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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

Pada bab atau bagian ini mengkaji teori-teori yang relevan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. teori dapat 

bersumber dari text-Book, jurnal penelitian, maupun media elektronik.  

1. Persediaan  

Suatu perusahaan manufaktur tentu memiliki barang cadangan atau 

persediaan. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan 

menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi 

keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat 

buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya 

didapatkan. 

Pada umumnya, persediaan (inventory) merupakan barang dagangan 

yang utama dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang maupun 

perusahaan manufaktur, persediaan sangat penting dan termasuk bagian 

aktiva lancar yang aktif. Persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau 

barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang 

akan dijual (Kieso, 2008). 

Menurut Ristono (2009) Persediaan adalah barang-barang yang 

disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang.
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Sedangkan, Menurut Alexandri (2009) Persediaan adalah suatu 

aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk 

dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang 

yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan 

bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam pengerjaan atau proses 

produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya 

dalam suatu proses produksi. 

Dari penjabaran teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau 

dijual pada masa atau periode yang akan datang. Dengan demikian 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada umumnya memiliki 

persediaan. Persediaan (Inventory), merupakan aktiva perusahaan yang 

menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu 

perusahaan dagang maupun perusahaan industri (manufakture), apalagi 

perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, hampir 50% dana 

perusahaan akan tertanam dalam persediaan yaitu untuk membeli bahan-

bahan bangunan.  

2. Fungsi persediaan 

Seringkali perusahaan dihadapkan terhadap berbagai macam 

masalah yang dapat mengancam  proses operasional. Persediaan  sangat 

berperan penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki persediaan akan  terhindar dari berbagai masalah internal maupun 

eksternal. Seperti, jika terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh 
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pemasok atau terjadi lonjakan permintaan secara tiba-tiba maka perusahaan 

yang memiliki persediaan akan dapat mengatasi hal tersebut. 

Persediaan mempunyai beberapa fungsi dalam memenuhi 

kebutuhan, Menurut Eddy Herjanto (2007) fungsi persediaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau 

barang yang dibutuhkan perusahaan. Jika sampai terjadi keterlambatan 

penggiriman bahan baku oleh pemasok, perusahaan akan tetap dapat 

memenuhi kebutuhan produksinya karena memiliki persediaan. 

b. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga 

harus dikembalikan. Resiko ketidaksesuaian pemesanan bahan baku 

bisa saja terjadi. Jika hal tersebut terjadi dan perusahaan tidak memiliki 

persediaan, maka perusahaan akan terganggu produksinya.  

c. Menaikan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Jika 

persediaan sedikit dan permintaan banyak, maka barang akan memiliki 

peluang kenaikan harga. 

d. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan baku itu tidak 

tersedia di pasaran. Beberapa bahan baku tidak bisa didapatkan setiap 

waktu, maka dari itu fungsi persediaan untuk menyimpan bahan baku 

yang bersifat musiman sehingga tidak mengganggu jalannya produksi 

jika bahan baku tersebut tidak tersedia. 

e. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. 
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f. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang 

yang diperlukan. Permintaan terkadang bersifat flukuatif, lonjakan 

permintaan bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka dari itu perusahaan yang 

memiliki persediaan yang cukup tidak akan kesulitan jika tiba-tiba 

terjadi lonjakan permintaan. 

Maka dari fungsi persediaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

fungsi persediaan untuk menghilangkan resiko keterlambatan bahan baku, 

resiko kenaikan harga bahan baku dan untuk menyimpan bahan baku yang 

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh perusahaan untuk proses produksi. Dengan 

pentingnya fungsi persediaan tersebut, maka perusahaan yang memiliki 

persediaan cukup maka dapat memperlancar keberlangsungan 

perusahaannya. 

 

3. Jenis-Jenis Persediaan 

Pengolongan persediaan sangat dipengaruhi oleh sifat dan jenis 

usaha perusahaan yang bersangkutan. Pada perusahaan dagang, persediaan 

terdiri dari berbagai macam dan jenis, dimana barang-barang yang dibeli 

akan diperjual belikan kembali oleh perusahaan. Oleh sebab itu, dalam 

perusahaan dagang umumnya hanya dikenal satu jenis persediaan, yaitu 

persediaan barang dagang yang merupakan produk selesai. 

Perusahaan manufaktur juga memiliki persediaan, akan tetapi 

berbeda dengan perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur tidak 

semua persediaan siap untuk dijual. Oleh sebab itu persediaan pada 
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perusahaan manufaktur umumnya terdiri dari 3 jenis yaitu persediaan bahan 

baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 

Pada dasarnya ada beberapa jenis persediaan yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 14 tahun 2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jenis persediaan 

adalah persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 

kembali, misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual 

kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. 

Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi, atau barang 

dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk 

bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi 

perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa. 

Menurut Hanafi (2010) Persediaan biasanya mencakup beberapa 

jenis persediaan seperti persediaan bahan mentah, persediaan bahan 

setengah jadi, dan persediaan barang jadi (barang dagangan). Bahan mentah 

adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. 

barang setengah jadi adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi 

barang dagangan. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai dikerjakan 

dan siap untuk dijual. 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan 

mempunyai banyak jenis tergantung jenis perusahaan serta fungsi dari 

persediaan itu sendiri. Persediaan mun memakan banyak biaya dalam 

perolehannya seperti Ongkos angkut, Diskon Pembelian (Diskon Tunai atas 
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Pembelian Kredit). Perusahaan manufaktur mempunyai jenis persediaan 

lebih banyak dibandingkan perusahaan dagang yang hanya mempunyai dua 

jenis persediaan. 

 

4. Teknik Lotsize 

Penentuan ukuran lot merupakan hal yang penting. Lotsize atau 

ukuran lot diartikan sebagai kuantitas yang dinyatakan dalam penerimaan 

pesanan dan penyerahan pesanan. Lotsize secara umum dapat dikatakan 

merupakan pemenuhan kebutuhan komponen untuk satu atau lebih periode.  

Teknik penentuan lotsize sendiri ada beberapa metode yang dapat 

digunakan. Metode-metode tersebut dikelompokkan berdasarkan 

karakteristik sifat lotsizing yang diinginkan statis atau dinamis. Keputusan 

tentang ukuran lot saat produksi sangat penting karena menyangkut 

penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang ekonomis. Teknik lotsize 

merupakan ukuran lot (kuantitas pesanan) untuk memenuhi kebutuhan 

bersih satu atau beberapa periode sekaligus.  

Pemilihan teknik lotsizing yang digunakan merupakan faktor yang 

penting, karena akan mempengaruhi keefektifan sistem secara keseluruhan. 

Dalam pemilihan teknnik lotsizing hal yang dipertimbangkan adalah biaya-

biaya yang terjadi akibat adanya persediaan (biaya persediaan). yaitu biaya 

pemesanan (ordering cost) dan biaya penyimpanan (holding cost). terdapat 

10 teknik lotsizing yang mengunakan pendekatan level by level yaitu : 

1. Jumlah pesanan tetap atau Fixed Order Quantity(FOQ) 
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2. Jumlah pesanan ekonomi atau Economic Order Quantity (EOQ) 

3. Lot untuk lot atau Lot For Lot (LFL) 

4. Kbutuhan periode tetap atau Fixed Period Requirement (FPR) 

5. Jumlah pesanan priode atau Period Order Quantity (POQ) 

6. Ongkos unit terkecil atau Least Unit Cost (LUC) 

7. Ongkos total terkecil atau Least Total Cost (LTC) 

8. Keseimbangan suatu periode atau Part Period Balancing (PBB) 

9. Metode Silver Meal (SM) 

10. Algoritma Wagner Within (AWW) 

5. Biaya-Biaya Dalam Persediaan 

Biaya-biaya persediaan terdiri dari seluruh pengeluaran, baik yang 

langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pembelian, 

persiapan, dan penempatan persediaan untuk dijual. Menurut Stice 

(2009:662), berikut biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan : 

a. Biaya produk (produk costs) adalah biaya yang berhubungan 

langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan 

pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap untuk dijual. 

Beban seperti itu mencakup ongkos pengangkutan barang yang 

dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja 

serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang 

ketika dijual. 

b. Biaya Periode (periode costs) adalah biaya yang tidak dianggap 

berhubungan langsung dengan akuisisi atau produksi barang dan 
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karenanya tidak dianggap sebagai bagian dari persediaan. Contoh 

biaya periode adalah beban penjualan (selling expenses) dan dalam 

kondisi yang biasa, dan beban umum serta administrasi (general and 

administrative expenses). 

c.  Biaya Manufaktur. Sebuah bisinis yang membuat barang 

menggunakan tiga akun persediaan yaitu bahan baku, barang dalam 

proses, dan barang jadi. Barang dalam proses dan barang jadi 

meliputi bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

manufaktur. Biaya overhead manufaktur meliputi bahan tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pos-pos seperti 

penyusutan, pajak, asuransi, pemanas, dan listrik yang dibutuhkan 

dalam proses manufaktur. 

d. Diskon sebagai pengurang biaya. Diskon yang berhubungan dengan 

pembelian diperlakukan sebagai pengutang biaya persediaan. 

Diskon dagang (trade discount) adalah perbedaan antara harga 

catalog dengan harga yang dikenakan kepada pembeli. Biaya 

didefinisikan sebagai harga dalam daftar dikurangi diskon dagang. 

Tidak ada pencatatan yang dibuat untuk diskon dagang dan 

pembelian harus dicatat pada harga bersih. Diskon tunai (cash 

discount) adalah diskon yang diberikan untuk pembayaran faktur 

dalam periode waktu yang terbatas. Diskon tunai biasanya 

dinyatakan sebagai persentase tertentu yang akan diberikan jika 
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faktur dibayar dalam rentang hari tertentu, dan pembayaran dengan 

jumlah penuh jika melewati waktu yang ditentukan. 

e. Retur dan Potongan Pembelian. Penyesuaian terhadap biaya faktur 

juga dibuat ketika barang dagangan rusak atau memiliki kualitas 

yang lebih rendah daripada yang dipesan. Kadang-kadang barang 

dagangan secara fisik dikembalikan kepada pemasok. 

 

6. Distribution Requirement Planning (DRP) 

Persediaan produk oleh banyak perusahaan dianggap sangat perlu, 

hal ini dikarenakan adanya fluktuasi permintaan sehingga menyebabkan 

kehilangan penjualan. Salah satu cara yang dapat menyelesaikan masalah 

pengendalian persediaan adalah perencanaan kebutuhan distribusi atau biasa 

dikenal dengan  Distribution Requirement Planning (DRP). Dalam hal ini 

DRP menyediakan informasi yang dibutuhkan distribusi dan manajemen 

manufaktur untuk mengefektifkan alokasi persediaan dan kapasitas 

produksi sehingga pelayanan konsumen dapat ditingkatkan dan investasi 

persediaan (biaya penyimpanan persediaan) dapat dikurangi. 

Awal berkembangannya Distribution Requirement Planning (DRP) 

adalah sebagai sebuah metode teknik untuk perencanaan pendistribusian 

perusahaan manufaktur. Bahkan Konsep dari DRP memungkinkan suatu 

integrasi dari proses supply chain. Konsep ini akan menyelesaikan masalah 

dalam menyeimbangkan penggunaan assset dan ongkos operasi yang 

bertujuan untuk kepuasan pelanggan. Distribution requirement planning 
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(DRP) merupakan rencana pemulihan stok yang terfase waktunya untuk 

semua tingkat jaringan distribusi (Distribution network). DRP berfungsi 

menentukan kebutuhan – kebutuhan untuk mengisi kembali inventory pada 

distribution center. 

Menurut Bozarth dan Handfield (2008:498) menyatakan 

Distribution Requirement Planning adalah suatu pendekatan perencanaan 

yang hampir sama dengan MRP yang menggunakan perencanaan 

permintaan pada titik yang memiliki kebutuhan untuk menetapkan 

peramalan permintaan kepada pusat. Menurut Bowersox, Closs, dan Cooper 

(2013) mendefinisikan Distribution Requirement Planning sebagai sebuah 

sistem yang menentukan permintaan untuk persediaan pada pusat-pusat 

distribusi, menggabungkan permintaan historis, dan sebagai input untuk 

sistem produksi dan material. 

Istilah DRP memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu : 

Distribution Requirement Planning adalah berfungsi menentukan 

kebutuhan kebutuhanuntuk mengisi kembali inventori pada distribution 

center. Sedangkan Distribution Resource Planning merupakan perluasan 

dari distribution requirement planning yang mencakup lebih dari sekadar 

sistem perencanaan dan pengendalian pengisian kembali inventori, tetapi 

ditambah dengan perencanaan dan pengendalian dari sumber-sumber yang 

terkait dalam sistem distribusi seperti : warehouse space, tenaga kerja, 

uang, fasilitas transportasi dan warehousing. Termasuk di sini adalah 

keterkaitan dari replenishment system ke financial system dan penggunaan 
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simulasi sebagai alat untuk meningkatkan performansi sistem. (Gasperz, 

Vincent, 2004)  

Sedangkan menurut Kenneth Lysons (2000) DRP adalah 

pengendalian inventory dan teknik Penjadwalan yang menerapkan prinsip 

MRP pada distribusi inventory. Ini mungkin juga dipandang sebagai metode 

penanganan penambahan stock pada lingkungan. DRP dan MRP memiliki 

karakteristik yang berbeda tetapi ada juga beberapa kesamaan dari kedua 

metode ini. 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan MRP dan DRP 

Sumber : Indrajit, Eko & Djokopranoto, Richardus, (2003), 249 

 MRP DRP 

Perbedaan 

Untuk kegiatan manufacturing Untuk kegiatan Distribusi 

Menghitung kebutuhan tiap 

komponen barang 

Menghitung kebutuhan barang 

untuk tiap pusat distribusi 

Cocok untuk pabrik jenis rakitan 
Cocok untuk sistem distribusi 

bertingkat 

Biasanya untuk bahan baku/penolong 
Biasanya utuk banrag 

jadi/komoditas 

MRP adalah proses dari atas, yaitu 

dari master production schedule ke 

kebutuhan tiap komponen 

DRP adalah proses dari bawah, 

yaitu dari kebutuhan PDL ke 

PDR dan PDU 

Semua kebutuhan komponen bersifat 

dependen 

Kebutuhan  PDL bersifat 

independen, sedangkan 

kebutuhan PDR dan PDU 

bersifat dependen 

 

Persamaan 1. Menggunakan cara perhitungan matematis yang sama 

2. Mempunyai matriks komponen perhitungan yang sama 

3.Membedakan Independent demand dan dependent demand 

4. Metode berlaku untuk dependent demand 

5. Keduannya menggunakan cara pemesanan berdasarkan rentang waktu 
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Distribution Requirement Planning aplikasi dari logika Material 

RequirementPlanning (MRP) pada persediaan. Bill of Material (BOM) pada 

MRP diganti dengan Bill ofDistribution (BOD) pada Distribution 

Requirement Planning. Distribution Requirement Planning menggunakan 

logika Time Phased Order Point (TPOP) untuk menentukan pengadaan 

kebutuhan pada jaringan. (Richard J. Tersine 2003, hal 432). 

Pada hakikatnya, DRP adalah salah satu contoh aplikasi pendekatan 

atau metode MRP dalam pengaturan distribusi, dalam hal ini adalah 

distribusi dengan sistem bertingkat. Pengaturan distribusi disini meliputi 

pemesanan, pengiriman, pengisian kembali produk masing-masing pusat 

distribusi, khususnya di pusat distribusi paling bawah yaitu distribusi lokal 

yang langsung berhubungan melayani pelanggan (Indrajit, Eko & 

Djokopranoto, Richardus, 2003) 

a. Konsep Distribution Requirement Planning (DRP) 

Distribution Requirement Planning (DRP) adalah suatu metode 

untuk menangani pengadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi 

multi eselon. Metode ini menggunakan demand independent, dimana 

dilakukan peramalan untuk memenuhi struktur pengadaannya. Berapapun 

banyaknya level yang ada dalam jaringan distribusi, semuanya merupakan 

variabel yang dependent kecuali level yang langsung memenuhi consumer. 

Distribution Requiremeni Planning lebih menekankan pada aktivitas 

pengendalian dari pada kegiatan pemesanan. DRP mengantisipasi 

kebutuhan mendatang dengan perencanaan pada setiap level pada jaringan 
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distribusi. Metode ini dapat memprediksi masalah-masalah sebelum 

masalah-masalah tersebut benar-benar terjadi memberikan titik pandang 

terhadap jaringan distribusi. 

Distribution Requirement Planning (DRP) mengandalkan peramalan 

pada level paling bawah dalam network untuk memperoleh inventori pada 

semua level yang lebih tinggi. Walaupun banyaknya kebutuhan harus 

diramalkan pada level distribusi lokal, akan tetapi juga dapat dihitung dari 

semua level-level yang lain. 

Menurut Richard J. Tersine (2003) Empat langkah utama harus 

diterapkan satu per satu pada periode pemesanan dan pada setiap item.  

Langkah-langkah tersebut adalah : 

1) Netting 

Netting adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah 

kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan 

kotor dengan keadaan persediaan. Data yang dibutuhkan dalam 

proses kebutuhan bersih ini adalah kebutuhan kotor untuk setiap 

periode, persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan, dan 

rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. 

2) Lotting 

Lotting adalah suatu proses untuk menentukan besarnya 

jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual 

didasarkan pada kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Banyak 
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metode yang dapat digunakan untuk penetuan pada proses ini 

tergantung kebutuhan perhitungan. 

3) Offsetting 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan saat yang tepat 

untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan bersih. Rencana pemesanan diperoleh dangan cara 

mengurangkan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan 

dengan besarnya lead time. 

4) Explosion 

Proses explosion adalah proses perhitungan kebutuhan kotor 

untuk tingkat jaringan distribusi yang lebih rendah (sub distributor, 

distributor) yang didasarkan atas rencana pemesanan. Dalam proses 

ini struktur jaringan inilah proses explosion akan berjalan dan dapat 

menentukan ke arah mata rantai mana harus dilakukan explosion. 

Logika dasar DRP adalah sebagai berikut : 

a) Gross Requirement /Forecast Demand diperoleh dari hasil 

forecasting. 

b) Dari hasil peramalan distribusi lokal, hitung Time Phased Net 

Requirement. Net Requirement tersebut mengidentifikasikan 

kapan level persediaan (Scheduled Receipt - Projected On 

Hand Periode sebelumnya) dipenuhi oleh Gross Requirement. 

Untuk sebuah periode : Net Requirement = (Gross 

Requirement + Safety Stock) – (Schedule Receipt + Projected 
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On Hand Periode sebelumnya). Nilai Net Requirement yang 

dicatat (recorded) adalah nilai yang bernilai positif. 

c) Setelah itu dihasilkan sebuah Planned Order Receipt 

sejumlah Net Requirement tersebut (ukuran lot tertentu) pada 

periode tersebut. 

d) Ditentukan hari dimana harus melakukan pemesanan tersebut 

(Planned Order Release) dengan mengurangkan hari 

terjadwalnya Planned Order Receipt dengan Lead Time. 

e) Di hitung Projected On Hand pada periode tersebut: 

Projected On Hand = (Projected On Hand Periode 

sebelumnya + Schedule Receipt + Planned Order Receipt) - 

(Gross Requirement). 

f) Besarnya Planned Order Release menjadi Gross 

Requirement pada periode yang sama untuk level berikutnya 

dari jaringan distribusi.  

 

b. Fungsi Distribution Requirement Planning (DRP). 

Distribution Requirement Planning sangat berperan baik untuk 

sistem distribusi manufaktur yang integrasi maupun sistem distribusi murni. 

Dengan kebutuhan persediaan time phasing pada tiap level dalam jaringan 

distribusi, DRP memiliki kemampuan untuk memprediksi suatu problem 

benar-benar terjadi. Sistem Distribution Requirement Planning bekerja 

berdasarkan penjadwalan yang telah dibuat untuk permintaan di masa yang 
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akan datang sehingga mampu mengantisipasi perencanaan masa depan 

dengan perencanaan yang lebih dini pada setiap level distribusi. Untuk 

organisasi manufaktur, yang memproduksi untuk memenuhi persediaan 

serta untuk dijual melalui jaringan distribusinya sendiri. Performansi dapat 

ditingkatkan dengan mengintegrasikan sistem MRP dan DRP sekaligus.  

Menurut Green (2000), keuntungan yang didapat dari penerapan metode 

DRP adalah : 

1) Dapat dikenali saling ketergantungan persediaan distribusi dan 

manufaktur. 

2) Sebuah jaringan distribusi yang lengkap dapat disusun, yang 

memberikan gambaran yang jelas dari atas maupun dari bawah 

jaringan. 

3) DRP menyusun kerangka kerja untuk pengendalian logistik total 

dari distribusi ke manufaktur untuk pembelian. 

4) DRP menyediakan masukan untuk perencanaan penjadwalan 

distrbusi dari sumbcr penawaran ke titik distribusi. 

 

c. Sistem Distribusi Dorong (push) dan Tarik (pull) 

Dalam distribusi "dorong" PDU menentukan apa dan berapa yang 

perlu didistribusikan dan di kirim ke PDR atau PDL. Sedangkan dalam 

sistem distribusi "tarik" masing-masing pusat distribusi pada tingkat bawah 

menentukan apa yang diperlukan dan itu yang dipesan ke PDU Untuk 
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dikirim. (Indrajit, Eko & Djokopranoto, Richardus, (2003), Grasindo- 

Jakarta. hal 246) 

Ada dua perbedaan penting bila kita berbicara tentang penimbunan 

persediaan, yaitu sistem Pull dan sistem Push.  

Kedua sistem ini dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1) Sistem Tarik (Pull) 

Suatu sistem di mana operasi (produksi, pengadaan, pemindahan 

material, distribusi, produk, dan sebagainya) terjadi sebagai respon atas 

tanda atau isyarat yang diberikan oleh pemakai pada eselon yang lebih 

rendah dari sistem (distribusi). Tujuan sistem ini adalah untuk membeli, 

menerima, memindahkan, membuat dengan tepat apa yang dibutuhkan, dan 

agar tidak terjadi penyimpanan atas item yang tidak dibutuhkan. 

2) Sistem Dorong (Push) 

Suatu sistem dimana operasi-operasi di atas terjadi sebagai respon 

atas jadwal yang telah dibuat sebelumnya tanpa harus mempertimbangkan 

status nyata dari operasi tersebut. Tujuan seperti ini adalah untuk menjaga 

konsistensi jadwal yang telah dibuat.  

Walaupun sistem pull lebih tua namun, sampai saat ini masih tetap 

diaplikasikan secara luas. Pusat distribusi meramalkan permintaan pada 

kawasan geografi yang dilayani, menentukan kapan dan berapa banyak 

yang harus memesan, dan meminta pengiriman dari gudang pusat pemasok 

sebagai layaknya pemasok lepas. Pesanan dikeluarkan tanpa 

mempertimbangkan persediaan atau kebutuhan pusat distribusi yang lain. 
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Gudang pusat tidak akan menerima informasi baik tentang tingkat 

persediaan maupun permintaan pada pusat distribusi. Gudang pusat akan 

memperlakukan permintaan-permintaan dari pusat distribusi seperti 

layaknya permintaan kustomer. Dari data-data permintaan inilah nantinya 

gudang pusat akan menentukan rencana pengiriman maupun persediaan 

pengamanan. 

Sistem Pull ini bisa dioperasikan secara manual dan tidak 

membutuhkan banyak telekomunikasi karena pertukaran informasi dari 

gudang pusat ke pusat distribusi memang tidak banyak. Namun pada sistem 

ini akan terjadi amplifikasi permintaan kustomer pada pusat distribusi 

sebelum sampai pada gudang pusat. Lebih dari itu, pusat-pusat distribusi 

biasanya memesan untuk kebutuhan beberapa minggu sehingga cukup 

ekonomis dipandang dari biaya transportasi. Hal ini mengakibatkan pada 

saat-saat tertentu tidak ada permintaan dari pusat distribusi ke gudang pusat 

dan pada saat-saat yang lain mungkin permintaan dari beberapa pusat 

distribusi akan datang sekaligus sehingga gudang pusat harus menyiapkan 

persediaan pengamanan yang cukup besar dan tetap akan menghadapi 

kemungkinan kekurangan stok. 

Pada sistem Push, keputusan-keputusan pengiriman ditentukan pada 

eselon yang lebih tinggi. Informasi yang berkaitan dengan permintaan dan 

tingkat persediaan pada eselon yang lebih rendah harus seringkali dikirim 

ke eselon yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa keputusan pengiriman eselon 

yang lebih rendah dibuat pada eselon yang lebih rendah. Lebih dari itu, 
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pada sistem Push ini harus dilakukan peramalan pada eselon yang lebih 

tinggi sehinggga kuantitas dan waktu pengiriman bisa direncanakan pada 

suatu periode perencanaan tertentu. 

Sistem Push ini layak digunakan bila transmisi dan pemrosesan data 

dalam volume yang besar bisa dilakukan dengan relatif mudah. Perusahaan-

perusahaan yang memiliki ratusan pusat distribusi harus mengendalikan 

sistem distribusinya dengan telekomunikasi dan sistem komputer.  

Salah satu keunggulan sistem Push adalah pengurangan persediaan 

pada gudang pusat karena MPS dan pengiriman bisa diselaraskan. Jumlah 

yang direncanakan dikirim akan segera dikirim begitu proses produksinya 

selesai. Sistem Push hanya akan memberikan keunggulan apabila 

perusahaan bisa membuat produk berdasarkan ramalan permintaan yang 

akurat. Perusahaan yang tidak bisa membuat ramalan permintaan yang 

akurat dan rasional tidak akan bisa berharap lebih banyak untuk 

memperoleh kelebihan dari sistem Push dibandingkan dengan sistem Pull. 

(Nasution, Arman Hakim, 2006, hal 466-468) 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk 

mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, 

sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum 

diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, penelitian terdahulu dapat 

meberikan gambaran-gambaran yang relevan dan menjadi landasan atas 
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diadakannya penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dikaji menggunakan 

metode yang sama dengan penelitian ini yaitu Distribution Requirement 

Planning (DRP). 

Penelitian yang diteliti oleh Anna Anggraini (2007)  dengan variabel 

Jumlah permintaan (Demand), Persediaan produk jadi, biaya penyimpanan, 

biaya pemesanan, biaya transportasi. Memiliki permasalahan membuat 

perencanaan distribusi produk agar permintaan semua distributor dapat 

terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin. Setelah dilakukan analisis 

menggunakan metode DRP, dengan langkah-langkah pemecahan masalah 

maka diperoleh hasil bahwa didapatkan perencanaan dan penjadwalan 

aktivitas distribusi metode perusahaan, Total Costnya sebesar Rp. 

111.494.115,01. sedangkan metode DRP, Total Costnya sebesar Rp. 

80.055.755,52. terjadi penurunan sebesar 28,20%. 

Sedangkan untuk penelitian yang ditulis oleh Adib Fahrozi Abdillah 

(2009) dengan permasalahan pada kurangnya persediaan saat ada pesanan 

dan sistem distribusinya seperti waktu pengiriman, jumlah dan jenis barang 

yang dikirimkan pada masing-masing perusahaan tujuan serta biaya 

distribusi barang. Sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan atau 

kelebihan persediaan pada perusahaan yang dimaksud. Kemudian 

diselesaikan dengan metode Distribution Requirement Planning (DRP) 

dengan menggunakan teknik penentuan lotsize dan Safety stock yang 

kemudian hasilnya dianalisis dan diperoleh kesimpulan bahwa Distribusi 

produk dengan DRP untuk permintaan yang akan datang akan lebih efisien 
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karena terkoordinasi dengan baik yaitu setiap dua bulan sekali untuk tiap-

tiap tujuan dan lebih efektif karena pengiriman produk yang optimal dalam 

memenuhi permintaan masing-masing warehouse sesuai kapasitas kontainer 

yang digunakan. 

Penelitian yang ditulis oleh Dewi Sukmawati, Bambang Irawanto, 

Drs kartono (2015) dengan permasalahan Penjadwalan aktivitas distribusi 

pupuk pada PT. Petrokima Gresik dilakukan secara tidak teratur atau 

random baik dalam waktu pendistribusiannya maupun kuantitasnya. 

Aktivitas distribusi berpengaruh terhadap total biaya persediaan yang 

dikeluarkan perusahaan dalam hal pengadaan persediaan. Setelah dihitung 

EOQ dan Safety Stock perusahaan dilanjutkan dengan perhitungan 

menggunakan Distribution Requirement Planning (DRP) dapat disimpulkan 

bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi menggunakan Metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) pada PT. Petrokimia Gresik diperoleh total 

biaya persediaan sebesar Rp7.875.167.077 dan frekuensi pendistribusian 36 

kali. Pendistribusian pupuk dilakukan setiap 1 periode sebelumnya pada 

hari ke-22 untuk wilayah DC Lampung terhadap gudang penyangga 

Pringsewu, Bandar Jaya, Gunung Sugih, dan Kotabumi dalam kurun waktu 

9 bulan pada tahun 2013. 

Dari penulisan hasil penelitian diatas diperoleh hasil bahwa setiap 

perusahaan yang menerapkan metode Distribution Requirement Planning 

(DRP) memiliki saluran distribusi yang lebih terkoordinir, tepat waktu, dan 

tepat jumlah sehingga dapat menekan biaya distribusi seminimum mungkin. 
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C. Kerangka pikir 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas. Maka kerangka pikir yang dapat dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Richardus Eka & Rchardus Djokopranoto(2003); Putu Andayani 

(2011) ; diolah 

 

 

Peramalan  

- Volume Penjualan 

Ukuran lot 

- Permintaan 

- set up cost 

- holding cost 

- harga pembeliaan per unit 

Perhitungan Distribution 

Requirement Planning (DRP) 

- Kebutuhan kotor 

- persediaan 

- kebutuhan bersih 

 

Distribusi produk  

- Waktu distribusi 

- jumlah yang didistribusikan 

- Biaya distribusi yang minimum 
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Kerangka pikir yang diangkat dari permasalahan, berupa 

penjadwalan aktivitas distribusi produk yang dimulai dari langkah awal 

yang dilakukan dengan proses dan mendapatkan tujuan dalam hal yag 

diinginkan dalam menyelesaikan masalah dalam proposal.  

Seperti pada gambar tersebut, kerangka pikir yang dilakukan dengan 

tujuan mendapatkan hasil pendjadwalan distribusi produk yang tepat waktu 

dan tepat jumlah dengan biaya minimum. Permasalahan pada perusahaan 

Cokelat klasik Malang adalah aktivitas distribusi produk yyang kurang 

terkoordinir menyebabkan adanya penumpukan atau kekurangan persediaan 

produk yang dapat berakibat penambahan biaya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


