekurangan. Persamaan terletak pada tujuan penelitian, yaitu 

untuk mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan baku. 

Sayuni et al. (2014), melakukan analisis pada UD. Sinar Abadi Singaraja 

dengan tujuan mengetahui perhitungan jumlah produksi optimal pada perusahaan, 

metode Economic Production Quantity (EPQ), dan dampak dari penerapan alat 

hitung tersebut terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Jenis analisis 

menggunakan deskripttif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan 

wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode Economic Production Quantity (EPQ) perusahaan dapat 

melakukan produksi dengan jumlah optimal dan total biaya persediaan lebih 

efisien. Metode tersebut juga dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan 

akibat terjadinya penurunan total biaya persediaan. Perbedaan terletak pada 

metode yang digunakan yaitu Economic Production Quantity (EPQ), sedangkan 
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pembahasan kali ini menggunakan Economic Order Quantity (EOQ). Persamaan 

terletak pada tujuan akhir yaitu menghasilkan total biaya persediaan dengan 

jumlah efisien. 

Mulyana et al. (2015), melakukan analisis pada PD. X dengan tujuan 

mengetahui jumlah persediaan optimal dan total biaya persediaan yang efisien. 

Alat analisis menggunakan dua metode, yaitu Economic Production Quantity 

(EPQ) dan Economic Order Quantity (EOQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan dan total biaya persediaan dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity lebih optimal dan efisien 

dibanding metode Economic Production Quantity (EPQ) dan kebijakan 

perusahaan. Perbedaan terletak pada alat analisis yaitu Economic Production 

Quantity (EPQ) dan Economic Order Quantity (EOQ), sedangkan pembahasan 

kali ini hanya menggunakan satu metode saja. Persamaan terletak pada tujuan 

analisis yaitu mengetahui jumlah bahan baku optimal dan total biaya persediaan 

yang efisien.  

Pratiwi (2015), melakukan analisis pada PT. Semanggimas Sejahtera 

Surabaya dengan tujuan meningkatkan efisiensi bahan baku. Metode analisis yang 

digunakan yaitu metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis data 

deskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan persediaan 

antara metode Just In Time (JIT) dan metode tradisional. Hasil analisis 

menunjukan bahwa perusahaan masih menerapkan metode tradisional dalam 

sistem persediaan bahan baku sebelum tahun 2014. Awal tahun 2014, perusahan 

bertujuan untuk menurunkan biaya persediaan dengan menerapkan metode Just In 
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Time. Hasil analisis menunjukkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan lebih 

efisien jika menggunakan metode Just In Time (JIT). Kesimpulan dari hasil 

analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa perusahaan sebaiknya tetap 

mempertahankan metode Just In Time dan membentuk jaringan informasi baru 

dengan pemasok. Perbedaan terletak pada metode yang digunakan yaitu Just In 

Time (JIT), sedangkan pembahasan ini menggunakan Economic Order Quantity 

(EOQ). Persamaan antara keduanya terletak pada tujuan analisis yaitu untuk lebih 

mengefesiensikan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

Kartikasari (2017), melakukan analisis pada CV Mamabros Servicindo 

Batam dengan tujuan mengetahui metode pengendalian persediaan bahan baku 

yang optimal. Analisis ini membandingkan dua metode yaitu Economic Order 

Quantity (EOQ) dan Just In Time (JIT). Teknik analisis yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kedua metode tersebut menunjukkan hasil lebih efisien 

dibandingkan sistem perusahaan. Tingkat efisiensi biaya persediaan lebih tinggi 

terjadi dalam sistem Just In Time (JIT) dibanding sistem Economic Order 

Quantity (EOQ). Metode Economic Order Quantity (EOQ) menghasilkan biaya 

persediaan lebih efisien dibanding kebijakan perusahaan. Perbedaan terletak pada 

metode yang digunakan yaitu metode Just In Time (JIT) dan Economic Order 

Quantity (EOQ). Persamaan terletak pada  tujuan terhadap analisis yang dilakukan 

yaitu mengetahui metode pengendalian persediaan bahan baku yang optimal. 

Artawan (2015), melakukan analisis pada Rumah Makan Janggar Ulam 

dengan tujuan yaitu untuk mengetahui perhitungan pemesanan bahan baku dalam 
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perusahaan, pemesanan bahan baku menggunakan metode ROP, dan dampak 

yang terjadi dari penerapan alat hitung terhadap laba yang diperoleh. Teknik 

analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dimana pengambilan data 

melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

perhitungan pemesanan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan bahan baku 

ketika persediaan hampir habis. Penghitungan menggunakan ROP menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat melakukan pemesanan kembali ketika persediaan 

tersisan 64,8 kg. Peningkatan laba diperoleh perusahaan ketika menerapkan 

perhitungan ROP pada persediaan bahan baku. Perbedaan terletak pada tujuan 

analisis yaitu hanya fokus terhadap kapan dan jumlah persediaan ketika  

melakukan pemesanan kembali, sedangkan pembahasan kali ini dilakukan secara 

lebih luas, mulai jumlah pemesanan optimal, frekuensi pemesanan, waktu tunggu 

pemesanan (lead time), dan reorder point (ROP). Persamaan terletak pada metode 

yang digunakan yaitu metode Re Order Point (ROP). 

Warisman et al. (2013), melakukan analisis pada CV. Subur Abadi 

Tulungagung dengan tujuan mengetahui pengendalian persediaan bahan baku 

yang diterapkan perusahaan dan tingkat efisiensi menggunakan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) dan Reorder Point (ROP). Jenis analisis menggunakan 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis membuktikan bahwa 

pengendalian persediaan lebih optimal dan total biaya persediaan lebih efisien 

dengan melakukan penerapan kedua metode tersebut. Perusahaan diharapkan 

dapat menerapkan kedua metode tersebut dalam pengendalian persediaan bahan 

baku. Perbedaan terletak pada bahan baku yang digunakan atau objek analisis. 
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Persamaan terletak pada tujuan penelitian yaitu mengetahui pengendalian 

persediaan bahan baku dan mengetahui tingkat efisiensi persediaan. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Manajemen Persediaan Bahan Baku 

2.2.1.1.Persediaan 

Bahan baku digunakan untuk memuaskan permintaan konsumen dan 

memfasilitasi produksi merupakan definisi dari persediaan. Persediaan 

menjelaskan mengenai proses transformasi operasi, dimana tahap awal memasuki 

proses produksi oleh persediaan bahan menunggu, persediaan dalam proses, dan 

tahap pelengkap dalam sistem produksi yaitu persediaan barang jadi. Definisi lain 

persediaan merupakan sumberdaya yang memiliki nilai potensial, dimana 

perlengkapan dan tenaga kerja termasuk  dalam persediaan. Persediaan 

didefinisikan sebagai produk dalam proses konversi serta distribusi. (Zulfikarijah, 

2005). Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan untuk digunakan 

dalam memenuhi tujuan perusahaan, seperti dimanfaatkan dalam melakukan 

proses produksi, sebagai suku cadang dari mesin, dan bahkan dapat dijual kembali 

(Herjanto, 2008). 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan mengenai perbedaan persediaan industri 

manufaktur dan jasa karena karakteristik keduanya berbeda. Industri jasa 

merupakan kegiatan menkonsumsi dan memproduksi secara bersamaan sehingga 

tidak terdapat persediaan. Persediaan industri manufaktur dapat memenuhi 

permintaan baik internal maupun eksternal sehingga perusahaan menjaga stock 

item. Jenis persediaan yang berbeda pasti dimiliki setiap perusahaan bergantung 
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pada usaha yang dikelola, sebagai contoh usaha pertamanan, dalam bidang retail, 

pemeliharaan rumah tangga, agen persewaan mobil dan lain-lain. Kesimpulan 

berdasarkan contoh tersebut bahwa pada industri manufaktur persediaan berupa 

bahan baku, tenaga kerja, komponen yang dibeli, modal kerja, produk dalam 

proses, mesin, perlengkapan, dan peralatan, sehingga persediaan tidak hanya 

sebagai produk akhir saja. Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Persediaan bahan baku adalah stock yang akan memasuki proses 

transformasi, misalnya tepung pada perusahaan roti, benang pada perusahaan 

kain, dan lain-lain. 

2. Persediaan barang dalam proses atau setengah jadi merupakan stock untuk 

mencapai produk jadi, misalnya roti yang siap dipanggang. 

3. Persediaan barang jadi merupakan stock pada proses akhir dan siap 

didistribusikan ke konsumen.  

Persediaan memiliki beberapa fungsi sehingga perusahaan dapat 

melancarkan sistem operasi dan pelayanan terhadap konsumen dilakukan secara 

baik. Pertama adalah decouple yaitu fungsi dimana berbagai tahap operasi dapat 

dipisahkan. Sistem operasi perusahaan baik internal ataupun eksternal dapat 

dilakukan secara baik dengan fungsi decouple. Contoh eksternal terjadi ketika 

perusahaan tidak bergantung kepada pemasok mengenai persediaan bahan 

mentah. Internal terjadi ketika perusahaan memiliki persediaan barang dalam 

proses. Proses produksi tidak tergantung pada proses lain apabila persediaan 

dalam proses tersedia (Joko, 2004). 
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Definisi fluctuation stock  merupakan persediaan yang tidak dapat 

memperkirakan atau meramalkan permintaan konsumen. Kedua, economic lot 

sizing yaitu fungsi yang dapat menekan biaya per unit persediaan dalam 

memproduksi dan membeli sumberdaya. Perusahaan melakukan pembelian item 

dalam jumlah besar dengan melakukan persediaan “lot size” yaitu 

mempertimbangkan terhadap penghematan berupa biaya pengangkutan lebih 

murah, dan potongan-potongan pembelian. Ketiga, fungsi antisipasi, perusahaan 

mengalami permintaan musiman dimana fluktuasi permintaan berdasarkan 

pengalaman dapat diperkirakan dan diramalkan, sehingga diperlukan mengadakan 

persediaan musiman (seasonal inventories). Persediaan pengaman (safety 

inventories) terjadi pada perusahaan yang memerlukan persediaan ekstra ketika 

mengahadapi ketidakpastian permintaan dan jangka waktu pengiriman terhadap 

barang-barang selama periode tertentu. Pelengkap fungsi decoupling merupakan 

ketersediaan pengaman, menjaga kelancaran proses produksi dilakukan dengan 

persediaan antisipasi. Aset utama perusahaan di dunia merupakan persediaan, 

sehingga perhatian besar harus dilakukan (Joko, 2004). 

2.2.1.2.Fungsi dan Tujuan Persediaan 

Yamit (2011), perusahaan memerlukan persediaan dengan alasan adanya; 

(1) unsur ketidakpastian permintaan, (2) unsur ketidakpastian tenggang waktu 

pemesanan, (3) unsur ketidakpastian pasokan dari supplier. Manajemen 

persediaan proaktif harus dilakukan pada perusahaan untuk mengahadapi ketidak 

pastian beberapa unsur dan mengantisipasi keadaan serta tantangan yang akan 

terjadi. Tantangan perusahaan berasal dari dalam maupun luar perusahaan. 
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Tantangan berkaitan erat dengan tujuan persediaan, yaitu (1) memperlancar proses 

produksi (2) menghadapi fluktuasi harga (3) mengantisipasi kekurangan 

persediaan (stockout), dan (4) memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. 

Perusahaan harus menganggung resiko dan biaya konsekuensi yang timbul dari 

tercapainya tujuan perusahaan dalam pengambilan keputusan persediaan. 

Keputusan tingkat persediaan merupakan hasil dari sasaran akhir manajemen 

persediaan dengan perubahan tingkat persediaan untuk meminimumkan total 

biaya. 

2.2.1.3.Definisi Manajemen Persediaan Bahan Baku 

Handoko (2012), menjelaskan bahwa sistem persediaan merupakan 

serangkaian kebijaksanaan dalam memonitoring tingkat persediaan, menentukan 

kapan persediaan diisi, serta jumlah pesanan yang dibutuhkan. Sistem ini 

bertujuan agar meminimumkan total biaya. Salah satu fungsi manajerial yang 

sangat penting adalah pengendalian, karena investasi rupiah terbesar dilibatkan 

perusahaan dalam persediaan phisik. Dana yang terlalu banyak ditanam 

perusahaan dapat menyebabkan kelebihan biaya penyimpanan dan kemungkinan 

memiliki opportunity cost atau investasi lebih menguntungkan. Kondisi ketika 

persediaan dalam perusahaan tidak tercukupi, maka dapat mengakibatkan 

pengeluaran biaya-biaya berlebih dari faktor kekurangan bahan.Tabel 2.2.1. 1Tabel 
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Tabel 2.1. Susunan Aset Suatu Perusahaan Manufaktur (Tipikal) 

Susunan Aset Suatu Perusahaan Manufaktur (Tipikal) 

Kas 4 % 

Piutang 26 % 

Aset cair lain 6 % 

Persediaan barang 31 % 

Aset tetap 27 % 

Aset lain 6 % 

Sumber: Indrajit (2003)  

Indrajit (2003), tabel 2.1 membuktikan bahwa persentase susunan 

kelompok aset perusahaan manufaktur yang paling besar yaitu pada persediaan 

barang. Perusahaan harus memberikan perhatian besar terhadap persediaan barang 

dalam sistem operasi. 

Jenis barang yang disimpan dan penentuan jumlah barang merupakan 

prinsip persediaan barang yang harus dianut, sehingga operasi dan produksi 

perusahaan tidak terganggu, biaya investasi yang timbul harus dijaga dari 

penyediaan barang seminimal mungkin. Prinsip tersebut selaras dengan prinsip 

ekonomi, yaitu dengan biaya seminimal mungkin menghasilkan keluaran tertentu, 

atau menghasilkan keluaran semaksimal mungkin dengan biaya tertentu. 

Manajemen persediaan pada hakekatnya adalah soal manajemen ekonomi atau 

keputusan perusahaan. Persediaan harus berhasil guna (efektif) dan berdaya guna 

(efisien) berdasarkan prinsip tersebut. Menjamin kelangsungan jalannya operasi 

perusahaan adalah soal efektivitas, sedangkan menekankan persediaan sampai ke 

tingkat minimum adalah soal efisiensi (Indrajit, 2003). 

2.2.1.4.Keputusan dalam Manajemen Persediaan 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan bahwa konsep persediaan harus dipahami 

terlebih dahulu sebelum membuat keputusan operasi, dimana keputusan tersebut 
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merupakan bagian dari tugas manajemen dalam persediaan. Dua hal manajemen 

persediaan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Penentuan persediaan merupakan keputusan umum yang menjadi tugas utama 

dalam persediaan, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Tujuan keputusan 

kuantitatif yaitu untuk mengetahui : 

a. Barang apa yang akan distock? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan item 

dipesan atau dibuat sendiri, serta berkaitan dengan masih tersedianya stock 

barang tetap atau barang tidak distock lagi. Permintaan sangat rendah dan 

jaminan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sehingga diperlukan 

pertimbangan kembali mengenai item tersebut. 

b. Berapa jumlah pesanan bahan baku, bahan setengah jadi, atau komponen 

dana berapa jumlah barang untuk diproduksi? 

c. Kapan melakukan pemesanan dan kapan pembuatan barang dilakukan? 

d. Kapan melakukan reorder point /pemesanan ulang? 

e. Pengaplikasian metode seperti apa untuk menentukan jumlah persediaan? 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan bahwa pengendalian kualitas diperlukan 

dalam metode ini untuk memastikan jumlah barang dan pemesanan barang tepat 

pada waktunya. Metode ini bermanfaat untuk menjaga catatan aliran bahan baku, 

keakuratan catatan, kehabisan persediaan, dan pesanan mendadak saat dibutuhkan. 

Alat manual atau alat bantu komputer digunakan dalam permasalahan persediaan 

untuk menyempurnakan pencatatan. 

2. Keputusan kualitatif adalah keputusan analisis data secara diskriptif yang 

berkaitan dengan teknis pemesanan meliputi: 



19 

 

 
 

a. Jenis barang masih tersedia pada perusahaan. Perusahaan masih memiliki 

jenis barang yang tersedia sehingga perlu dipastikan sebagai dasar dalam 

menentukan pemesanan/pembelian jenis barang. 

b. Perusahaan memesan barang terhadap perusahaan/individu. Kelancaran 

persediaan dan pengiriman dalam perusahaan ditunjang dengan mencari dan 

mendata infomasi secara lengkap tentang pemasok. 

c. Perusahaan menggunakan sistem pengendalian kualitas persediaan. 

penjelasan mengenai sisitem pengendaliann kualitas ini merupakan 

pengecekan kualitas barang terhadap barang yang dikirimkan, dimana 

pengecekan barang pada pemasok mulai dari pemesanan hingga barang 

dikirimkan. 

Menciptakan persediaan dengan jumlah optimal dan meminimumkan total 

biaya dapat dilakukan dengan beberapa metode atau alat analisis. Metode 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam usaha memecahkan suatu 

permasalahan terhadap sasaran penelitian. Metode yang digunakan dalam 

pembahasan kali ini lebih terfokus terhadap metode Economic Order Quantity 

(EOQ). 

2.2.2. Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan bahwa pertimbangan mengenai 

keputusan ukuran pemesanan jarang dilakukan, ketika biaya lainnya mengalami 

penurunan sedangkan beberapa biaya mengalami peningkatan. Besarnya jumlah 

persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan besarnya biaya penyimpanan 

yang dikeluarkan, sehingga pengurangan beberapa biaya terjadi dari hasil ukuran 



20 

 

 
 

lot yang terbaik. Economic Order Quantity (EOQ) merupakan keputusan terbaik 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai biaya yang bertentangan 

tersebut.  

Heizer and Render (2014), menjelaskan bahwa model jumlah pemesanan 

ekonomis (Economic Order Quantity) merupakan sebuah upaya dalam mengatasi 

persediaan agar dapat meminimalkan total biaya berdasarkan biaya penyimpanan 

dan biaya pemesanan. Model jumlah pemesanan ekonomis ini terdapat beberapa 

asumsi, sebagai berikut: 

1. Jumlah permintaan adalah konstan, diketahui, dan independen. 

2. Waktu tunggu (Lead time) adalah jarak waktu antara pemesanan dilakukan 

dan penerimaan terhadap pesanan konstan dan diketahui. 

3. Penerimaan persediaan barang bersifat instan. Artinya, dalam satu waktu 

pemesanan datang dalam satuikelompok. 

4. Diskon kuantitas tidak tersedia. 

5. Biaya variabel adalah biaya persiapan atau dalam arti lain adalah biaya 

pemesanan barang dan biaya penyimpanan dalam kurun waktu tertentu. 

6. Kekurangan persediaan atau kehabisan persediaan dapat dihindari dengan 

melakukan pemesanan pada waktu yang tepat dimana sesuai dengan 

kebutuhan produksi. 

2.2.5.1 Economic Order Quantity (EOQ) dengan Sistem Pemesanan Jumlah 

Tetap 

Diagram sistem pemesanan jumlah tetap menjelaskan bagaimana model 

persediaan dapat dianggap ideal, dimana jumlah pembelian adalah Q dan sama 



21 

 

 
 

dengan jumlah persediaan ketika pesanan diterima. Tingkat persediaan tetap, 

ketika dalam waktu tertentu persediaan akan habis dan pemesanan kembali 

(reorder point =ROP) harus dilakukan ketika selama tenggang waktu persediaan 

hanya sesuai kebutuhan. Pemesanan kembali pada diagram tersebut merupakan 

titik ROP. Ketika persediaan nol, penerimaan pesanan ditunjukkan oleh garis 

vertikal, sehingga rata-rata persediaan adalah Q/2 atau (Q + 0)/ 2 (Yamit, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Sistem Pemesanan Jumlah Tetap 

Sumber: Yamit (2008) 

Bagan 2.1 menjelaskan mengenai sistem pemesanan dalam jumlah tetap 

yaitu dimulai dari mengetahui jumlah persediaan yang ada pada perusahaan. 

Tahap selanjutnya, menyesuaikan permintaan (unit) yang masuk dan menentukan 

posisi persediaan perusahaan. Posisi ketika persediaan lebih kecil dari pada nilai 

ROP, maka pemesanan harus dilakukan kembali. Posisi ketika persediaan tidak 

lebih kecil daripada nilai ROP, maka perusahaan dapat menggunakan persediaan 

yang ada. 

 

Persediaan yang ada 

Permintaan (unit) 

Menentukan posisi persediaan (on 

hand + on order – back order) 

Posisi persediaan < ROP 

Pergantian pemesanan 

(penerimaan pesanan) 

ya 
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Bagan 2.2. Model Persediaan Kuantitas Pesanan Tetap 

Sumber: Jacobs and Chase (2016) 

Bagan 2.2. menjelaskan mengenai model persediaan dengan kuantitas 

pemesanan tetap. Bagan tersebut menunjukkan bahwa pemesanan dapat dilakukan 

pemesanan kembali ketika persediaan mencapai pada titik R. Model persediaan 

dengan kuantitas dalam jumlah tetap berlaku ketika kondisi periode akhir waktu 

(L), maka pemesanan dapat diterima. 

2.2.5.2 Biaya Persediaan 

EOQ bertujuan agar total biaya persediaan tahunan menjadi ekonomis. 

Biaya persediaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya 

pemesanan/persiapan (ordering cost/setup cost) dan biaya penyimpanan (carrying 

cost/ holding cost). Meminimumkan biaya pemesanan dan penyimpanan, maka 

biaya total juga harus diminimumkan, sehingga disebut juga sebagai biaya 

konstan dalam persediaan. Kondisi ketika jumlah setiap kali pemesanan menurun 

Persediaan 

yang 

disimpan 

L L L 

R 

Q Q Q 

Q Model 

Q 

Waktu 
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dengan jumlah pemesanan meningkat, maka frekuensi pemesanan semakin rendah 

sehingga biaya pemesanan menurun. Kondisi lain akan meningkatkan biaya 

penyimpanan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah persediaan yang 

disimpan. Kondisi ketika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan maka 

terjadi keseimbangan persediaan sehingga kondisi tersebut disebut dengan EOQ 

(Economic Order Quantity) (Zulfikarijah, 2005). 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan bahwa persediaan agar mencapai titik 

optimum dapat melakukan perhitungan dengan biaya-biaya yang terkait dengan 

persediaan, dan biaya tersebut: 

TC = TOC + TCC + P.D 

TC = 
D

Q
 S + 

Q

2
 C + P.D 

Dimana:  

TC = Total biaya persediaan/th (Rp) 

TOC = Total Ordering Cost = biaya pemesanan total (Rp) 

TCC = Total Carrying Cost = biaya penyimpanan total (Rp) 

D = Jumlah permintaan selama setahun (Kg) 

Q = Jumlah setiap kali melakukan pemesanan (Kg) 

S = Biaya setiap kali melakukan pemesanan (Rp) 

C = Biaya penyimpanan per unit (Rp/Kg) 

P = Harga barang per unit (Rp/Kg) 
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Zulfikarijah (2005), menjelaskan mengenai uraian masing-masing biaya 

persediaan sebagai berikut: 

1. Biaya pemesanan per tahun (TOC) yaitu besarnya biaya pemesanan dalam 

satu tahun yang dikeluarkan perusahaan, perusahaan bergantung pada 

frekuensi pemesanan barang berdasarkan biaya pemasanan yang dilakukan. 

Frekuensi pemesanan adalah hasil pembagian antara jumlah kebutuhan dalam 

1 tahun dengan kuantitas setiap kali pesan (D/Q), sehingga total biaya 

pemesanan per tahun merupakan perkalian antara frekuensi pemesanan 

dengan biaya setiap kali pesan (Zulfikarijah, 2005). 

TOC = [
Jumlah permintaan/th

Jumlah setiap kali pesan
] [Biaya per pemesanan] 

TOC = [
𝐷 (𝑆)

𝑄
] 

2. Biaya penyimpanan per tahun (TCC) yaitu pengeluaran biaya oleh 

perusahaan untuk menyimpan persediaan, besarnya jumlah biaya 

penyimpanan bergantung pada lama persediaan disimpan dan jumlahnya. 

Setiap hari jumlah persediaan yang disimpan berkurang, maka diantara 

persediaan terjadi perbedaan lamanya waktu penyimpanan. Persediaan 

bergerak dari Q unit ke nol unit dengan tingkat pengurangan yang konstan 

selama waktu t . (Zulfikarijah, 2005). 

TCC = [
Jumlah pemesanan

2
] [ Biaya penyimpanan/unit/th] 

TCC = [
𝑄

2
] (C) 
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3. Biaya pembelian per periode yaitu besarnya biaya pembelian yang 

dikeluarkan perusahaan terhadap barang yang dipesan. Perhitungan biaya 

pembelian merupakan perkalian antara jumlah barang yang dipesan per 

periode dengan harga barang per unit. Frekuensi pemesanan/pembelian tidak 

mempengaruhi besarnya biaya pembelian, sehingga perhitungan ini diabaikan 

(Zulfikarijah, 2005).  

Biaya pembelian per periode = D.P 

4. Jumlah pemesanan optimal (EOQ) yaitu perhitungan dengan meminimalkan 

total biaya persediaan terhadap jumlah pemesanan, sehingga hanya biaya 

relevan saja (incremental cost) yang digunakan dalam perhitungan atau total 

biaya pemesanan dan penyimpanan dipengaruhi oleh frekuensi 

pemesanan/pembelian. Total biaya penyimpanan sama dengan total biaya 

pemesanan merupakan syarat terjadinya EOQ (Zulfikarijah, 2005). 

TOC =  TCC 

[
𝐷

𝑄
] S = [

𝑄

2
] C 

2 DS = Q2 C 

Q2 = 
2𝐷𝑆

𝐶
 

Q* = √
2𝐷𝑆

𝐶
  

Zulfikarijah (2005), menyatakan bahwa menderivasikan persamaan 

matematis merupakan cara lain yang dapat dilakukan untuk penentuan jumlah 

persediaan optimal atau EOQ 
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TC = TOC + TCC 

TC = [
𝐷

𝑄
] S + [

𝑄

2
] C 

∆TC = [
− 𝐷𝑆

𝑄2
] + 

𝐶

2
 = 0 

𝐷𝑆

𝑄2
 = 

𝐶

2
 

Q2= 
2𝐷𝑆

𝐶
 

Q*= √
2𝐷𝑆

𝐶
 

5. Frekuensi pemesanan merupakan perusahaan melakukan jumlah pemesanan 

terhadap barang persediaan dalam satu tahun (Zulfikarijah, 2005). 

F = 
𝐷

𝑄
 

6. Siklus pemesanan (angka waktu antar pemesanan) adalah perusahaan 

melakukan pemesanan barang antar periode (dari satu periode ke priode 

berikutnya) berdasarkan selisih waktu (Zulfikarijah, 2005). 

T =  
Jumlah hari kerja/th

F
 

7. Biaya total persediaan per tahun berdasarkan perhitungan EOQ adalah total 

biaya pemesanan ditambah total biaya penyimpanan (Zulfikarijah, 2005). 

TC* =  TOC + TCC 

TC* = [
𝐷

𝑄∗
] S + [

𝑄∗

2
] C 
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2.2.5.3 Penentuan Tingkat Order 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan bahwa tahap menentukan kapan 

melakukan pemesanan harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menentukan 

jumlah pembelian persediaan barang. Penentuan jadwal harus sesuai dengan 

asumsi penerimaan pemesanan dalam model persediaan ini. Asumsi ini 

menjelaskan bahwa pemesanan persediaan akan diterima perusahaan secepat 

mungkin ketika tingkat persediaan mencapai nol. Waktu pengiriman pesanan atau 

lead time merupakan waktu tunggu antara saat melakukan pemesanan dengan 

penerimaan pemesanan, sehingga perusahaan perlu melakukan reorder point (titik 

pemesanan kembali) terhadap persediaan dan berikut beberapa alasan perlu 

dilakukan titik pemesanan kembali, yaitu: 

1. Tingkat permintaan (biasanya didasarkan pada peramalan) 

2. Lead time 

3. Adanya permintaan dan lead time yang beragam 

4. Tingkat resiko kehabisan stock yang akan diterima manajemen 

Heizer and Render (2014), menjelaskan bahwa titik pemesanan kembali 

(reorder point) merupakan tingkat persediaan barang. Artinya, kondisi perusahaan 

harus melakukan pemesanan kembali bahan baku ketika persediaan telah 

mencapai tingkat tersebut. Titik pemesanan kembali harus dilakukan oleh 

prusahaan dengan tujuan agar proses produksi tetap bejalan lancar sesuai dengan 

kegiatan pembelian terhadap barang yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi titik pemesanan kembali adalah lead time (waktu tunggu), tingkat 
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pemakaian bahan baku, rata-rata permintaan pada satuan waktu, dan safety stock 

(persediaan pengaman). 

Zulfikarijah (2005), menyatakan bahwa ketika tingkat permintaan tidak 

diketahui dengan pasti atau kegiatan lead time terlalu lama menyebabkan tingkat 

pemesanan kembali (reorder point) lebih besar dibandingkan jumlah persediaan 

maksimum. Nilai ROP dapat ditentukan dengan dua cara, apabila nilai lead time 

lebih kecil daripada waktu siklus (L < T), maka ROP merupakan perhitungan 

perkalian permintaan per hari dengan lead time pemesanan baru setiap hari: 

ROP = (permintaan/hari) X (lead time pemesanan baru/hari) 

ROP = d X L 

Zulfikarijah (2005), menjelaskan apabila nilai lead time lebih besar 

daripada waktu siklus ( L > T), maka lead time harus dikurangkan terlebih dahulu 

dengan waktu siklus: 

ROP = (permintaan/hari) X (lead time pemesanan baru/hari dikurangi  

waktu siklus) 

ROP = d X ( L - T) 

 Heizer and Render (2014), menjelaskan bahwa persamaan ROP 

mengasumsikan permintaan terhadap barang selama waktu tunggu (lead time) 

yaitu konstan. Permintaan per hari (d) dapat diperoleh berdasarkan perhitungan 

antara jumlah permintaan selama satu tahun dibagi dengan jumlah hari kerja 

dalam setahun. 

Dimana: 

d = 
D

Hari kerja/tahun
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Zulfikarijah, (2005), menjelaskan bahwa asumsi permintaan bersifat 

konstan dan sama, apabila tidak maka persediaan pengaman (safety stock) perlu 

ditambahkan. Menghitung jumlah safety stock digunakan rumus: 

SS = dmax – d = Dmax – DL = (Dmax - D)L 

Dimana: 

D = rata-rata tingkat permintaan per unit waktu (biasanya satu tahun) 

Dmax = maksimum tingkat permintaan per unit waktu yang memungkinkan 

D = rata-rata permintaan selama lead time = DL 

Dmax = maksimum permintaan selama lead time yang mungkin untuk  service  

   level tertentu = Dmax L 

SS = safety stock 

2.3. Kerangka Pemikiran 

UD. Gunung Sari merupakan industri yang melakukan usaha dengan 

mengolah komoditas singkong menjadi keripik singkong yang didistribusikan ke 

Wilayah Malang di Provinsi Jawa Timur. Pemenuhan kebutuhan singkong 

menjadi kendala dalam UD. Gunung Sari untuk kelancaran proses produksi 

sehingga persediaan bahan baku usaha ini belum optimal. UD. Gunung Sari 

mengalami kekurangan pemenuhan bahan baku singkong per tahunnya yaitu pada 

bulan – bulan terakhir diakhir tahun. Kekurangan tersebut disebabkan oleh faktor 

cuaca yang silih berganti. Musim penghujan menjadi faktor paling besar dalam 

kendala pemenuhan bahan singkong pada usaha ini. Faktor tersebut menyebabkan 

kualitas singkong yang dihasilkan menjadi menurun atau bahkan rusak, sehingga 
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terkadang perusahaan harus menerima kualitas singkong dengan umur yang masih 

muda untuk dipanen. 

Manajemen persediaan bahan baku dilakukan untuk menganalisis 

permasalahan yang dialami oleh UD. Gunung Sari, dimulai dari melakukan 

identifikasi permasalahan yang terjadi secara menyeluruh terhadap bahan baku 

singkong serta lokasi penyedia dan karakteristik bahan baku. Tahap kedua 

melakukan identifikasi persediaan bahan baku. Tahap ketiga melakukan 

perhitungan persediaan bahan menggunakan kebijakan perusahaan dan metode 

EOQ (Economic Order Quantity). Tahap terakhir yaitu menentukan total biaya 

persediaan bahan baku yang paling efisien. Kerangka pikir penelitian dapat 

dijelaskan melalui Bagan 2.3. 
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Bagan 2.3. Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini mengenai persediaan 

bahan baku singkong, diduga: 

1. Secara umum persediaan bahan baku singkong untuk membuat kripik 

singkong di UD. Gunung Sari belum optimal. 

Lokasi 

Penyedia 

Bahan Baku 

Singkong 

1. Kuantitas Kebutuhan Bahan 

Baku Singkong 

2. Frekuensi Pemesanan 

3. Lead Time 

4. Reorder Point 

5. Total biaya persediaan 

1. Kuantitas Kebutuhan 

Bahan Baku Singkong 

2. Total Biaya Persediaan 

Analisis Persediaan Berdasarkan Kebijakan 

UD. Gunung Sari dan Metode EOQ 

Persediaan Bahan Baku  Singkong 

yang Optimal dan Efisien 

Manajemen Persediaan Bahan Baku 

Singkong pada UD. Gunung Sari 

Persediaan Menurut Kebijakan 

UD. Gunung Sari 

Persediaan Menurut Metode 

EOQ 

Identifikasi 

Permasalahan Bahan 

Baku Singkong 

Karakteristik 

Bahan Baku 

Singkong 
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2. Total persediaan bahan baku singkong dengan menggunakan metode EOQ

hasilnya lebih efisien dibandingkan dengan total biaya persediaan bahan baku

dengan kebijakan perusahaan.


