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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam  penelitian Sari dan Effendi (2014) tentang Peranan Sistem 

Informasi Akuntansi Dalam Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada 

CV. Graha Gallery Palembang. Dari hasil penelitian pengendalian yang 

dilakukan pada CV. Graha Gallery Palembang masih memiliki beberapa 

kelemahan antara lain, terjadi penumpukan barang pada bagian gudang, 

tidak adanya pemisahan tugas antara bagian penerimaan dengan bagian 

penyimpanan, adanya ketidakcocokan pencatatan pada kartu stok dengan 

jumlah barang yang ada pada komputer. 

Penelitian Arista (2013)  menggunakan metode pencatatan 

persediaan perpetual dan untuk aliran kosnya menggunakan metode rerata 

bergerak. Perancangan sistem informasi yang digunakan adalah flowchart, 

context diagram,dan data flow diagram. Perancangan sistem ini 

menggunakan alat bantu Microsoft Visual Basic 6.0, MySQL sebagai 

database dan Crystal Report sebagai output dari laporan keuangan. Hasil 

dari penelitian ini terdiri dari kartu gudang, kartu persediaan, jurnal 

penjualan, jurnal pembelian, buku besar, laporan laba/rugi, laporan posisi 

keuangan, dan laporan modal. 

Metode penelitian yang digunakan Anderes (2010) yaitu dengan 

menggunakan metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis 
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yaitu analisis langsung terhadap sistem yang berjalan, mengidentifikasi 

kebutuhan informasi, dan mengidentifikasikan kebutuhan sistem. Metode 

perancangan yaitu merancang sistem baru untuk mengantikan atau 

memperbaharui sistem yang sedang berjalan dengan menggunakan 

pendekatan object oriented analysis and design (OOA&D). Hasil yang 

dicapai dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah laporan yang 

berhubungan dengan pembelian dan persediaan dan tampilan layar yang 

dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian dan persediaan. 

Dalam penelitian Heripracoyo (2009) analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan dilakukan dengan 

pendekatan OOAD. Analisis dilakukan dengan pengamatan roses bisnis dan 

pengumpulan data perusahaan dan mengusulkan solusi untuk mengatasi 

permasalahan. Dalam perancangan dibuat suatu alur kerja terkomputerisasi 

yang telah melalui proses perancangan komponen model, komponen fungsi 

dan database serta komponen user interface. Penerapan sistem baru yang 

diusulkan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

serta memenuhi unsur sistem pengendalian internal yang baik pada 

perusahaan sehingga berbagai kesalahan dan masalah yang sebelumnya 

sering terjadi dapat diatasi.  

Adapun persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah mengenai topik penelitian terkait dengan sistem 

persediaan, jenis penelitian yaitu studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu 
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dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, tahun 

penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

suatu kejadian yang akan diteliti dengan mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Tahapan yang digunakan 

yaitu mereduksi data, reduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting. 

(Sugiyono, 2008) 

B. Kajian Teori 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu organisasi atau 

perusahaan akan diproses dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh 

suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan 

informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Dalam 

suatu sistem informasi akuntansi terdapat unsur-unsur pengendalian, maka 

baik buruknya sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi fungsi 

manajemen dalam melakukan pengendalian internal, karena informasi yang 

dihasilkannya akan dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dari uraian di atas, terlihat ada 

hubungan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, 

dimana fungsi sistem informasi akuntansi sangat berperan sekali atas 
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pengendalian-pengendalian yang dijalankan perusahaan.  (Kwang et al., 

2012) 

Sutabri (2004), informasi akuntansi merupakan bagian yang 

terpenting dari seluruh informasi yang dipergunakan oleh manajemen. 

Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu 

perusahaan. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak 

manajemen maupun pihak diluar perusahaan, maka data tersebut perlu 

disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. Diperlukan suatu sistem yang 

mengatur arus dan pengolahan data akuntansi dalam perusahaan untuk dapat 

menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk yang sesuai juga. 

Informasi akuntansi yang dihasilkan dari suatu sistem dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu : 

a) Informasi Akuntansi Keuangan 

Akuntansi keuangan disusun terutama untuk menghasilkan 

informasi yang biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan 

pada pihak-pihak diluar perusahaan. Umumnya laporan keuangan yang 

dihasilkan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan-laporan ini merupakan ringkasan dari keadaan perusahaan yang 

mempunyai kepentingan terhadap perusahaan seperti langganan, pemegang 

saham, kreditur, bank, kantor pajak, dan lain-lainnya. Oleh karena laporan 
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ini ditujukan pada pihak luar perusahaan, maka cara penyajian dan isinya 

diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim. 

b) Informasi Akuntansi Manajemen 

Manajemen hendaknya memiliki informasi yang berguna untuk 

perencanaan dan pengendalian perusahaan dalam kegiatan sehari-hari serta 

dapat melakukan perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan yang 

direncanakan. Dalam kaitannya dengan hal ini, akuntansi manajemen 

biasanya mempunyai tiga fungsi utama, yaitu : 

1. Memilih data dan membuat catatan. 

2. Menganalisa data. 

3. Membuat laporan. 

Akuntansi manajemen disusun terutama untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. 

Informasi yang digunakan oleh manajemen terutama berkisar pada biaya 

sehingga sering disebut dengan akuntansi biaya. Selain biaya untuk harga 

pokok, akuntansi juga membutuhkan data untuk pengawasan dan analisa 

biaya yang dibuat dalam bentuk biaya standar. 

Menurut Bodnar et al. (2006) sistem informasi akuntansi merupakan 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi 

tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang dirancang guna 

menghasilkan informasi yang bermanfaat yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerja sama secara harmonis untuk tujuan tertentu. Tujuan akhir dari kegiatan 

akuntansi adalah laporan keuangan, yang merupakan suatu informasi. 

A. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

     Bodnar et al. (2006) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah 

data keuangan dan data lain ke dalam informasi. Terdapat lima komponen 

dalam sistem informasi akuntansi yaitu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai 

fungsi. 

2. Prosedur-prosedur. Baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang 

aktivitas. 

3. Data. Digunakan untuk membangun informasi tentang proses-proses 

bisnis organisasi. Data akan diolah sehingga menjadi informasi yang 

berguna. 

4. Perangkat lunak akan digunakan untuk memproses data dan organisasi. 

5. Infrastruktur Teknologi Informasi. Yaitu termasuk komputer, peralatan 

pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 
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Sistem memiliki tiga komponen atau fungsi dasar yang berinteraksi : 

a) Input : penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memiliki 

sistem untuk diproses. 

b) Pemrosesan : proses transformasi yang mengubah input menjadi output. 

c) Output : perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses 

transformasi ke tujuan akhirnya. 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2001), komponen sistem yaitu : 

a) Input 

Input adalah segala sumber daya dan instrumen pengelolaan yang 

diperlukan untuk berlangsungnya proses. Selama sumber daya dan 

instrumen pengelolaan yang diperlukan untuk berlangsungnya proses tidak 

siap (tidak tersedia, kurang lengkap, kurang relevan). Maka dapat dipastikan 

bahwa proses akan berlangsung tidak lancar. 

Sumber daya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sumber 

daya manusia dan sumber daya selebihnya (peralatan/perlengkapan, bahan 

dan uang). Sedang instrumen pengelolaan dapat dikelompokkan menjadi 

golongan tugas, rencana, program limitasi (kualifikasi, spesifikasi metode, 

prosedur manual dan peraturan perundang-undangan), dan pengendalian 

yang dimanifestasikan dalam bentuk turun tangan atau disingkat T3. Tujuan 

evaluasi input adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan, baik sumber daya 

maupun instrumen pengelolaanya. 
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b) Proses 

Proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain yang diinginkan adanya. Sesuatu yang diproses sering disebut intake, 

sesuatu yang digunakan untuk memproses disebut input dan sesuatu yang 

dihasilkan disebut output. Proses diharapkan berlangsung sesuai dengan 

keinginan, selama proses berlangsung sesuai dengan keinginan, maka dapat 

dipastikan outputnya juga sesuai dengan keinginan. 

c) Output 

Output adalah hasil seketika program berupa nilai tambah yang 

dihasilkan oleh proses, yang tampil dalam bentuk kualitas, kuantitas. Bagi 

dunia pendidikan tujuan utama mengevaluasi adalah untuk mendapatkan 

informasi tentang output. 

B. Manfaat Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2005), manfaat yang diperoleh 

dari sistem informasi akuntansi yaitu: 

1. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk memproses 

transaksi hampir setiap badan usaha memerlukan pencatatan secara 

tetap atas data-data yang berkenaan dengan transaksi operasi 

sehari-hari yang akan diolah menjadi informasi yang berguna bagi 

pihak yang berkepentingan. 

2. Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Sistem informasi akuntansi memberikan pengendalian yang cukup 

untuk menjaga aset badan usaha termasuk data-datanya. 
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Dengan demikian dalam membentuk sistem informasi akuntansi 

tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada 

dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada 

prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti 

software komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu semua 

sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. 

C. Karakteristik Informasi yang Berkualitas  

Menurut Romney dan Steinbart (2005) karakteristik informasi 

yang berkualitas sebagai berikut:  

a) Relevan Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, 

memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk membuat 

prediksi, mengkonfirmasikan, atau memperbaiki ekspetasi mereka 

sebelumnya. Contoh : Ketika perusahaan membeli Aset dengan 

menggunakan nilai historis tetapi pada saat ini tidak relevan lagi jika 

menggunakan nilai historis, maka harus menggunakan nilai sekarang.  

b)  Andal Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau 

penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di 

organisasi. Contoh: data-data atau bukti transaksi dapat dibuktikan 

atau dapat ditelusuri bahwa itu benar-benar terjadi.  

c)  Lengkap Informasi itu lengkap jika tidak meninggalkan aspek-aspek 

penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-

aktivitas yang diukurnya. Contoh : Bukti terdapat tanggal transaksi, 

otorisasi dengan pihak yang berwenang. 
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d) Tepat Waktu Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang 

tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya 

dalam membuat keputusan. Contoh : ketika manajemen memutuskan 

untuk memilih pemasok sebelum melakukan pembelian sebaiknya 

informasi mengenai data pemasok telah tersedia, sehingga keputusan 

dapat diambil secara tepat waktu.  

e)  Dapat Dipahami Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam 

bentuk yang dapat dipakai dan jelas. Contoh : kartu persediaan 

disajikan dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat memahami 

dengan cepat.  

f)  Dapat Diverifikasi Informasi dapat diverifikasi jika dua orang 

dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan 

masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. Contoh : 

terdapat 2 karyawan yang diberi 1 pertanyaan oleh atasan dan 

menghasilkan jawaban yang sama, semisal tentang jam istirahat yang 

ditetapkan oleh kepala divisi. 

2. Persediaan 

 Martani et al. (2012) persediaan merupakan salah satu aset yang sangat 

penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun 

entitas lainnya. PSAK 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset 

yang: 

i. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa 
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ii. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut 

iii. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa 

Pentingnya metode akumulasi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan 

oleh dampaknya laba bersih dan penilaian aset. Metode akumulasi biaya persediaan 

digunakan untuk mengalokasi biaya barang tersedia untuk dijual (persediaan awal 

ditambah pembelian) pada harga pokok penjualan (pengurang laba) atau persediaan 

akhir (aset lancar). (Wild, 2010) 

A. Sistem Pencatatan Persediaan 

Dalam melakukan pencatatan persediaan, teknis pencatatan persediaan terkait 

juga dengan sisitem pencatatan persediaan yang digunakan oleh entitas. Entitas 

dapat menggunakan sistem periodik atau sistem perpetual. Sistem periodik 

merupakan sistem pencatatan persediaan dimana kuantitas persediaan ditentukan 

secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan 

secara stock opname. Sedangkan sistem perpetual merupakan sistem pencatatan 

persediaan dimana pencatatan yang up to date terhadap barang persediaan selalu 

dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. (Martani et al., 2012) 

3. Sistem Akuntansi Persediaan 

 Heripracoyo (2009) persediaan adalah aktiva perusahaan yang meliputi 

barang jadi yang tersedia untuk dijual kembali, barang dalam penyelesaian yang 

sedang diproduksi dan bahan serta perlengkapan yang digunakan dalam proses 

produksi.  
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Pada dasarnya terdapat lima catatan yang paling penting atau utama dalam 

sistem persediaan : 

1. Permintaan untuk dibeli (purchase requisition) 

2. Laporan penerimaan (receiving report) 

3. Catatan persediaan (balances of stores record) 

4. Daftar permintaan bahan (material requisition form) 

5. Perkiraan pengawasan (control accounting) 

         Mulyadi (2001) sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi 

tiap jenis persediaan yang disimpan digudang. Sistem ini berkaitan erat dengan 

sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, 

dan sistem akuntansi biaya produksi. 

Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual, diselenggarakan dua 

catatan akuntansi di fungsi gudang dan di fungsi akuntansi. Dibagian gudang 

diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap 

jenis barang yang disimpan digudang. Kartu persediaan ini berfungsi sebagai alat 

kontrol catatan kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. 

Pentingnya suatu sistem informasi akuntansi persediaan dengan alasan 

sebagai berikut : 

1. Sebagian besar kekayaan perusahaan terutama perusahaan dagang dan 

industri pada umumnya tertanam dalam persediaan. Oleh karena itu 

perlu disusun sistem dan prosedurnya agar persediaan selain dapat 

ditingkatkan efisiensinya juga dapat ditingkatkan efektivitasnya. 
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2. Persediaan bagi perusahaan dagang dan industri harus diamankan dari 

kemungkinan pencurian, terbakar, kerusakan, dan lain-lain demi 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

3. Persediaan harus ditangani dengan baik selain penyimpanan dan 

pengeluarannya juga pemasukkan ke perusahaan. Kesalahan dalam 

pemasukan harga dan kualitas akan memengaruhi baik terhadap hasil 

produksi maupun terhadap harga penjualannya. 

A. Prosedur Sistem Informasi Persediaan 

Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi 

persediaan adalah: 

1. Prosedur pencatatan produk jadi. 

2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. 

3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali 

dari pembeli 

4. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok 

persediaan produk dalam proses. 

5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 

6. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan 

kepada pemasok. 

7. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

8. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena 

pengembalian barang gudang. 

9. Sistem penghitungan fisik persediaan. 
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B. Fungsi-fungsi yang Terkait Dalam Sistem Informasi Persediaan 

Fungsi-fungsi yang Terkait Dalam Prosedur Persediaan menurut 

Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Gudang 

Fungsi gudang dalam sistem akuntansi persediaan bahan baku ini 

yaitu untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi 

persediaan yang ada dibagian gudang. 

2. Fungsi Pembelian 

Fungsi pembelian yaitu untuk mengetahui dan mngecek harga 

barang, menentukan pemasok yang akan dipilih dalam pengadaan bahan 

baku gudang serta mengeluarkan order pembelian kepada pemasok. 

3. Fungsi penerimaan 

Fungsi penerimaan yaitu bertanggung jawab untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima 

oleh perusahaan. 

4. Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi yaitu sebagai pencatatan utang dan fungsi 

pencatatan persediaan. 

C. Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Informasi Persediaan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

persediaan adalah sebagai berikut: 
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1. Surat Order pengiriman 

Dokumen ini merupakan lembar pertama pada saat surat order 

pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman 

untuk mengirimankan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi 

seperti yang tertera diatas dokumen tersebut. 

2. Laporan Penerimaan Bahan Baku. 

Dokumen ini di buat oleh fungsi penerimaan untuk 

menunjukan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah 

memenuhi syarat seperti jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti 

tercantum dalam surat order pembelian. 

3. Bukti Memorial. 

Dokumen ini dibuat untuk mencatat tambahan kuantitas dan 

harga pokok persediaan dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai 

sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal 

umum. 

4. Kartu Perhitungan Fisik 

Dokumen ini di gunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik 

persediaan. (Mulyadi, 2001) 

D. Catatan Yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Persediaan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kartu Gudang 

Kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan 

produk jadi karena transaksi penjualan. 

2. Kartu Persediaan 

Kartu persedian berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga 

pokok persediaan produk jadi yang dijual. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok 

produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam rekening kontrol 

persediaan produk jadi. (Mulyadi, 2001) 

E. Pengendalian Persediaan 

Elemen yang harus ada untuk mendukung pengendalian internal 

yang baik atas persediaan adalah: 

1. Pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik. 

2. Pengendalian yang ketat atas barang yang datang melalui sistem barcode. 

Pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari 

fasilitas. Pengendalian persediaan mencakup tindakan mempertahankan 

jumlah persediaan yang optimum, dimana jumlah persediaan sesuai dengan 

kebutuhan operasi perusahaan. Jumlah persediaan yang terlalu banyak akan 

menambah biaya dan modal kerja membeku di persediaan, sedangkan 

jumlah persediaan yang terlalu sedikit akan menghambat kelancaran 

produksi maupun distribusi dan mengakibatkan opportunity lost. Oleh 

karena tersebut terdapat sebuah metode untuk mempermudah pengendalian 
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jumlah persediaan yang disebut Economic Order Quantity (EOQ). 

(Heripracoyo, 2009) 

Menurut Halim (2007) model pengendalian persediaan barang 

dagang dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Model Persediaan Economic Order Quantity ( EOQ ) 

Biaya persediaan dapat diminimumkan dengan memiliki jumlah 

pesanan yang optimal ( Q ), yang kadang – kadang disebut jumlah pesanan 

ekonomis (economic order quantity = EOQ ). Untuk menetapkan EOQ 

yang optimal dilakukan dengan cara meminimumkan fungsi total cost.  

Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang paling 

ekonomis, hanya diperhatikan biaya-biaya variabel dari penyediaan 

persediaan tersebut. Biaya - biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Biaya variabel yang berubah – ubah sesuai dengan frekuensi 

pembelian, disebut procurement cost atau set up cost. 

b. Biaya variabel yang berubah – ubah sesuai dengan besarnya 

persediaan, disebut carrying cost atau storage cost. 

   2 . Model Persediaan Re Order Point (ROP ) 

Re order point ( ROP ) merupakan saat atau titik dimana harus 

dilakukan pemesanan kembali atas barang yang diperlukan sehingga 

kedatangan barang tepat pada waktu persediaan barang dalam keadaan 

safety stock. Untuk menentukan ROP, ada dua hal yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut : 



24 
 

 
 

a. Lead Time, merupakan waktu tunggu sejak barang tersebut dipesan 

sampai dengan barang diterima. 

b. Safety Stock, merupakan suatu jumlah persediaan minimal yang 

selalu harus ada di perusahaan untuk menghindari resiko kehabisan 

bahan. 

F. Tujuan Pengendalian Persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu 

perusahaan sudah pasti mempunyai tujuantujuan tertentu. Adapun tujuan 

persediaan menurut Assauri dan Sofyan (1998) adalah : 

1) Menjaga jangan sampai perusahaan kahabisan persediaan sehingga 

dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi 

2) Menjaga agar supaya pembentukan persediaan tidak terlalu besar atau 

berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar 

3) Menjaga agar pembelian secara kecilkecilan dapat dihindari karena ini 

berakibat biaya pemesanan menjadi besar 

Dari keterangan diatas dapatlah dinyatakan bahwa tujuan 

pengendalian persediaan untuk menjamin terdapatnya persediaan pada 

tingkat optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan dengan 

biaya persediaan yang minimal. 
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       ARUS DOKUMEN APLIKASI PENGENDALIAN PRODUKSI
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Gambar 2.1 Flowchart Aplikasi Pengendalian Produksi (Sutabri, 2004) 


