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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Rosmiati & Rustam (2013),nelakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Economic OrderQuantity Untuk MenentukanPersediaan Bahan Baku Keripik 

Sukun”. Penelitian ini 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 per 

periode waktu sebesar 4.815 buah/tahun, biaya pemesanan Rp. 140.000,- dan 

biaya penyimpanan per unit per tahun Rp 20.000,-. Volume atau jumlah 

pembelian yang paling ekonomis yaitu sebanyak 108 buah setiap kali produksi 

dan frekuensi pemesanan optimal yang harus dilakukan perusahaan yaitu sebesar 

8 kali dengan menetapkan lead time bahan baku selama satu minggu, pemakaian 

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

rata-rata untuk satu minggu adalah 108 buah sebagai persediaan pengaman 

dengan pemakaian maksimum bahan baku perminggusebesar 205 buah, dan 

lamanya lead time satu minggu. 

Andira (2014), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persediaan 

Bahan Baku Tepung TeriguMenggunakan Metode EOQ(Economic Order 

Quantity) Pada Roti Puncak Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan persediaan bahan baku perusahaan dengan menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity), jumlah pembelian bahan baku, jumlah
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frekuensi pembelian bahan baku, jumlah persediaan pengaman (safety stock), 

reorder point, dan biaya total persediaan bahan baku. Hasil daripenelitian tersebut 

menunjukkan pembeliaan bahan baku tepung untuk produksi roti yang optimal 

menurut metode EOQ (Economic Order Quantity) dalam sekali pesan adalah 

108.830 kg. Dengan menggunakan EOQ (Economic Order Quantity) tahun 2014 

pada roti puncak Makassar dapat dilakukan pemesanan sebanyak 15 kali 

dibandingkan yang digunakan perusahaan yaitu hanya sebanyak 9 kali. Dengan 

metode sederhana, roti puncak Makassar tidak menerapkan adanya titik 

pemesanan kembali (reorder point). Sedangkan dengan menggunakan metode 

EOQ, titik pemesanan kembali (reoerder point) dilakukan pada saat mencapai 

jumlah 31.626 kg. Penerapan metode EOQ pada perusahaan menghasilkan biaya 

yang lebih murah jika dibandingkan dengan metode selama ini diterapkan oleh 

perusahaan. 

Simbar et al(2014), melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

PengendalianPersediaanBahan Baku Kayu Cempaka Pada Industri MebelDengan 

MenggunakanMetode EOQ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volume 

bahan baku kayu cempaka yang optimal, menganalisis total biaya persediaan 

bahan baku, menganalisis kapan akan dilakukan pemesanan kembali (reorder 

point), menganalisis jumlah persediaan pengaman (safety stock), menganalisis 

pengendalian persediaan bahan baku kayu Cempaka pada industri mebel dengan 

menggunakan metode EOQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian 

bahan baku kayu cempaka yang optimal menurut metode EOQ selama periode 

tahun 2013 untuk setiap kali pesan lebih besar daripada yang dilakukan 
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perusahaan. Pembelian bahan baku optimal yang harus dilakukan perusahaan pada 

tahun 2013 adalah sebesar 4,448 m  dengan frekuensi pemesanan yang harus 

dilakukan sebanyak 2 kali. Kuantitas persediaan pengaman (safety stock) yang 

harus tersedia di gudang adalah sebesar 0,24 m³ dan titik pemesanan kembali 

(reorder point) menurut EOQ yaitu pada saat persediaan digudang tinggal 0,603 

m³. Total biaya persediaan untuk proses produksi yang dikeluarkan UD. Batu 

Zaman menurut metode EOQ lebih kecil dibandingkan total biaya persediaan 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dyah et al (2016), melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan 

Kebutuhan Bahan Baku Keripik Apel pada UD. Ramayana Agro Mandiri”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan pengadaan 

bahan baku apel di UD. Ramayana Agro Mandiri, serta pengendalian persediaan 

agar proses produksi dapat berjalan dengan lancer.Hasil penelitian menyatakan 

bahwa UD. Ramayana dapat melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku 

keripik apel menggunakan perhitungan MRP dengan teknik EOQ. Pemesanan 

buah apel dilakukan sebanyak 12 kali dalam satu tahun, sedangkan untuk bahan 

baku yang lain seperti alumunium foil, vitamin C, minyak goreng, dan kardus 

dipesan oleh UD. Ramayana sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pemesanan buah 

apel dilakukan setiap bulan, sedangkan alumunium foil dipesan pada periode ke-0 

(sebelum proses produksi) dan bulan ke-8, vitamin C dan kardus dipesan pada 

periode ke-0 (sebelum proses produksi) dan bulan ke-7, minyak goreng dipesan 

pada periode ke-0 (sebelum proses produksi) dan bulan ke-11. Total biaya 

pengendalian persediaan bahan baku pembuatan keripik apel sebesar Rp 
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40976424.80/tahun, atau sebesar 1.265% dari total pendapatan penjualan keripik 

apel pertahun. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Agribisnis Buah Nangka 

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang 

mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" 

mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor 

pangan (food supply chain). Agribisnis mempelajari strategi memperoleh 

keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, 

hingga tahap pemasaran. Strategi pembangunan yang berwawasan agribisnis pada 

dasarnya menunjukan arah bahwa pengembangan agribisnis merupakan suatu 

upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yaitu: menarik dan 

mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, menciptakan struktur 

pertanian yang tangguh, efesien dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, 

meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan 

memperbaiki pembagianpendapatan (Soekartawi, 2001). 

Buah nangka merupakan produk hortikutural yang dapat dikonsumsi sebagai 

buah segar maupun dalam bentuk produk olahan. Buah nangka merupakan salah 

satu buah yang mempunyai kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Buah nangka 

apabila diolah menjadi jenis makanan atau jajanan akan menambah nilai dari 

makanan tersebut, olahan makanan yang memanfaatkan buah nangka diantaranya 

adalah kripik nangka, dodol, sirup, coklat, selai,biskuit, abon, krupuk, roti, dan 

lain-lain, selain itu biji nangka dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tepung. 
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Pengolahan buah nangka menjadi jenis-jenis makanan memang sangat bervariasi, 

dari berbagai macam. 

1.2.2 Pengertian Bahan Baku 

Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang setengah 

jadi maupun barang jadi. Dalam sebuah perusahaan bahan baku dan bahan 

pelengkap memiliki arti yang sangat penting, karena modal terjadinya proses 

produksi sampai hasil produksi. Pengelompokan bahan baku dan bahan pelengkap 

bertujuan untuk pengendalian bahan dan pembebanan biaya ke harga pokok 

produksi. Pengendalian bahan diprioritaskan pada bahan yang nilainya relatif 

tinggi yaitu bahan baku (Nanda1, 2015). 

1.2.3 Definisi Persediaan Bahan Baku 

Persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang tersedia untuk 

digunakan sewaktu-waktu pada masa yang akan datang. Persediaan terjadi apabila 

jumlah bahan atau barang yang diadakan melalui proses produksi atau pembelian 

lebih besar dari pada jumlah yang digunakan (dijual atau diolah sendiri)  (Kusuma 

hendra, 2009). 

Berdasarkan proses produksi, persediaan terbagi menjadi empat jenis, yaitu :  

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) adalah bahan-bahan yang 

telah dibeli tetapi belumdiproses. Bahan-bahan dapat diperolah dari sumber 

alam atau dibeli dari supplier (penghasil bahan baku). 

2. Persediaan barang setengah jadi (work in process) atau barang dalam proses 

adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses 
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produksi/telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai atau 

akan diproses kembali menjadi barang jadi. 

3. Persediaan pasokan pemeliharaan/perbaikan/operasi (maintenance, repair, 

operating) yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, 

perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin 

dan proses-proses tetap produktif. 

4. Persediaan barang jadi (finished good inventory) yaitu produk yang telah selesai 

di produksi atau diolah dan siap dijual(Lahu et al 2017). 

Persediaan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki kegunaan yang 

diantaranya adalah : 

a. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang. Jika barang yang 

dipesan terlambat datang sedangkan prosesproduksi berjalan terus, maka 

persediaan akan dikeluarkan dan terus dipakai untuk keperluan produksi. 

Hal ini akan terus berlangsung sampaibarang yang akan dipesan datang.  

b. Menghilangkan resiko dari material yang dipesan tidak baik, apabila barang 

yang dipesan cacat, rusak atau reject, maka persediaan dapat digunakan 

sambil menunggu barang yang memenuhi standat dikirimkan. Barang yang 

dipesan hendaknya mencapai kualitas yang diinginkan. 

c. Untuk menumpuk barang-barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini 

berlaku pada produk-produk pertanian. Karena sifatnya musiman, maka 

ketika musim panen, persediaan dilakukan dalam jumlah besar. 

d. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan. Pada akhirnya, persediaan 

memiliki kegunaan untuk mempertahankan agar produksi berjalan. Jika 
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proses produksi berhenti, maka stabilitas operasi perusahaan akan 

terganggu. 

e. Mencapai penggunaan mesin optimal. Persediaan diperlukan untuk 

mencapai penggunaan mesin secara optimal. Karena jika tidak ada barang, 

maka mesin tidak akan beroprasi. 

f. Memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi. Jika tidak ada jaminan 

barang jadi selalu tersedia, maka konsumen tidak akan pernah loyal dengan 

produk yang perusahaan miliki. 

Terdapat tiga fungsi persediaan, yaitu sebagai berikut :  

1. Fungsi decoupling 

Fungsi decoupling persediaan adalah fungsi persediaan yang memungkinkan 

perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung kepada 

pemasok. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan 

sepenuhnya tergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas dan waktu 

pengiriman. 

2. Fungsi economic lot sizing 

Fungsi economic lot sizingadalah fungsi persediaan yang perlu 

mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya 

pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. 

3. Fungsi antisipasi 

Fungsi antisipasi adalah fungsi persediaan dalam menghadapi fluktuasi 

permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman 

atau data-data masalalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan 
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dapat mengadakan persediaan musiman atau seasional inventories. Selain itu 

perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian  jangka waktu pengiriman 

dan permintaan barang-barang selama periode tertentu. Dalam hal ini 

perusahaan memerlukan persediaa.n ekstra yang disebut persediaan pengaman 

atau safety stock(Gede et al 2015). 

2.2.4 Manajemen Persediaan Bahan Baku 

Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber dayamanusia dan 

sumber sumber lainnya(Ismet Muammar, 2015). 

a. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang 

harus dikerjakannya. Dalam perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti 

bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu 

perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk 

mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa 

depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin 

dicapai. Perencanaan adalah kumpulan keputusan-keputusan. Planning adalah 

suatu proses untuk menetukan rencana (plan). 

b. Organizing (Organisasi) 

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu 

rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Menurut Handoko, 
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pengorganisasian ialah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan 

manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan penyusunan stuktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, 

dan lingkungannya yang melingkupinya. 

c. Actuating (Pelaksanaan) 

Masalah pelaksanaan berkaitan erat dengan manusia dan paling sulit 

dilakukan dari semua fungsi manajemen. Menggerakkan manusia 

merupakan hal yang paling sulit, karena manusia pekerja adalah makhluk 

hidup yang mempunyai harga diri. Perasaan dan tujuan yang berbeda-beda. 

Actuating (pelaksanaan) adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 

bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai 

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (George R. Terry). 

d. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut.pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan 

kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan 

serta memperbaikinya jika terdapat kesalahankesalahan. Jadi, pengawasan 

dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil 

akhir diketahui. 
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2.2.5Biaya-Biaya dalam Persediaan 

Dalam pembuatan setiap keputusan yang akan mempengaruhi besarnya 

jumlahpersediaan, maka terdapat biaya-biaya variabel yang harus 

dipertimbangkan:(Dina Wulandari, 2017) 

a. Biaya penyimpanan 

Biaya penyimpanan (holding costs atau carrying costs) terdiri atas biaya-

biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya 

penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang 

dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya 

yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah:  

1) Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk, penerangan, pemanas atau 

pendingin).  

2) Biaya modal (opportunity cost of capital, yaitu alternatif pendapatan atas dana 

yang diinvestasikan dalam persediaan).  

3) Biaya keusangan.  

4) Biaya perhitungan phisik dan korisiliasi laporan.  

5) Biaya asuransi persediaan.  

6) Biaya pajak persediaan.  

7) Biaya pencurian, pengrusakan, atau perampokan.  

8) Biaya penanganan persediaan dan sebagainya.  

b. Biaya pemesanan (biaya pembelian) 
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Setiap kali suatu bahan dipesan, perusahaan menanggung biaya pemesanan 

(order costs atau procurenment costs). Biaya-biaya pemesanan secara terperinci 

meliputi:  

1) Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. 

2) Upah. 

3) Biaya telepon. 

4) Pengeluaran surat menyurat. 

5) Biaya pengepakan dan penimbangan. 

6) Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan. 

7) Biaya pengiriman ke gudang. 

8) Biaya hutang lancar dan sebagaianya. 

c. Biaya penyiapan (Manufacturing) 

Bila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri dalam pabrik 

perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya penyiapan (setup costs) 

untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya ini terdiri dari:  

1) Biaya mesin-mesin menganggu.  

2) Biaya persiapan tenaga kerja langsung. 

3) Biaya scheduling. 

4) Biaya ekspedisi dan sebagainya.  

d. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan 

Dari semua biaya-biaya yang berhubungan dengan tingkat persediaan, biaya 

kekurangan bahan (shortage costs) adalah yang paling sulit diperkirakan. Biaya 
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ini timbul bilaman persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-

biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut:  

1) Kehilangan penjualan. 

2) Kehilangan langganan. 

3) Biaya pemesanan khusus. 

4) Biaya ekspedisi. 

5) Selisih harga. 

6) Terganggunya operasi, dan  

7) Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya.  

2.2.6Pengendalian Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode EOQ 

Metode EOQ ini berusaha mencapai tingkat persediaan yang seminimal 

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

metode EOQ dapat meminimalisasi out of stock sehingga tidak mengganggu 

proses produksi. 

1. Konsep EOQ (Economic Order Quantity) 

EOQ merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan tertua dan 

paling terkenal. Tujuan penggunaan model EOQ ini adalah untuk mengetahui 

jumlah pesenan yang optimal yang harus dilakukan perusahaan sehingga biaya 

persediaan dapat diminimalkan (Joko, 2004). Teknik ini relative mudah 

digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi :(Wardhani, 2015) 

1. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstant. 

2. Lead time, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan, diketahui, 

dan bersifat konstan. Ada dua macam pengertian lead time, pada produksi 
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berarti jangka waktu sejak barang mulai dibuat sampai dengan selesai 

dikerjakan; dalam pembelian. Berarti jangka waktu sejak barang dipesan 

sampai barang tiba/datang. 

3. Persediaan diterima dengan segera. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan 

tiba dalam bentuk kumpulan produk pada satu waktu. 

4. Tidak mungkin diberikan diskon 

5. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan 

biaya penahanan atau penyimpanan persediaan sepanjang waktu. 

6. Keadaan kehabisan stok (out of stock) dapat dihindari sama sekali bila 

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

2. Total Cost Persediaan 

Total cost persediaan EOQ dalam satu periode waktu secara sederhana 

merupakan penjumlahan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. 

Fungsi dari total biaya persediaan dapat dilihat pada gambar : 

 

Gambar 1. Fungsi Total Biaya Persediaan 

Kuantitas pesanan optimal terjadi pada titik Qopt, dimana total biaya 

mencapai minimum, yang sejajar dengan titik dimana kurva biaya penyimpanan 
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berpotongan dengan kurva biaya pemesanan. Nilai optimal Q dapat diperoleh 

dengan menurunkan persamaan terhadap Q(Eva Kristina, 2013). 

3. Pengertian Safety Stock / Persediaan Pengaman 

Persediaan pengaman adalah persediaan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi adanya ketidakpastian permintaan dan kekurangan bahan 

baku(Wardhani, 2015). 

Untuk memesan suatu barang sampai barang itu datang, diperlukan jangka 

waktu yang bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa bulan. Perbedaan waktu 

antara saat memesan sampai saat barang datang dikenal dengan istilah waktu 

tenggang (lead time). Waktu tenggang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dari 

barang itu sendri dan jarak lokasi antara pembeli dan pemasok berada. Maka dari 

itu safety stock diperlukan(Siska & Syafitri, 2012). 

4. Definisi  Reorder Point / Titik Pemesanan Kembali 

Reorder pointadalah suatu titik ketika perusahaan harus mengadakan 

pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan 

material yang dipesan itu tepat pada saat persediaan di titik nol atau pada tingkat 

safety stock. Pemesanan kembali ini perlu dilakukan oleh perusahaan pada setiap 

periode untuk mencegah terjadinya kekurangan barang, sehingga aktivitas 

perusahaan tidak terganggu(Nurcahyawati, 2014). 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Manajemen persediaan bahan bakumembutuhkan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan 

persediaan bahan baku dibutuhkan input dan output yang kemudian dilanjutkan 
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dengan proses controlling. Langkah selanjutnya dapat mengambilan keputusan 

jumlah persediaan bahan produksi yang optimal dengan metode EOQ, dimana 

metode EOQ ini sebagai evaluasi dari manajemen persediaan bahan baku.  
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

Manajemen Persediaan Bahan Baku 

Planning 

(Perencanaan) 

Organizing 

(Organisasi) 

Actuating 

(Pelaksanaan) 

Input : 

 Pembelian bahan baku

 Frekuensi pemesanan

 Biaya pemesanan

 Biaya simpan

Output : 

 Titik pemesanan

kembali(reorder point)

 persediaan pengaman

(safety stock)

 Jumlah pemesanan

ekonomis (EOQ)

Pengambilan Keputusan Jumlah 

Persediaan Bahan Produksi yang 

Optimal dengan Metode EOQ 

Controlling 

(Pengawasan) 


