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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Bab ini tentang penelitian terdahulu menguraikan tentang teori yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang diambil. Titik berat penelitian 

ini adalah Economic Order Quantity (EOQ) dalam hal persediaan bahan baku  

tepung tapioka yang optimum agar proses produksi tetap berjalan sebagai 

mestinya. 

Menurut Saragi dan Setyorini (2014), analisis pengendalian persediaan bahan 

baku daging dan ayam dengan menggunakan metode economic order quantity 

(EOQ) pada restoran steak ranjang bandung. Hasil analisis yang didapat yaitu 

Kuantitas pemesanan bahan baku yang optimal menurut Economic Order 

Quantity (EOQ) selama bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 di 

Restoran Steak Ranjang Bandung lebih besar dari kebijakan perusahaan dengan 

frekuensi pemesanan yang lebih kecil dari kebijakan perusahaan. Dengan 

menggunakan metode EOQ, kuantitas pemesanan bahan baku daging sebesar 

9.907kg dengan frekuensi pemesanan 98 kali sedangkan kebijakan perusahaan 

sebesar 9.300 kg dengan frekuensi 357 kali dan pada pemesanan bahan baku 

ayam dengan menggunakan metode EOQ mendapat kuantitas pemesanan sebesar 

6.839 kg dengan frekuensi 83 kali sedangkan dengan kebijakan perusahaan 

sebesar 6.245kg dengan frekuensi 357 kali. Biaya total persediaan dengan 

menggunakan Metode EOQ pada bahan baku daging sebesar Rp3.346.850, 

sedangkan dengan kebijakan perusahaan menghasilkan sebesar Rp10.325.400. 

Sehingga didapat keuntungan dengan menggunakan EOQ yang menghasilkan
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Total Cost yang lebih murah dibandingkan dengan yang dimiliki perusahaan 

dengan selisih sebesar Rp6.978.550. 

Menurut Ardy dan Amie (2015), analisis efisiensi persediaan bahan baku 

susu sapi murni dengan menggunakan metode economic order quantity pada soto 

sedeep. Hasil analis yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pengendalian bahan baku yang cukup sederhana menurut kebijakan Soto Sedeep 

selama tahun 2014 dinilai kurang efektif, karena banyak terjadi pemborosan 

diantaranya penggunaan bahan baku susu sapi murn tahun 2014 sebanyak 4.111 

liter dan pembelian bahan baku susu sapi murni sebesar 5605 liter, selisih nya 

sebesar 1.494 liter dan diperkirakan selisih itu terbuang karena rusak. Kuantitas 

bahan baku susu sapi murni yang optimum setiap kali pesan dengan frekuensi10 

kali dengan menggunakan metode EOQ adalah sebesar 402,47 liter 

sedangkanbesarnya kuantitas bahan baku optimum perhari adalah 11,3 liter.Waktu 

tunggu kedatangan bahan baku susu sapi murni adalah selama 1 hari dari 

waktupemesanan bahan baku susu sapi murni.Safety stock atau persediaan 

pengaman setiap kali pesan dengan frekuensi 10 kalimenurut metode EOQ adalah 

sebanyak kebijakan Soto Sedeep adalah 208,56 liter danperharinya adalah 5,7 

liter. Sedangkan pada Soto Sedeep tidak menggunakan persediaanpengaman atau 

safety stock. Sehingga dengan menggunakan analis metode EOQ pengendalian 

bahan soto sedeep lebih baik lagi, efesien, dan optimal. 

Menurut Fahmi dan Nanda (2015), meneliti tentang pengendalian persediaan 

bahan baku dengan menggunakan metode eoq pada Ud. Adi Mabel. Permasalahan 

yang ada di UD. Adi Mabel yaitu tidak dapat menentukan Jumlah pembelian 

persediaan bahan baku kayu, meranti batu yang optimal. Hasil penelitian dengan 
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menggunakan metode EOQ dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan EOQ 

adalah sebesar 24 Ton dengan frekuensi pembelian sebanyak 4 kali dalam satu 

periode (1 tahun) sedangkan kebijakan perusahaan sebanyak 12 kali dalam 

setahun. Total biaya persediaan bahan baku dengan EOQ sebesar Rp. 1.272.852 

sedangkan kebijakan perusahaan sebesar Rp. 2.106.962. Penghematan sebesar Rp. 

834.110. Re Order Point sebesar 4,48 ton. 

Menurut Azizah, et al (2016), penggunaan Metode Economic Order Quantity 

dalam upaya pengendalian persediaan bahan pembantu. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui apakah PG. Modjopanggoong Tulungagung menggunakan 

metode EOQ dan mengetahui apakah metode yang tepat dalam melakukan 

pmbelian yang optimal sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan bahan 

pembantu. Hasil dari penelitian yaitu di PG. Modjopanggoong Tulungagung tidak 

menggunakan metode EOQ dalam melakukan pemesanan bahan baku sehingga 

pemesanan kurang optimal dan biaya yang di keluarkan tidak ekonomis dan jika 

dihitung dengan metode EOQ makan akan berjalan dengan optimal dan ekomonis, 

dibuktikan dengan adanya penghematan total biaya pada bahan pembantu 

belerang pada tahun 2013, 2014, dan 2015, yaitu Rp 2.324.004,61, Rp 

2.124.637,44, dan Rp 2.629.307,60 sedangkan bahan pembantu phospat pada 

tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu Rp 3.735.580,38, Rp 3.904.990,02 dan Rp 

4.256.985,99.  

Menurut Indah dan Risasti (2017), analisis pengendalian persediaan bahan 

baku pada pt.tri agro palma tamiang dewi. Menurut hasil yang diperoleh bahwa 

menggunakan metode EOQ lebih efisien karena Jumlah pembelian bahan baku 

optimal menurut kebijakan perusahaan adalah sebanyak 248,78 Ton, sedangkan 
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menurut metode EOQ adalah sebanyak 470,68 Ton. Total biaya persediaan 

menurut kebijakan perusahaan adalah sebesar Rp 5.425.172, sedangkan menurut 

metode EOQ adalah sebesar Rp 4.482.274, Sehingga dengan menggunakan 

metode EOQ perusahaan dapat menghemat biaya persediaan sebesar Rp  942.898. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 
Penelitian Terdahulu 

Tujuan Analisis 

Saragi dan 

Setyorini(2014) 

Untuk mengetahui jumlah 

pemesanan bahan baku yang 

ekonomis dan mengetahui 

persediaan pengaman bahan 

baku 

Menentukan 

Economics Order 

Quantity, Total Cost 

dan Safety stock 

Kusumawardhani 

(2015) 

Untuk dapat mengetahui 

besarnya kuantitas bahan 

baku yang efisien dan 

optimal 

Economics Order 

Quantity, Re-order 

Point 

Fahmi dan Nanda 

(2015) 

Mmenentukan Jumlah 

pembelian persediaan bahan 

baku kayu, meranti batu 

yang optimal 

Biaya penyimpanan. 

Biaya pemesanan, 

total biaya persediaan, 

ecomomic order 

quantity, persediaan 

pengaman 

Azizah(2016) untuk mengetahui apakah 

PG. Modjopanggoong 

Tulungagung menggunakan 

metode EOQ dan 

mengetahui apakah metode 

yang tepat dalam melakukan 

pmbelian yang optimal 

Menganalisis 

kebijakan pembelian 

pengendalian 

persediaan bahan 

pembantu dan 

perhitungan 

Economics Order 

Quantity 

Indah dan Risasti 

(2017) 

Untuk mengetahui 

persediaan bahan baku yang 

optimum di PT.Tri Agro 

Palma Tamiang Dewi 

Menentukan 

Economics Order 

Quantity, Total Cost, 

Re-order point dan 

Safety stock 
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Tabel 2.2 Penelitian Sekarang 

Nama 
Penelitian Sekarang 

Tujuan Analisis 

Suherianto(2018

) 

Mengetahui jumlah 

persediaan bahan baku yang 

optimal, jumlah pengaman 

bahan baku yang disediakan, 

waktu pemesanan kembali 

bahan baku dan perbandingan 

persediaan bahan baku 

menggunakan  metode EOQ 

dengan metode perusahaan 

Economics Order Quantity, 

pengaman bahan baku, 

pemesanan kembali bahan 

baku dan perbandingan 

metode EOQ dengan 

metode perusahaan 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Gambaran Umum Kerupuk 

Kerupuk adalah makanan kering yang terbuat dari bahan dasar tepung 

tapioka dan atau tanpa bahan tambahan lain yang diizinkan, harus disiapkan 

dengan cara menggoreng atau memanggang terlebih dahulu sebelum disajikan dan 

dikonsumsi oleh konsumen (SNI 0272/1991).  

Kerupuk yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai makanan ringan. 

Kerupuk sebagai makanan ringan sudah banyak dikenal masyarakat, banyak 

dijumpai dipasaran dengan berbagai varian merk, rasa dan bentuk. Jenis makanan 

ini umumnya dikonsumsi sebagai makananan pelengkap yang mampu 

membangkitkan selera makan atau sekedar dikonsumsi sebagai makanan kecil. 

Kerupuk disukai baik disegala usia maupun tingkat sosial masyarakat. Banyak 

jenis kerupuk bila ditinjau dari rasa, bentuk, dan asal daerahnya. Harga kerupuk di 

dalam negeri sangat bervariasi tergantung pada kualitas rasa, pembungkusan dan 

jenis bahan baku yang digunakan.  
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2.2.2 Bahan Baku Kerupuk Mentah 

Adapun bahan baku yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan 

produksi kerupuk mentah (krecek) yaitu sebagai berikut: 

1. Tepung Tapioka 

Tepung Tapioka merupakan bahan baku utama dalam pembuatan kerupuk, 

membuat kerupuk harus direncanakan mengenai persediaan bahan baku tersebut 

secara tepat, agar proses produksi tetap jalan.  Ketersediaan bahan baku bisa terus 

ada kapan saja, baik pada saat kerupuk akan diproduksi ataupun pada saat pesanan 

tepung terlambat datang dari jadwal yang telah disepakati. Persediaan bahan baku 

yang minim bisa mengakibatkan proses produksi bisa terhambat dan 

menimbulkan kemacetan operasi pada proses produksi. Jika terlalu berlebihan 

maka yang ada adalah penumpukan bahan baku digudang yang menimbulkan 

penyimpanan dan menambah biaya untuk penyimpanan tersebut. Diperlukan 

metode yang mampu mengendalikan persediaan bahan baku guna melancarkan 

proses produksi secara kontinyu (Andira, 2016). 

Tepung tapioka sebagai sumber pati pada kerupuk. Semakin rendah 

kandungan tepung tapioka yang digunakan maka daya kembang kerupuk akan 

menurun. Peristiwa pengembangan kerupuk merupakan proses penguapan air dari 

dalam struktur adonan sehingga diperoleh produk yang volumenya mengembang 

dan porus. Pada dasarnya keru- puk mentah diproduksi dengan gelatinisasi pati 

adonan pada tahap pengukusan, selanjut- nya adonan dicetak, diiris, dan 

dikeringkan. Pada proses penggorengan akan terjadi peng- uapan air yang terikat 

dalam gel pati, akibat peningkatan suhu dan dihasilkan tekanan uap yang 
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mendesak gel pati sehingga terjadi pengembangan dan sekaligus terbentuk 

rongga- rongga udara pada kerupuk yang telah digoreng (Rika et al, 2015). 

2. Bumbu 

Bumbu termasuk sebagai bahan tambahan makanan yang berfungsi untuk 

meningkatkan cita rasa. Bumbu merupakan bahan yang digunakan untuk 

menyedapkan dan memantapkan rasa pada masakan. Bumbu yang digunakan 

dalam pembuatan kerupuk tergantung dari jenis kerupuk yang dibuat. Bumbu 

secara umum berfungsi memberi rasa serta memantapkan rasa dengan 

dicampurkan pada proses pembuatannya, bumbu yang digunakan dalam 

pembuatan kerupuk bawang dengan substitusi tepung kentang hitam antara lain: 

a. Garam 

Fungsi garam adalah sebagai pemberi rasa, masakan tanpa garam 

meskipun diberi bumbu-bumbu yang lain akan terasa hambar dan tidak 

meliliki rasa asin. Beberapa percobaan ternyata, bahwa garam dapat 

menaikkan rasa manis dari gula dan mengurangi rasa asam dari beberapa 

jenis asam dan akan menghasilkan rasa sedikit asin. 

b. Bahan Pengembang 

Bahan pengembang yaitu bahan yang digunakan untuk mengembangkan 

adonan menjadi lebih besar. Adapun bahan pengembang yang digunakan 

dalam pembuatan kerupuk mentah dengan substitusi tepung taipoka yaitu 

soda kue. Soda kue merupakan bahan pengembang yang berbentuk bubuk 

berwarna putih yang digunakan sebagai bahan pengembang kerupuk.  
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c. Bawang putih 

Bawang putih adalah tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi 

yang dihasilkan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan 

utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh 

dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alliin 

yang membuat bawang putih mentah terasa getir atau angur. Bawang putih 

digunakan sebagai bumbu yang digunakan hampir di setiap makanan dan 

masakan Indonesia. 

d. Gula 

Gula merupakan karbohidrat dan termasuk diantaranya ialah fruktosa, 

glukosa, laktosa, dan sukrosa (sakarosa). Gula yang banyak digunakan 

untuk kebutuhan kita ialah gula dalam bentuk sukrosa (berasal dari tebu 

dan bit gula) dan glukosa (berasal dari jagung). Fungsi gula adalah sebagai 

zat pemanis (sweeteners), zat pengawet, penambah flavor. 

3. Air 

Air juga merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan kita. Bahkan 

dalam bahan makanan yang kering sekalipun, seperti buah kering, tepung, serta 

biji-bijian, terkandung air dalam jumlah tertentu. 

Fungsi air dalam pembuatan kerupuk adalah untuk proses pencampuran 

bahan dasar yang terdiri dari tapioka, bahan pengembang, dan bumbu. Pada 

pembuatan adonan, pemberian air harus cukup sehingga gelatinisasi pati dapat 

sempurna. Bila air yang ditambahkan kurang, maka adonan tidak dapat tercampur 
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dengan rata dan sempurna, sehingga akan berakibat pada saat adonan dicetak 

tekstur kerupuk akan renggang.  

4. Bahan Tambahan atau Bahan Khusus 

Peraturan Mentri Kesehatan RI No.722/Menkes/Per/IX/88 dijelaskan juga 

bahwa bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas 

makanan,mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan 

kedalam makanan untuk maksud tekhnologi pada pembuatan, pengolahan, 

penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan 

makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas 

makanan tersebut. 

2.2.3 Proses Pembuatan Kerepuk Mentah 

Tahapan dalam produksi agar menghasilkan poduk atau barang sesuai 

dengan strategi yang telah ditentukan. Tahapan dalam proses sebagai berikut : 

1. Penerimaan Bahan Baku 

Bahan baku tepung tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengurangi 

kesalahan dalam proses produksi karena tidak semua tepung jenis tapioka yang 

dikirim oleh pabrik tepung memiliki kualitas yang sama.  

2. Proses Produksi kerupuk mentah (krecek) 

a. Pembuatan Adonan 

1) Tepung campuran 

2) Tepung Biasa 
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b. Proses Cetakan Krupuk Mentah 

Adonan yang sudah siap dicetak dimasukkan ke dalam mesin cetak manual 

untuk dicetak menjadi kerupuk mentah (krecek). 

c. Proses Perebusan 

Adonan dicetak menjadi kerupuk mentah (krecek) setengah jadi. Krecek 

akan dimasukan ke dalam mesin steam untuk proses perebusan. Proses 

perebusan di lakukan secara otomatis, jika sudah mencapai suhu maksimum 

96,6 derajat celcius, maka proses perebusan selasai. Fungsi dari mesin steam 

sebagai berikut : 

1) Menghilangkan kadar air yang ada di krupuk mentah 

2) Mengubah tekstur krupuk mentah menjadi lunak 

3) Mengembangkan krupuk mentah 

4) Mengilangkan bakteri yang ada di dalam krupuk mentah 

d. Proses Pengeringan Krupuk Mentah  

Kemudian krecek yang sudah direbus di dalam mesin steam akan 

dimasukkan ke dalam mesin oven untuk mengeringkan krecek. Proses 

pengeringan berlangsung selama 1 jam. Proses pengeringan akan dilakukan 

dengan suhu makmimal 1.300 derajat Celsius dan proses oven krupuk mentah 

akan diawasi dengan manual untuk mengetahui kondisi krecek mentah yang 

sudah kering. Fungsi dari mesin oven dalam produksi krupuk mentah yaitu : 

1) Menghilangkan kadar air di dalam krupuk mentah 

2) Mengubah tekstur krupuk mentah menjadi keras 

3) Mengurangi bobot dari 1 cetakan krupuk mentah 
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3. Sortasi 

Tahap sortasi dilakukan oleh quality control untuk memeriksa hasil produksi 

sesuai dengan bentuk fisik atau bentuk cetakan yang sesuai dengan standar bentuk 

fisik cetakan dari perusahaan. 

4.  Penimbangan dan Pengemasan Produk 

Pada proses penimbangan akan ditimbang menggunakan alat timbang. Krecek 

akan ditimbang sesuai dengan permintaan dari konsumen. 

2.2.4 Persediaan 

Definisi persediaan secara umum dapat diartikan segala sumber daya 

organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan kebutuhan. 

Menurut Zulfikarijah (2005:4), mendefinisikan persediaan sebagai stock bahan 

baku yang digunakan untuk memfasilitasi operasi atau untuk memuaskan 

permintaan konsumen. 

1. Fungsi Persediaan 

Persediaan bertujuan untuk menghilangkan berbagai kemungkinan yang 

terjadi, misalnya kekurangan stock, permintaan yang tidak diperhitungkan, 

kenaikan harga dan kemungkinan lain yang dapat menghambat laju 

produksi. Persedian (Iventory) merupakan salah satu komponen yang 

mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan 

biasanya memiliki persediaan untuk dapat melangsungkan kegiatan 

perusahaannya. Keberadaan persedian dalam suatu sistem mempunyai 

suatu tujuan tertentu. Alasan utamanya adalah karena sumber daya 

tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, persediaan digunakan untuk 

menghadapi ketidakpastian (Rakian, 2015). Menurut Rangkuti (2005:6), 
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fungsi persediaan pada suatu perusahaan adalah menghindari 

keterlambatan pengiriman, menghindari adanya material yang rusak, 

menghindari kenaikan harga, mendapatkan diskon bila membeli dalam 

jumlah tertentu dan menjamin kelangsungan produksi. 

Menurut Rangkuti (2004:15), fungsi persediaan terbagi atas 

beberapa fungsi, diantaranya:  

1. Fungsi Decoupling Persediaan decouples ini memungkinkan 

perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung 

pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak 

akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas 

dan waktu pengiriman. Persediaan diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau 

diramalkan.  

2. Fungsi Economic Lot Sizing Persediaan lot size ini perlu 

mempertimbangkan penghematan-penghematan karena perusahaan 

melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan 

dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. 

3. Fungsi Antisipasi Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian jangka 

waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode 

bersamaan kembali sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra 

(safety inventories). Persediaan antisipasi ini penting agar kelancaran 

proses produksi tidak terganggu. 
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2.2.5 Pengendaliaan Persediaan 

Menurut Zulfiksrijah (2005:81), pengendalian adalah pengaturan aktivitas-

aktivitas organisasi agar elemen-elemen kinerja yang menjadi target tetap berada 

pada batas-batas yang dapat diterima. Menurut Assauri (2016:225), pengendalian 

persediaan merupakan suatu bagian terpenting yang disuatu perusahaan, salah satu 

kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam 

seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan lebih dahulu baik waktu, jumlah, kualitas maupun biaya.  

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar 

prestasi dengan sasaran- sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik 

informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih 

dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan yang mengukur 

identifikasi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan 

yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang 

digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna 

tercapainya sasaran perusahaan. 

1. Tujuaan Pengendaliaan Persediian 

Menurut Zulfikarijah (2005:82), fungsi pengendalian merupakan suatu upaya 

manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah 

ditentukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengendalian persediaan 

dijalankan untuk memelihara keseimbangan antara kerugian-kerugian serta 

penghematan dengan adanya suatu tingkat persediaaan tertentu dan besarnya 

biaya juga modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan tersebut. 

Menurut Rangkuti (2004:2), menyebutkan fungsi pengendalian persediaan 
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bertujuan untuk mempermudah jalannya operasi pabrik yang dilakukan secara 

berturut-turut untuk memproduksi barang yang dibutuhkan konsumen. Menurut 

Assauri (2016:226),  tujuan pengendalian persediaan secara terperinci dapatlah 

dinyatakan sebagai usaha untuk : 

1. Menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan sehingga dapat 

mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. 

2. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar 

atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak 

terlalu besar. 

3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan 

berakibat pemesanan menjadi besar. 

4. Untuk memberikan usaha perlindungan atau penjagaan terhadap perbedaan 

waktu delivery. 

5. Untuk memanfaatkan keuntungan ekonomis aas besarnya pesanan pembeli. 

2. Kebijakan Dalam Pengendalian Persediaan 

Menurut Assauri (2016:225), kegiatan pengendalian persediaan tidak terbatas 

pada penentuan atas perencanaan tingkat dan komposisi persediaan, tetapi juga 

pada pengaturan pelaksanaan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan sesuai 

dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan serta biaya yang serendah-

rendahnya. Kebijakan pengendalian persediaan bahan baku dimaksudkan untuk 

meminimumkan jumlah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika kebutuhan bahan baku untuk produksi 

berubah-ubah maka kebijakan persediaan stabil akan berakibat pada kuantitas 

pembelian sama dengan kuantitas kebutuhan.  
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Sistem kebijakan pengendalian persediaan adalah suatu mekanisme 

mengenai bagaimana mengelola masukan-masukan yang sehubungan dengan 

persediaan menjadi output dan diperlukan umpan balik agar output memenuhi 

standar tertentu. 

Menentukakan kebijakan pengendalian persediaan bahan baku perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

a) Waktu dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi 

b) Tersedianya bahan baku 

c) Waktu tunggu (lead time) antara waktu pemesanan dengan pengiriman 

d) Daya tahan bahn baku 

e) Fasilitas penyimpanan yang diperlukan 

f) Kebutuhan modal untuk membelanjai persediaan 

g) Biaya penyimpanan 

h) Perubahan-perubahan harga bahan baku 

i) Proteksi kekuranga bahan baku 

j) Resiko Persediaan 

k) Opportunity cost 

Perhitungan manajemen persediaan yang efesien, ekonomis dan optimun 

meliputi metode manajemen persedian sebagai berikut: 

A. Economic Order Quantity 

Economic Order Quantity merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

penentuan jumlah kuantitas pemesanaan yang optimal dan meminimalisirkan 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Rakian, 2015). 
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Tujuan dari EOQ adalah untuk meminimumkan total biaya persaediaan 

tahunanan, biaya ini dapat diklarifikasikan menjadi biaya persiapan dan biaya 

penyimpanan (Zulfikarijah, 2005:102). 

Kriterian dalam mengontrol dan melakukan pengendalian persediaan bahan 

baku untuk melakukan pemesanan yang optimal, melakukan pengamanan stock 

bahan baku yang efesien dan melakukan kegiatan pemesanan kembali adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengitung menggunakan Economic Order Quantity yaitu menghitung 

menggunakan EOQ biaya yang mempengaruhi pemesanan dan pembelian 

yaitu total biaya pemesanan dan total biaya penyimpanan (Zulfikarijah, 

2005:102). 

b. Safety stock merupakan analisis untuk menentukan jumlah persediaan 

bahan baku yang optimal agar persediaan bahan baku dalam gudang tidak 

mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku. dengan demikian, 

safety stock menunjukan kemampuan dalam mengendalikan penyimpanan 

bahan baku didalam gudang perusahaan agar dapat meminimalirkan biaya 

penyimpanan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Zulfikarijah, 2005:143). 

c. Re-Order Point yaitu menghitung titik suatu perusahaan melakukan 

pemesanan kembali persediaan bahan baku yang tepat agar ketersediaan 

dalam gudang tidak terjadi kehabisan bahan baku saat proses produksi. 

Dengan demikian. Perhitungan menggunakan re-order point dapat 

membantu kinerja perusahaan dalam melakukan pemesanan kembali 

bahan baku kepada pemasok bahan baku (Apriyani dan Ahmad, 2017). 
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Menurut Zulfikarijah (2005:102), tujuan dari EOQ adalah untuk mengetahui 

jumlah pesanan yang optimal yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga 

biaya persediaan dapat diminimalkan. Metode EOQ ini sangat mudah dan 

sederhana, namun berlakunya memerlukan asumsi-asumsi yaitu sebagai berikut : 

a. Jumlah kebutuhan barang selama setahun dapat diperkirakan dan 

kebutuhan barang selama setahun relative stabil. 

b. Hanya ada dua macam biaya yang relevan, yaitu biaya pemesanan dan 

biaya pemeliharaan barang (biaya simpan). 

c. Biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan besarnya selalu sama, tidak 

terpengaruh oleh jumlah yang dipesan. 

d. Biaya pemeliharaan barang setiap unit setiap tahun selalu sama. Dengan 

kata lain biaya pemeliharaan barang ini bersifat variable, tergantung pada 

jumlah barang yang disimpan dan waktu penyimpanan. 

e. Usia barang relatif lama, tidak cepat aus, busuk, atau rusak. 

f. Harga barang setiap unit barang selalu sama (stabil). 

g. Tidak ada kendala atau batasan mengenai jumlah barang yang dapat 

dipesan. 

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan suatu teknik untuk melakukan 

pengadaan persediaan bahan baku pada suatu perusahaan yang menentukan 

berapa jumlah pesanan yang ekonomis untuk setiap kali pemesanan dengan 

frekuensi yang telah ditentukan serta kapan dilakukan pemesanan kembali  

Metode ini bertujuan untuk meminimalkan Total Inventory Cost. Penggunaan 

metode ini juga dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efesiensi 

persediaan berjalan dengan baik dan dapat tercapai jumlah unit pemesanan yang 
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optimal dengan menekan biaya seminimal mungkin. Penggunaan metode EOQ ini 

akan mengasumsikan bahwa:  

a. Tingkat permintaan barang diketahui seragam secara konstan dan 

berkelanjutan, maksudnya fluktuasi permintaan barang relatif kecil. 

b.  Harga item sama untuk semua ukuran pemesanan 

c. Semua pesanan dikirim pada waktu yang sama 

d. Lead time konstan dan diketahui dengan baik 

e. Item merupakan produk tunggal dan tidak ada kaitannya dengan produk 

lain 

f. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya pemesanan dan biaya  

B. Safety Stock 

Menurut Rangkuti (2004:3), persediaan pengaman adalah persediaan tambahan 

yang memungkinkan permintaan yamg tidak seragam, persediaan tambahan yang 

diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan 

bahan (Stock Out), sedangkan pengertian menurut Assauri (2016), sama halnya 

dengan pengertian Rangkuti yaitu persediaan tambahan yang diadakan untuk 

melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (Stock Out). 

Safety stock yaitu dilema atau dimana adanya stock out akan berakibat 

terganggunya produksi dan adanya bahan baku yang terlebih akan membengkak 

biaya penyimpanan, oleh karena itu dalam penentuan safety stock diusahakan agar 

selalu seimbang (zukfikarijah, 2005:143). 

C. Re-Order Point 

Reorder Point atau titik pemesanan kembali merupakan saat yang dilakukan 

untuk mengadakan pemesanan kembali produk atau bahan, sehingga pada saat 
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penerimaan bahan yang dipesan tepat waktu sesuai dengan kapasitas yang 

diinginkan digudang. Bahan yang dipesan kembali perusahaan tiba pada saat 

persediaan bahan diatas Safety Stock atau sama dengan nol. Hal ini dilakukan agar 

persediaan digudang tidak melanggar Safety Stock (stock pengaman) (Apriyani 

dan Ahmad, 2017).  

Re-Order Point terjadia jika jumlah persediaan yang terdapat didalam bahan 

baku atau persediaan bahan baku terus berkurang. ROP bisa disebut dengan batas 

atau titik jumlah pemesanan kembali yang termasuk permintaan yang diinginkan 

atau yang dibutuhkan selama masa tenggang stock masih tersedia (Rangkuti, 

2005:93). 

2.3.6 Perencanaan 

Perencanaan ialah aktivitas awal dan penting dalam kegiatan manajemen. 

kontruksi dari suatu program operasional terperinci, merupakan proses merasakan 

kesempatan maupun ancaman eksternal, menentukan tujuan yang diinginkan dan 

menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan 

selalu diikuti dengan kegiatan pengorganisasian dan penyusunan satf, serta 

pengarahan, pengawasan dan pengendalian produksi (Assauri, 2016:308). 

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu 

perkiraan jumlah pesanan bahan baku dan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk 

membeli bahan baku.  

Fungsi perencanaan produksi yang bertanggung jawab atas tersedianya 

material produksi dan material pembantu agar proses produksi dapat berjalan 

sesuai rencana yang ditetapkan. Keperluan meminimumkan persediaan 

berhubungan dengan besarnya biaya yang diperlukan oleh persediaan yaitu: 
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a. Biaya pembelian  

Biaya pembelian dalam hal ini adalah biaya pembelian bahan baku untuk 

produksi. Pembelian skala besar dapat mengurangi biaya pembelian. 

b. Biaya Penyimpanan  

Biaya penyimpanan meliputi biaya penyediaan ruang yang diperlukan untuk 

menampung barang tersebut, biaya perawatan atas resiko kerusakan, serta 

biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk merawat dan mengamankan barang 

tersebut dari segala macam bentuk gangguan. 

 

2.3 Kerangaka Pemikiran 

Penelitian ini diawali dengan kerangka pemimkiran yang terencana dan 

terstruktur agar mampu melakukan penelitian di UD. Berkah Mandiri Kediri 

dengan tepat dan baik, untuk melakukan Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Tepung Tapioka Dalam Produksi Kerupuk Mentah Menggunakan 

MetodeEconomic Order Quantity (EOQ). Berikut adalah gambar kerangka 

pemikiran yang peneliti buat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Tepung Tapioka 

Analisis Pengendalian Persediaan Bahan 
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Metode EOQ 
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yang  

Optimum 
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StockBahan 
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Perbandingan Metode EOQ dan Perusahaan 

EOQ 

Menentukan 

Re-Order 

PointBahan 
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Pengembangan Usaha 

Kurang Efisien Efisien 

Evaluasi 

Analisis Metode EOQ 
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