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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dengan judul analisis persediaan bahan baku produk usaha 

sale pisang industri rumah tangga “Sofie” di Kota Palu menunjukkan bahwa 

penelitian bertujuan untuk mengetahui jumlah pemesanan bahan baku pisang yang 

ekonomis, untuk mengetahui waktu yang tepat memesan kembali bahan baku, dan 

untuk mengetahui biaya yang efisien pada setiap kali pemesanan. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dan analisis economic order 

quantity (EOQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 

EOQ jumlah pembelian bahan baku jauh lebih ekonomis. (Mado, 2016). 

Hasil penelitian dengan judul pengendalian persediaan bahan baku dengan 

metode economic order quantity (EOQ) pada Salsa Bakery Jepara menunjukkan 

bahwa penelitian bertujuan untuk menentukan persediaan bahan baku yang optimal. 

Penelitian kuantitatif digunakan untuk menerapkan metode economic order 

quantity (EOQ) dalam pengendalian persediaan bahan baku. Hasil penelitian 

diperoleh perhitungan persediaan tepung terigu dan gula pasir lebih optimal 

menggunakan metode EOQ, dibanding dengan menggunakan metode 

konvensional. Salsa Bakery dianjurkan menggunakan metode economic order 

quantity (Taufiq & Slamet, 2014). 

Hasil penelitian dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan baku 

ikan tuna pada Cv. Golden KK menunjukkan bahwa penelitian bertujuan untuk  
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mengetahui pengendalian persediaan bahan baku ikan tuna dan untuk mengetahui 

jumlah pesanan dan biaya persediaan bahan baku ikan tuna dengan metode EOQ. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan obervasi. Hasil penelitian menunjukan pengendalian dan 

pengadaan persediaan bahan baku ikan tuna CV. Golden KK sudah efektif dalam 

memenuhi permintaan konsumen karena perusahaan tidak mengalami kehabisan 

persediaan bahan baku dan total biaya persediaan dengan metode EOQ lebih kecil 

dibandingkan dengan metode yang digunakan perusahaan. (Tuerah, 2014). 

Hasil penelitian dengan judul analisis EOQ untuk menentukan persediaan 

bahan baku keripik sukun (studi kasus : industri rumah tangga Citra Lestari 

Production) menunjukkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui jumlah 

pembelian bahan baku keripik sukun yang paling ekonomis, mengetahui waktu 

yang tepat membeli bahan baku keripik sukun dan mengetahui pembelian bahan 

baku pada periode selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

bahan baku sebesar 4.815 buah/tahun, biaya pemesanan Rp. 140.000.,- dan biaya 

penyimpanan Rp. 20.000,-, jumlah pembelian yang ekonomis yaitu 108 buah dan 

frekuensi pemesanan optimal yaitu 8 kali dengan lead time bahan baku selama 1 

minggu, pemakaian rata-rata sebesar 207 buah/minggu, safety stock sebesar 

pemakaian rata-rata untuk 1 minggu adalah 108 buah sebagai persediaan pengaman 

dengan pemakaian maksimum bahan baku perminggu sebesar 250 buah, dan 

lamanya lead time 1 minggu (Rosmiati, Rustam, 2013). 

Hasil penelitian dengan judul manajemen persediaan produk ikan segar di 

ritel modern (studi kasus di Lotte Mart Wholesale di Kota Bandung) menunjukkan 
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bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persediaan ikan segar dengan 

metode EOQ dan merumuskan arah pengelolaan persediaan dengan menggunakan 

metode SWOT. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Hasil evaluasi 

manajemen persediaan di Lotte Mart Wholesale Bandung adalah meningkatkan 

frekuensi pembelian pada seluruh jenis ikan kecuali pada bawal hitam dan kerang 

dara, mengurangi kuantitas pemesanan pada seluruh jenis ikan. Arah pengelolaan 

persediaan produk ikan segar di Lotte Mart Wholesale Bandung, yaitu 

meningkatkan kerjasama dengan Horeka (Aulia, Fasa, & Gumilar, 2012). 

 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Klarifikasi Jamur Tiram Putih 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan jamur pangan yang 

banyak dibudidayakan karena memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi pada 

berbagai substrat. Jamur ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jamur kayu lainnya. Jamur tiram juga memiliki sifat yang 

dapat menetralkan racun dan zat-zat radio aktif dalam tanah. Kandungan senyawa 

organik yang terdapat pada jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dipercaya 

berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, sebagai antibakteri, antifungal, dan 

antioksidan (Zahro & Agustini, 2013). Jenis – jenis jamur di Indonesia banyak 

dibudidayakan untuk bahan pangan antara lain jamur tiram putih, jamur kuping, 

jamur champignon, jamur merang dan jamur mutiara. Salah satu jenis jamur yang 

bisa dibuat sebagai makanan siap saji yaitu jamur tiram putih. Hal ini juga didukung 

oleh mulai makin berkembangnya budidaya jamur tiram di masyarakat dan 
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harganya juga murah. Jamur merupakan bahan pangan yang mulai banyak diminati 

oleh masyarakat karena harganya murah dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Jamur memiliki kandungan protein sebesar 13,8 g atau 100 g, kadar serat 3,5 g, 

lemak 1,41 g, karbohidrat 61,7 g serta mengandung vitamin B1 0,12 g, vitamin B2 

0,64 mg, vitamin C 5 mg, mineral kalsium 32,9 mg dan zat besi 4,1 mg, serta dapat  

menurunkan kolesterol (Saragih, 2015). 

2.2.2 Pengertian Persediaan 

Persediaan menurut (Zulfikarijah, 2005) merupakan sumberdaya yang 

disimpan sekarang dan yang akan datang yang dapat digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan. Persediaan menurut (Shore, 1973) adalah sebagai sumberdaya 

menganggur yang memiliki nilai potensial dan memasukkan perlengkapan serta 

tenaga kerja yang menganggur sebagai persediaan. Persediaan menurut (Rangkuti, 

2004) merupakan aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan 

tujuan untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Bahwasannya dapat 

disimpulkan bahwa persediaan merupakan bahan-bahan dalam proses yang terdapat 

dalam perusahaan untuk kelancaran proses produksi yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. 

Fungsi persediaan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. 

Fungsi-fungsi persediaan yang optimal merupakan salah satu faktor yang 

mendukung tercapainya efisiensi produksi suatu perusahaan. Fungsi-fungsi 

persediaan menurut (Rangkuti, 2004) terdiri dari tiga macam, yaitu : 

 

 



12 

 

 

 

a. Fungsi Decoupling  

Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan pelanggan tanpa tergantung supplier. Persediaan diadakan untuk 

menghadapi ketidakpastian permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan 

atau diramalkan disebut fluctuation stock. 

b. Fungsi Economic Lot Sizing 

Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan 

pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal 

ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar  

dibandingkan biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, 

investasi, risiko, dan sebagainya). 

c. Fungsi Antisipasi 

Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu 

permintaan musiman. Berdasarkan hal ini perusahaan dapat mengadakan 

persediaan musiman (seasional investories).  

Tujuan persediaan adalah agar dapat membantu fungsi-fungsi penting yang 

akan menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Berikut akan dijelaskan beberapa 

tujuan penting dari persediaan, yaitu : 

a. Fungsi ganda 

Fungsi utama persediaan adalah memisahkan proses produksi dan distribusi, 

pada saat penawaran atau permintaan item persediaan tidak teratur, maka 

mengamankan persediaan merupakan keputusan terbaik. 
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b. Mengantisipasi adanya inflasi 

Persediaan dapat mengantisipasi perubahan harga dan inflasi, penempatan 

persediaan kas dalam bank merupakan pilihan yang tepat untuk pengembalian 

investasi.  

c. Menjaga adanya ketidakpastian 

Sistem persediaan terdapat ketidakpastian dalam hal permintaan, penawaran 

dan waktu tunggu. Persediaan pengaman dijaga dalam persediaan untuk 

memproteksi adanya ketidakpastian.  

d. Mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran  

Terdapat beberapa jenis situasi yang apabila terjadi perubahan permintaan 

dan penawaran dapat diantisipasi yaitu pada saat harga atau kemampuan bahan 

baku yang diharapkan berubah.  

2.2.3 Persediaan Bahan Baku 

Bahan baku (Siswanto, 1985) adalah salah satu unsur atau bagian dari 

sumber-sumber disamping modal, tenaga kerja dan lain-lain. Kebutuhan bahan 

baku merupakan bagian dari sistem pengendalian produksi. Bahan baku (raw 

materials) menurut (Indrajit & Djokopranoto, 2003) merupakan bahan mentah yang 

belum diolah, yang akan diolah menjadi barang jadi sebagai hasil utama dari 

perusahaan yang bersangkutan. Persediaan bahan baku menurut (Zulfikarijah, 

2005) adalah persediaan barang yang akan dipergunakan dalam proses 

transformasi, misalnya benang pada perusahaan kain, tepung pada perusahaan roti 

dan lain-lain. 
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Persediaan bahan baku, dalam hal perumusan kebijaksanaan sudah 

selayaknya diperhitungkan terlebih dahulu. Apabila tidak diperhatikan, maka akan 

mengalami kepincangan dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.  Faktor-

faktor persediaan bahan baku akan saling berkaitan, sehingga secara bersama-sama 

akan mempengaruhi persediaan bahan baku. Faktor-faktor tersebut antara lain 

perkiraan pemakaian, harga bahan, biaya-biaya persediaan, kebijakan 

pembelanjaan, pemakaian senyatanya, dan waktu tunggu untuk melakukan 

pemesanan kembali (reorder). Kebijaksanaan persediaan bahan baku yang tepat 

akan mendasarkan diri kepada keenam faktor-faktor tersebut. Apabila diketahuinya 

kebijaksanaan pembelanjaan (financial policy), biaya-biaya persediaan, harga dari 

bahan serta perkiraan pemakaian bahan baku (forecast demand) akan dapat 

ditentukan jumlah atau kualitas bahan yang dipesan secara ekonomis. Demikian 

pula dengan diketahuinya perkiraan pemakaian bahan dan pemakaian 

sesungguhnya akan dapat dianalisa jumlah persediaan yang paling tepat serta kapan 

waktu yang tepat  untuk menentukan pemesanan kembali (Ahyari, 1977). 

2.2.4 Persediaan Bahan Pelengkap 

Bahan penolong (supplies) menurut (Baroto, 2002) merupakan barang yang 

diperlukan dalam proses pembuatan, namun bukan merupakan komponen barang 

jadi. Pengertian bahan pembantu menurut Slamet (2007:66) adalah bahan 

pelengkap yang melekat pada suatu produk. Persediaan bahan pembantu (supplies 

stock) menurut (Sofjan, 1999) yaitu persediaan barang atau bahan yang digunakan 

selama proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang 

dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian 
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atau komponen dari barang jadi. Pengertian persediaan bahan pembantu atau bahan 

penolong (supplies) menurut (Handoko, 2000) adalah persediaan barang-barang 

yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau 

komponen barang jadi. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan 

bahan penolong atau bahan pembantu (supplies) yaitu barang atau bahan yang 

digunakan untuk pendukung berhasilnya suatu produksi tetapi bukan merupakan 

komponen barang jadi. 

2.2.5 Biaya-Biaya dalam Persedian 

Berkaitan dengan sifat permintaan, periode datangnya pesanan dan 

permintaan selama periode datangnya pesanan, maka terdapat beberapa biaya 

persediaan yang berkaitan dengan penentuan persediaan optimal. Pengambilan 

keputusan penetuan besarnya jumlah persediaan, biaya-biaya variabel berikut ini 

harus dipertimbangkan (Rangkuti, 2004). 

1. Biaya Penyimpanan (holding costs  atau carrying cost) 

Biaya penyimpanan yaitu terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara 

langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya 

penyimpanan adalah biaya fasilitas penyimpanan (termasuk penerangan, pendingin 

ruangan dan sebagainya), biaya modal (opportunity cost of capital), yaitu alternatif 

pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan, biaya keusangan, 

biaya perhitungan fisik, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya 

pencurian, biaya pengrusakan atau perampokan, biaya penanganan persediaan dan 

sebagainya (Rangkuti, 2004). 
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2. Biaya Pemesanan (ordering costs atau procurement costs). 

Biaya pemesanan merupakan biaya yang timbul untuk mengadakan barang 

yang berasal dari penyelia (supplier). Biaya pemesanan meliputi pemrosesan 

pesanan dan biaya ekspedisi, upah, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, 

biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan, 

biaya pengiriman kegudang, biaya utang lancar dan sebagainya (Rangkuti, 2004). 

3. Biaya Penyiapan (manufacturing) atau set-up cost 

Biaya penyiapan terdiri dari biaya mesin menganggur, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi dan sebagainya. Seperti halnya biaya 

pemesanan, biaya penyiapan total per periode sama dengan biaya penyiapan 

dikalikan jumlah penyiapan per periode (Rangkuti, 2004). 

4. Biaya Kehabisan atau kekurangan bahan (shortage costs) 

Biaya kehabisan atau kekurangan bahan merupakan biaya yang muncul 

apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-biaya yang 

termasuk biaya kekurangan bahan adalah kehilangan penjualan, kehilangan 

pelanggan, biaya pemesanan  khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggu 

operasi, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. Biaya 

kekurangan bahan sulit untuk diukur dalam praktik, karena kenyataannya sulit 

diperkirakan secara objektif (Rangkuti, 2004). 

Berdasarkan konteks biaya diatas, maka tujuan EOQ adalah untuk 

meminimumkan total biaya persediaan tahunan, sehingga biaya-biaya dalam 

persediaan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya penyimpanan dan biaya 

pemesanan. Biaya persediaan dikatakan optimal apabila biaya pesan sama dengan 
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biaya simpan. Semua biaya tersebut dalam persediaan merupakan biaya yang 

konstan, oleh karena itu apabila kita meminimalkan jumlah biaya pemesanan dan  

penyimpanan, kita juga akan meminimalkan biaya total.  

 

 

 

 

                   Jumlah                      Jumlah 

(a) Biaya Penyimpanan   (b) Biaya Pemesanan 

 

 

 

 

      

 

(c) Biaya EOQ 

 

Keterangan : 

P (Price)   : Harga 

Q (Quantity)   : Kuantitas 

H  (Holding cost)  : Biaya penyimpanan 

S (Ordering Cost)  : Biaya pemesanan 

TIC (Total inventory cost) : Total biaya persediaan 

Gambar 1. Kurva Biaya Persediaan 

Sumber : Zulfikarijah (2015) 

 

Gambar 1.a merupakan kurva biaya penyimpanan yang berbentuk garis lurus 

karena perubahan biaya penyimpanan adalah proporsional terhadap jumlah barang 

yang disimpan. Gambar 1.b merupakan kurva biaya pemesanan yang berbentuk 
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non-linear yaitu semakin banyak jumlah barang yang dipesan akan menyebabkan 

pertambahan biaya per unit yang semakin menurun dan sebaliknya. Gambar 1.c 

merupakan gabungan dari gambar 1.a dan 1.b yang menjelaskan bahwa apabila 

terjadi peningkatan jumlah pemesan, maka biaya penyimpanan akan meningkat dan 

biaya pemesanan akan menurun.  

2.2.6 Manajemen Persediaan dengan Menggunakan Metode EOQ (Economic    

           Order Quantity) 

Analisis EOQ adalah analisis yang digunakan untuk menentukan volume atau 

jumlah pembelian yang paling ekonomis setiap kali melakukan pembelian 

(Gitosudarmo, 2002). Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan yang 

seminimal mungkin, biaya rendah, dan mutu yang lebih baik. Perencanaan 

menggunakan metode EOQ mampu meminimalisasi out of stock, sehingga tidak 

mengganggu proses produksi (Puspika, 2013). 

1. Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) 

EOQ merupakan contoh dari sistem persediaan yang didorong (push 

inventory system) merupakan perolehan persediaan diawali dengan antisipasi 

permintaan di masa mendatang, bukan reaksi terhadap permintaan saat ini (Zamit, 

1993).  

Asumsi EOQ: 

a. Kebutuhan atau permintaan konstan 

b. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui konstan 

c. Tidak terjadi kekurangan bahan atau back order 

d. Harga barang konstan 

e. Waktu tenggang (lead time) diketahui dan konstan 
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Rumus EOQ yang biasa digunakan adalah : 

                                               𝐸𝑂𝑄 = √
2. S. D

H
 

Keterangan : 

D = Jumlah kebutuhan barang (unit/tahun) 

S = biaya pemesanan (rupiah/order) 

H = biaya penyimpanan (rupiah/unit) 

2. Perhitungan Total Inventory Cost  

Biaya pemesanan (ordering cost) merupakan biaya yang dikaitkan dengan 

usaha untuk mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan memiliki 

sifat yaitu semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar biaya 

pemesanan. Rumus biaya pemesanan adalah : 

TOC = S x ( D / Q ) 

Keterangan : 

S = Biaya setiap kali pemesanan 

R = Jumlah permintaan selama 1 periode atau tahun 

Q = Kuantitas pesanan (unit/order) 

Komponen utama biaya penyimpanan persediaan adalah biaya modal yang 

diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk 

pengadaan dan memelihara persediaan. Komponen biaya kedua adalah biaya 

simpan yang terdiri dari biaya sewa gedung, perawatan dan perbaikan bangunan, 

listrik, gaji personil keamanan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. 

Komponen biaya ketiga adalah biaya risiko yang terdiri dari biaya keusangan, 
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asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Biaya 

penyimpanan sebagian besar berupa biaya modal atau opportunity cost. Sifat dari 

biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, maka 

semakin  kecil biaya penyimpanan (Zamit, 1993). Rata-rata persediaan dapat 

dihitung dengan  Q/2, sehingga total biaya simpan tahunan (TCC) dapat ditulis 

dalam persamaan : 

TCC = (Q / 2) . C 

Keterangan : 

Q = Kuantitas pesanan (unit/order) 

C = Biaya penyimpanan tahunan (rupiah/unit) 

P = Harga bahan baku (rupiah/kg) 

Sehingga rumus dari total biaya persediaan atau total inventory cost adalah : 

TAC = TCC + TOC + (D . P) 

Atau 

TAC = (Q / 2) . C + S. (R / Q) + (D . P) 

3. Perhitungan Safety Stock (Persediaan Pengaman) 

Persediaan pengaman merupakan jumlah pembelian bahan baku yang dibeli 

dalam jumlah lebih banyak dari pada permintaan konsumen untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stock out). Beberapa faktor yang 

menentukan besarnya persediaan pengaman, yaitu penggunaan bahan baku rata-

rata, faktor waktu, biaya-biaya yang digunakan (Rangkuti, 2004). Menghitung 

frekuensi dan waktu siklus optimum setiap kali pemesanan (lead time) adalah : 

Frekuensi optimum pemesanan pertahun : F* = D / Q* 
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Waktu siklus optimum : T* = Q* / D 

 Atau dengan membandingkan pemakaian bahan baku kemudian dicari 

berapa standar deviasinya (Mutiara Simbar, Theodora, Tommy, 2014), dengan 

rumus : 

Standar Deviasi =  √
𝜀(𝑥−�̅�)

2

𝑛
 

Keterangan : 

n = Banyaknya periode pemesanan bahan baku 

x = Jumlah penggunaan bahan baku sesungguhnya tiap periode (tahun) 

�̅�           = Rata-rata penggunaan bahan baku (kg) 

Mengetahui safety stock dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

Safety stock = Sd x Z 

Keterangan : 

Sd = Standart deviasi 

Z = Faktor keamanan dibentuk atas dasar kemampuan perusahaan 

4. Perhitungan Reorder Point (Titik Pemesan Kembali)  

Reorder Point (ROP) digunakan untuk menjawab pertanyaan kapan akan 

memulai mengadakan pemesanan bahan untuk proses produksi. ROP atau biasa 

disebut batas atau titik jumlah pemesanan kembali termasuk permintaan yang 

diinginkan atau dibutuhkan selama masa tenggang, misalnya suatu tambahan atau 

ekstra stock (Rangkuti, 2004). Rumus untuk menghitung ROP adalah : 

ROP = d x L + safety stock 
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Persamaan tersebut untuk titik pemesanan kembali yang diasumsikan bahwa 

permintaan selama lead time dan lamanya lead time itu sendiri adalah konstan. 

Besarnya permintaan per hari adalah : 

d =
𝐷

(jumlah hari kerja per tahun)
 

Bila dalam suatu keadaan, tidak ada ekstra stok yang disebut safety stock atau 

persediaan aman, maka besaran dari jumlah itu harus ditambahkan (Assauri, 2016). 

Sebelum menentukan jumlah yang akan dibeli terlebih dahulu harus 

memperhatikan kapan melakukan pemesanan. Model persediaan ini diasumsikan 

penerimaan pemesan adalah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Asumsi 

ini menyatakan bahwa perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaan 

mencapai nol dan akan menerima pemesanan persediaan secepat mungkin. Waktu 

antara saat melakukan pemesanan dan penerimaan pesanan disebut lead time  atau 

waktu pengiriman pesanan, sehingga keputusan untuk melakukan pemesanan 

kembali persediaan ini disebut dengan reorder point (titik pemesanan kembali). 

Terdapat empat alasan yang menyebabkan dilakukan titik pemesanan kembali, 

yaitu tingkat permintaan (biasanya didasarkan pada peramalan), lead time, adanya 

permintaan dan lead time yang beragam, dan tingkat risiko kehabisan stock yang 

akan diterima manajemen (Zulfikarijah, 2005).  

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Persediaan merupakan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam 

perusahaan untuk kelancaran proses produksi yang disediakan untuk memenuhi 

permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Setiap perusahaan baik 
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perusahaan besar maupun perusahaan kecil memerlukan persediaan bahan guna 

memperlancar proses produksi. Proses produksi akan berjalan lancar apabila 

persediaan bahan-bahan tersebut berada pada kondisi optimal, artinya tidak terjadi 

kekurangan dan kelebihan bahan yang dapat mengganggu proses produksi serta 

dapat mengantisipasi ketidakpastian permintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Mempertahankan tingkat persediaan yang optimal, maka diperlukan jawaban 

atas pertanyaan yang mendasar yaitu kapan melakukan pemesanan kembali dan 

berapa jumlah yang harus dipesan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka 

sangat bermanfaat bagi seorang manajer dalam mengevaluasi keadaan persediaan 
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Bahan Baku  

(Jamur Tiram) 
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(Tepung Roti) 

Persediaan Bahan Produksi dengan Metode EOQ 

Perhitungan 

ROP (Titik 
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Kembali) 

Perhitungan 

Safety Stock 

(Persediaan 

Pengaman) 

Perhitungan 

Total Cost 

Inventory 

Jumlah Persediaan Bahan Produksi yang Optimal 

Keputusan Pembelian Bahan Produksi 
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sekarang serta dapat memutuskan apakah dilakukan penambahan persediaan yang 

diperlukan atau tidak. Tujuan akhir dari manajemen persediaan adalah 

menghasilkan keputusan tingkat persediaan yang menyeimbangkan tujuan dengan 

diadakannya persediaan dan biaya yang dikeluarkan. 




