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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Persediaan 

Persediaan merupakan salah satu aset yang paling penting, karena biasanya 

mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh terhadap besar 

kecilnya biaya operasi. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan 

suatu kegiatan yang penting, untuk menentukan tingkat persediaan yang harus 

dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan 

beberapa besar pesanan harus diadakan (Assauri, 2008). 

Pada dasarnya persediaan akan mempermudah jalannya operasi perusahaan 

yang 

harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang dan 

menyampaikannya kepada kosumen. Hal ini berarti, dengan adanya persediaan 

memungkinkan terlaksananya kelancaran kegiatan operasi perusahaan. 

Persediaan dapat diminimalkan dengan mengadakan perencanaan dan 

pengendalian persediaan yang lebih baik. Perencanaan dan pengendaliaan 

persediaan merupakan suatu kegiatan penting yang mendapatkan perhatian 

khusus dari manajemen perusahaan (Assauri, 2008). 

Adapun pengertian persediaan menurut (Warren, Reeve, & Fess 2005), yang 

telah diterjemahkan oleh Farahmita mengatakan 

“Barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis 

perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang 

disimpan untuk tujuan itu”. 

 

Dan pengertian persediaan menurut Assauri (2008) “Persediaan merupakan 

sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses 

yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi 

atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau 

langganan setiap waktu”. 

 

Inventory atau persediaan merupakan simpanan material yang berupa bahan 

mentah, barang dalam proses dan barang jadi. Dari sudut pandang sebuah 

perusahaan maka persediaan adalah sebuah investasi modal yang dibutuhkan 

untuk menyimpan material pada kondisi tertentu. Pengendalian terhadap 

persediaan atau inventory control adalah aktivitas mempertahankan jumlah 
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persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian 

inventori ditekankan pada pengendalian material (Sumayang, 2003). 

Salah satu persoalan manajemen yang potensial adalah persediaan. Dalam hal 

ini, istilah persediaan mencakup persediaan bahan baku, persediaan bahan 

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

Manajemen yang tidak baik terhadap persediaan bisa berakibat serius terhadap 

organisasi (Siswanto, 2007). 

 

2.1.1 Fungsi Persediaan 

 

Pada dasarnya persediaan akan mempermudah dan membantu jalannya operasi 

perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut dalam prosesnya, untuk 

memproduksi suatu barang. Pengendalian persediaan merupakan salah satu 

unsur yang paling aktif untuk menentukan tingkat persediaan yang harus 

dijaga, dalam menjamin kelancaran proses produksi dan operasi perusahaan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Persediaan yang diadakan mulai dari bahan baku sampai barang jadi menurut 

Herjanto (2008), memiliki beberapa fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan, adalah sebagai berikut : 

1. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang 

yang dibutuhkan perusahaan. 

2. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus 

dikembalikan. 

3. Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. 

4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga 

perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. 

5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. 

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersediaanya barang yang 

diperlukan. 

 

Selain itu persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan 

fleksibilitas operasi perusahaan. Empat fungsi persediaan menurut Heizer & 

Render (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk men-“decouple” atau memisahkan beragam bagian proses produksi. 

Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin 

diperlukan persediaan tambahan untuk men-“decouple” proses produksi dari 

para pemasok. 
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2. Untuk men-“decouple” perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan 

persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. 

Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada perdagangan eceran. 

3. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam 

jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman 

barang. 

4. Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persediaan 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, terjadi oleh adanya faktor 

eksternal dan faktor internal (Heizer & Render, 2005). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persediaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh eksternal 

a. Supplier (pemasok). 

b. Proses pengiriman barang (lead time). 

c. Cuaca. 

d. Kondisi atau kapasitas gudang. 

 

2. Pengaruh internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi antara lain adanya kerusakan pada 

pengepakan barang, adanya persediaan yang cacat akibat kelalaian sumber 

daya manusianya dan lain-lain. 

Perusahaan memerlukan adanya suatu pengawasan terhadap produknya dalam 

menjaga kualitas serta kuantitasnya, untuk dapat selalu memenuhi permintaan 

dan kebutuhan konsumen. Kegiatan pengawasan terhadap produk sangat 

diperlukan, seperti melakukan pengecekan terhadap pengepakan, menjaga 

kualitas barang dan pengecekan kuantitas persediaan dalam gudang, serta 

pemilahan barang yang cacat agar tidak terjadi keadaan yang tidak diharapkan 

oleh perusahaan (Heizer & Render, 2005). 

 

2.1.3 Jenis Persediaan 

 

Persediaan memiliki karakteristik tersendiri dan cara pengelolaannya yang 

berbeda, terdapat berbagai jenis persediaan yang dapat dilakukan. Jenis-jenis 

persediaan menurut fungsinya menurut Herjanto (2008) dapat dikelompokan 

kedalam empat jenis, yaitu: 

1. Fluctuation Stock 
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Merupakan persediaan yang dimaksudkan, untuk menjaga terjadinya fluktuasi 

permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengatasi bila 

terjadi kesalahan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi, atau 

pengiriman barang. 

2. Anticipation Stock 

Merupakan persediaan untuk menghadapi permintaaan yang dapat 

diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas 

produksi saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. 

3. Lot-size Inventory 

Merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar 

daripada kebutuhan pada saa itu. Persediaan dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan dari harga barang (berupa diskon), karena membeli dalam 

jumlah yang besar. 

4. Pipeline inventory 

Merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke 

tempat dimana barang itu akan digunakan. 

Sedangkan persediaan menurut jenis fisik dan posisi barangnya tersebut 

didalam urutan dalam pengerjaan produk, menurut Assauri (2008), dapat 

dibedakan ke dalam lima jenis, yaitu: 

1. Persediaan bahan mentah (raw materials stock) 

Yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam, ataupun 

dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi 

perusahaan atau pabrik yang menggunakannya. Bahan baku meliputi semua 

bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-

bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan pabrik tersebut. 

2. Persediaan bagian produk atau part yang dibeli (purchased part/components 

part) 

Yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari part yang diterima dari 

perusahaan lain, yang dapat secara langsung di assembling dengan part lain, 

tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan 

(supplies stock) 

Yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang 

dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan 
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bagian atau kelompok barang jadi. 

4. Persediaan barang dalam proses (work in process) 

Yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap 

bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, 

tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 

5.  Persediaan barang jadi (finished goods) 

Yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam 

pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. 

 

Untuk mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memiliki empat jenis 

persediaan menurut Heizer & Render (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Persediaan bahan baku (raw material inventory), merupakan 

material yang pada umumnya dibeli tetapi belum memasuki proses 

pabrikasi. Persediaan ini dapat digunakan untuk men-decouple yaitu 

memisahkan para pemasok dari proses produksi. 

2. Persediaan barang setengah jadi (working-in-process-WIP inventory) adalah 

bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan 

tetapi belum selesai. Adanya WIP disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat sebuah produk (disebut siklus waktu - cycle time). 

Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. 

3. Persediaan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi 

(maintenance/repair/operating--MRO), yang diperlukan untuk menjaga agar 

permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena 

kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralaan tidak 

diketahui. Walaupun permintaan persediaan MRO sering merupakan sebuah 

fungsi jadwal pemeliharaan, permintaan MRO lain yang tidak dijadwalkan 

harus diantisipasi. 

4. Persediaan barang jadi (finished good inventory) adalah produk yang  sudah 

selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena 

permintaan pelanggan di masa masa depan tidak diketahui. 

 

2.1.4 Pengendalian Persediaan 

Pengendalian persediaan bahan baku merupakan suatu kegiatan untuk menentukan 

tingkat dan komposisi daripada persediaan bahan baku dan barang hasil produksi 

sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dengan efektif dan 

efisien (Assauri, 1999 :176). 
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Semakin tidak efisien pengendalian persediaan semakin besar tingkat persediaan 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dua 

aspek yaitu keluwesan dan tingkat persediaan, dalam pengendalian persediaan 

(Hasnan, 1993 : 159). 

Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk 

menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah 

persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan (Herjanto, 

1999 : 219). 

 

2.1.5 Tujuan Pengendalian Persediaan 

Menurut Assauri (1999 : 177) pengawasan persediaan bahan baku 

bertujuan untuk : 

1. Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat 

mengakibatkan terhentinya proses produksi. 

2. Menjaga agar persediaan tidak berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan 

tidak menjadi lebih besar pula. 

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

mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. 

Menurut Herjanto (1999 : 220) pengendalian persediaan bertujuan untuk 

menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan 

waktu yang tepat. 

 

2.1.6 Keputusan dalam Manajemen Persediaan 

Sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya 

dalam perubahan tingkat persediaan. Untuk mempertahankan tingkat persediaan 

yang optimum, diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar sebagai berikut : 

1. Kapan melakukan pemesanan? 

2. Berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan 

kembali ? 
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Menurut Yamit (1998 : 217), untuk menjawab pertanyaan kapan melakukan 

pemesanan, dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan titik pemesanan kembali (reorder point approach). 

2. Pendekatan tinjauan periodik (periodic review approach). 

3. Material requipment planning approach (MRP) 

Menurut Yamit (1998 : 219) biaya dalam keputusan persediaan terdapat lima 

kategori, sebagai berikut : 

a. Biaya pemesanan (ordering cost) 

Adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan bahan baku 

atau barang dari luar. 

b. Biaya penyimpanan (carrying cost atau holding cost) 

Adalah biaya yang memiliki komponen utama yaitu biaya modal, biaya 

simpan, dan biaya resiko. 

c. Biaya kekurangan persediaan (stock-out cost) 

Adalah biaya yang terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang 

ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika langganan memintanya. 

d. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas 

Adalah biaya yang terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. 

e. Biaya bahan atau barang itu sendiri 

Adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan 

dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. 

 

2.2 Peramalan 

Peramalan adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa 

yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang 

diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Ramalan dapat didasarkan 
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atas bermacam-macam cara yang kita kenal dengan metode peramalan. Metode 

peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan 

terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data yang relevan pada masa lalu, 

dan karena itu maka metode peramalan ini dipergunakan dalam peramalan yang 

objektif. Metode peramalan ini sangat berguna, karena akan membantu dalam 

mengadakan pendekatan analisa terhadap tingkah laku atau pola dari data yang 

lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pekerjaan dan pemecahan yang 

sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar atas 

ketepatan hasil ramalan yang disusun. 

 

2.2.1 Metode Peramalan Dengan Regresi Linier 

Pada dasarnya analisis regresi diinterpretasikan sebagai suatu analisis yang 

berkaitan dengan studi ketergantungan (hubungan kasual) dari suatu variabel tak 

bebas (dependent variabel) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independent 

variabel) dengan maksud untuk menduga atau memperkirakan nilai rata-rata 

populasi atau nilainilai tertentu dari variabel penjelas atau variabel bebas. Analisis 

regresi juga telah dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Analisis regresi telah dipakai untuk menerangkan fungsi konsumsi, 

fungsi produksi, fungsi penawaran, fungsi biaya dan investasi. 

 

Regresi linier sederhana adalah suatu pola hubungan yang berbentuk garis lurus 

antara suatu variabel yang diramalkan dengan satu variabel yang 

mempengaruhinya atau variabel bebas. Pola hubungan yang ditujukan oleh analisa 

regresi sederhana ini mengasumsikan bahwa hubungan diantara dua variabel 

tersebut dinyatakan dengan satu garis lurus. Dalam penerapan metode ini, dapat 

dilakukan secara mudah dengan menempatkan atau memplot titik-titik dari data 

observasi pada kertas gambar atau grafik untuk melihat asumsi yang dapat 

digunakan bagi analisa regresi sederhana. Selanjutnya digambarkan atau ditarik 

suatu garis lurus yang tepat untuk mewakili titik-titik tersebut, yang bentuknya 

merupakan garis lurus. Regresi sederhana yang merupakan pola garis lurus yaitu : 

Y = a + bX 

Dengan : 

Y = Variabel yang diramalkan 
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X = Variabel waktu 

a dan b = Parameter atau koefisien regresi 

 

Garis lurus yang dicari adalah garis lurus yang mendekati titik-titik dari data 

historis. Untuk mencari garis lurus tersebut, kita perlu mencari besaran a dan b, 

besaran tersebut merupakan nilai konstan yang tidak berubah-ubah di dalam 

penganalisaan yang dilakukan. Artinya bila diperoleh nilai atau besaran a dan b, 

maka untuk setiap nilai X atau variabel waktu akan diperoleh besaran Y atau 

variabel dicari untuk nilai X tersebut. Terdapat beberapa teknik dan metode yang 

dapat dipergunakan untuk mencari atau mengestimasi nilai a dan b dalam 

hubungan fungsional dari regresi sederhana. Pada prinsipnya teknik dan metode 

yang ada mendasarkan proses analisanya pada usaha untuk mendapatkan suatu 

garis lurus yang dapat melalui atau mendekati titiktitik yang berserakan dari data 

observasi. Garis tersebut dinyatakan sebagai berikut : 

     

     Y = a + bX 

 

Dari persamaan di atas dapat diperoleh hasil persamaan di bawah ini, yang 

merupakan formula umum dari teknik dan metode yang disebut “least square.” 

Kedua persamaan tersebut adalah : 

 

 

 

 

2.3 Economic Order Quantity (EOQ) 

Pengendalian persediaan sangat penting untuk kelangsungan proses produksi suatu 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun metode yang 

digunkaan dalam pengendalian jumlah persediaan barang dengan pemesanan yang 

ekonomis, salah satunya digunkaan dengan menggunakan sistem Economic Order 

Quantity (EOQ) (Garisson, 1997). 
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Persediaan barang-barang yang diadakan dan telah dipakai untuk proses produksi, 

maka bahan-bahan tersebut harus disediakan lagi untuk proses produksi 

selanjutnya. Untuk dapat disediakannya bahan-bahan itu, maka bahan-bahan 

tersebut harus dipesan lagi. Pengertian EOQ (Economic Order Quantity) menurut 

Charles D. Mecimore dan James K. Weeks adalah “The economic order quantity 

is defined as that order quantity which is best balances the inventory 

procurement cost against the inventory carrying cost. When these costs have been 

balanced, the total inventory cost are minimized”. 

Yang artinya : Kuantitas pesanan ekonomi didefinisikan sebagai kuantitas 

pesanan yang dapat menyeimbangkan biaya persediaan pemesanan terhadap 

biaya persediaan penyimpanan, ketika biaya-biaya tersebut telah seimbang, maka 

biaya total persediaan dapat diminimalkan (Mecimore & Weeks, 1998). 

Sedangkan pengertian EOQ menurut (Assauri, 2008) adalah, “EOQ merupakan 

jumlah atau besarnya pesanan yang dimiliki, ordering cost dan carrying cost per 

tahun yang paling minimal”. Pelaksanaan penggunaan metode EOQ, barang yang 

dibutuhkan dapat diterima pada saat yang tepat, dengan jumlah yang sesuai, dan 

tanpa menimbulkan persediaan yang berlebihan. Yang berarti dapat mengurangi 

biaya-biaya yang timbul di dalam persediaan. 

Model kuantitas pesanan ekonomis economic order quantity (EOQ) adalah salah 

satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan yang paling dikenal 

secara luas. Teknik ini relatif mudah untuk digunakan tetapi didasarkan pada 

beberapa asumsi menurut Heizer & Render (2001) adalah sebagai berikut : 

1. Permintaan diketahui, tetap, dan bebas. 

2. Lead time yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan yang 

diketahui dan konstan. 

3. Penerimaan persediaan bersifat seketika dan lengkap. Dengan kata lain, 

persediaan dari sebuah pesanan tiba dalam satu batch sekaligus. 

4. Diskon (potongan harga) karena kuantitas tidak memungkinkan. 

5. Biaya variabel yang ada hanyalah biaya pengaturan atau pemesanan (biaya 

setup) dan biaya menahan atau menyimpan persediaan dari waktu ke waktu 

(biaya penyimpanan atau penggudangan). 
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6. Kosongnya persediaan (kekurangan) dapat dihindari sepenuhnya jika 

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

Dengan model EOQ, kuantitas pesanan yang optimum akan terjadi pada sebuah 

titik dimana biaya setup total sama dengan biaya total penyimpanan. Fakta ini 

digunakan untuk mengembangkan persamaan untuk memperoleh Q* secara 

langsung. Langkah yang perlu dilakukan menurut Heizer & Render (2005) adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah persamaan untuk biaya setup atau biaya pemesanan. 

2. Membuat sebuah persamaan untuk biaya penyimpanan. 

3. Menentukan biaya setup yang sama dengan biaya penyimpanan. 

4. Menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan yang optimum. 

Rumus penentuan Q menurut Siswanto (2007) 

 

𝑄√
2. 𝐷𝑆

ℎ
 

 

Keterangan : 

Q = Quantity optimal 

D = Harapan pemakaian/kebutuhan/permintaan 

S = Tenggang waktu (lead time) 

H = Biaya penyimpanan 

Dengan demikian bahwa proses penghitungan Q optimal pada model EOQ 

merupakan proses dengan siklus tertutup dimana output setiap proses penghitungan 

menjadi input bagi proses penghitungan berikutnya. Maka, penentuan Q optimal 

harus dilakukan secara bertahap dan memotong siklus itu dengan menganggap 

peluang kehabisan persediaan atau ∑(𝐾𝑖 −  𝑆𝑃)𝑃( 𝐾𝑖) adalah nol (Siswanto, 2007). 
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2.3.1 Jenis Pemesanan Berdasarkan Fungsi Operasi dan Jenisnya 

Pemesanan yang dilakukan dengan penggunaan pengendalain persediaan 

menggunakan metode EOQ, dapat digolongkan ke dalam dua fungsi 

pemesanan, yaitu secara Job Order atau pun Mass Production, tergantung dari 

calon pembeli dan hasil produksinya. Pemesanan pada Job Order kuantitas 

bahan baku yang digunakan tegantung dari permintaan pihak konsumen, dan 

setiap detail pekerjaan serta hasil produksinya tergantung permintaan dan 

keputusan konsumen. Kemudian pelaksanaan proses produksi menunggu 

pesanan atau order dari pihak konsumen. Dengan kata lain calon pembeli dari 

job order hanya satu calon pembeli. 

Pemesanan pada Mass Production pekerjaannya dilakukan untuk membuat 

suatu barang tertentu, yang telah ditentukan standarnya oleh perusahaan, yang 

memproduksi barang tersebut dan dlam jumlah produski yang sangat besar. 

Disini proses produksi terus berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tidak 

ada proses menunggu pemesanan oleh calon pembeli, kemudian bahan baku 

yang digunakan perusahaan mengutamakan kualitas dan kuantitas dalam 

produksiny, agar produk-produk yang dihasilkan dapat diterima dengan baik 

oleh konsumen atau masyarakat luas pada umumnya, yang menjadi sasaran 

utama calon pembeli hasil produksinya. 

Jenis pemesanan bahan baku dikemukakan oleh Assauri (2008) menurut 

jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Order Point System 

Yang dimaksud dengan reorder point system adalah suatu sistem atau cara 

pemesanan bahan, pesanan dilakukan apabila persediaan yang ada telah 

mencapai suatu atau tingkat tertentu. 

 

2. Order Cycle System 

Yang dimaksud dengan order cycle system dalah suatu sistem atau cara 

pemesanan bahan dimana jarak atau interval wkatu dari pemesanan tetap, 

misalnya setiap minggu atau setiap bulan. 
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2.3.2 Cara Pemecahan Jumlah Pemesanan Yang Ekonomis 

Dalam penentuan atau pemecahan jumlah pesanan yang ekonomis dapat 

dilakukan dengan tiga cara menurut (Assauri, 2008) yaitu sebagai berikut : 

1. Tabular Approach 

Penentuan jumalah pesanan yang ekonomis dilakukan dengan cara menyusun 

suatu daftar atau tabel jumlah pesanan atau jumlah biaya per tahun. 

2. Graphical Approach 

Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dilakukan dengan cara 

menggambarkan grafik-grafik carrying cost, ordering cost, dan total cost 

dlama satu gambar. 

3. Dengan meggunakan rumus (formula approach) 

Cara penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan menurunkan dengan 

di dalam rumus-rumus matematika. 

 

2.4 Period Order Quantity (POQ) 

Menurut Hansa, A. P. A. (2015) Period Order Quantity (POQ) adalah 

pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat 

dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit atau beragam. Teknik ini 

dilandasi oleh metode EOQ, dengan mengambil dasar perhitungan pada 

metode pesanan ekonomis maka akan diperoleh besarnya jumlah pesanan 

yang harus dilakukan untuk interval periode pemesanannya dalam satu 

periode. Model ini dapat diterapkan ketika persediaan secara terus menerus 

mengalir atau terbentuk sepanjang suatu periode waktu setelah dilakukan 

pemesanan. 

POQ menghitung interval pemesanan yang optimal dengan menggunakan data 

bulan sebelumnya, serta dalam satu tahun diamsusikan menjadi 12 bulan. 

Dalam perhitungannya, dapat diketahui kuantitas pemesanan yang ekonomis 

dengan satuan serta interval pemesanan tetap atau jumlahinterval pemesanan 

tetap dengan bilangan bulat (Septiyana, D., 2016). Rumus POQ adalah sebagai 

berikut : 

POQ = 
𝐸𝑂𝑄

𝑅
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Keterangan : 

POQ = Interval pemesanan ekonomis dalam satu periode 

EOQ = Kuantitas persediaan optimal 

R       = Rata-rata pemakaian per periode 

 

2.5 Persediaan Cadangan (Safety Stock) 

Persediaan pengaman menurut (Herjanto, 2008) adalah persediaan yang 

dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang. Persediaan 

pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya 

kekurangan barang, misalnya karena penggunaan barang yang lebih besar dari 

perkiraan semula atau keterlambatan dalam penerimaan barang yang dipesan. 

Pemesanan suatu barang sampai barang itu datang, diperlukan jangka waktu 

yang bisa bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa bulan. Perbedaan 

waktu antara saat memesan sampai saat barang datang dikenal denganistilah 

waktu tenggang (lead time). Waktu tenggang dangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan dari barang itu sendiri dan jarak lokasi antara pembeli dan 

pemasok berada. Saat waktu tenggang, diperlukan adanya persediaan yang 

dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang, yang disebut 

dengan persediaan pengamanan (safety stock) (Heizer & Render, 2005). 

Ketika permintaan (demand) selama periode kedatangan pesanan (lead time) 

tidak bisa diketahui sebelumnya secara pasti, maka deviasi kapan persediaan 

dibutuhkan dan kapan persediaan datang harus diketahui. Jika rata-rata 

permintaan selama periode kedatangan pemesanan ditransformasi maka 

perilaku peyimpangan tingkat permintaan itu akan menyebar sehingga deviasi 

penyebaran itu akan dapat digunakan untuk memperkirakan persediaan 

cadangan (safety stock) yang berdasar pada perilaku penyimpangan variabel-

variabel yang mempengaruhi dan dinyatakan dalam σ dapat dihitung dengan 

standar deviasi sebagai berikut : 

Persediaan cadangan = Faktor Keamanan x σ 

Atau 

Safety Stock    = Z x SD 
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Keterangan : 

Z = Ukuran yang mementukan seberapa besar jarak suatu nilai (dalam tabel) 

SD = Standar Deviasi 

  

2.6 Maximum Inventory 

 “Pengertian persediaan maksimum atau maximum inventory adalah batas jumlah 

persediaan yang paling besar yang sebaiknya dapat diandalkan oleh perusahaan.” 

(Assauri, 2004). Maximum Inventory diperlukan oleh perusahaan agar jumlah 

persediaan yang ada di gudang tidak berlebihan sehingga tidak terjadi 

pemborosan modal kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung Maximum 

Inventory adalah sebagai berikut: 

Maximum inventory (MI) = Safety Stock + EOQ 

Dimana : 

Safety Stock = Persediaan pengaman 

EOQ   = jumlah pembelian optimal 

 

2.7 Reorder Point (ROP) 

Titik pemesanan ulang menurut Herjanto (2008) adalah jumlah persediaan yang 

menandai saat harus dilakukan pemesanan ulang sedemikian rupa, sehingga 

kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan dengan tepat waktu (dimana 

persediaan di atas persediaan pengaman sama dengan nol). Titik ini menandakan 

pembelian harus segera dilakukan untuk menggantikan persediaan yang telah 

digunakan. Jika ROP ditetapkan terlalu rendah, persediaan akan habis sebelum 

persediaan pengganti diterima sehingga produksi dapat terganggu atau 

permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi. Namun, jika titik pemesanan ulang 

ditetapkan terlalu tinggi, maka persediaan baru suadh datang sementara 

persediaan di gudang masih banyak. Keadaan ini mengakibatkan pemborosan 

biaya dan investasi yang berlebihan. 

Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point) menurut Heizer & Render (2011) : 
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ROP = d × L + SS 

Keterangan : 

ROP = Reorder Point 

D     = Permintaan 

L      = Waktu tenggang (Lead Time) 

SS    = Safety Stock 

Waktu tenggang, persediaan pengaman, dan titik pemesanan ulang dapat 

digambarkan secara bersamaan dalam satu bagan, sebagaimana dijelaskan pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Grafik Model Persediaan dengan Safety Stock (SS) dan 

Reorder Point (ROP) (Heizer & Render, 2011) 

2.8 Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku 

2.8.1 Pengertian Efisiensi Biaya 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang 

dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu “Efisiensi 

merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan 
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masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain 

penggunaan yang sebenarnya”. 

Sedangkan pengertian efisiensi menurut Hasibuan (1984) yang mengutip 

pernyataan H. Emerson adalah “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik 

antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-

sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 

dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara 

apa yang telah diselesaikan.” 

Efisiensi biaya adalah rasio antara output terhadap input atau jumlah output 

per unit dibandingkan input. Pusat pertanggung jawaban A lebih efisien dari 

B jika menggunakan input yang lebih sedikit dibandingkan dengan B, 

sedangkan output yang dihasilkan sama, atau memperoleh hasil yang lebih 

besar sedangkan input yang digunakan sama. Di beberapa pusat 

pertanggungjawaban, ukuran efisiensi bisa dikembangkan dengan 

menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran) (Halim, 2000). Adapun 

untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 = 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 – 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

 

Keterangan : 

 

Menghitung Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku : 

 

Input Target = Total Harga/Biaya Persediaan Bahan Baku 

Input Realisasi = Total Permintaan Persediaan Bahan Baku 

 

• Jika input yang ditargetkan berbanding dengan input realisasi lebih besar 

atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi. 

• Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih kecil atau 

kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai (Halim, 2000). 

 

2.8.2 Pengertian Biaya Persediaan Bahan Baku 

Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya diartikan sebagai pengorbanan 

yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Pengorbanan itu 

dapat diukur sebagai uang tunai yang dikeluarkan, harta yang dialihkan, 

jasa yang diberikan, dan sebagainya. Dalam akuntansi manajemen, istilah 
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biaya digunakan dengan banyak cara yang berbeda-beda. Alasannya adalah 

karena terdapat banyak jenis biaya yang berbeda-beda, dan biaya ini 

digolongkan dengan cara berbeda- beda menurut kebutuhan langsung 

pimpinan. Sedangkan Persediaan bahan baku (raw material inventory), 

merupakan material yang pada umumnya dibeli tetapi belum memasuki 

proses pabrikasi. Persediaan ini dapat digunakan untuk men- decouple 

yaitu memisahkan para pemasok dari proses produksi. (Garrison, 1997). 

 

2.8.3 Meminimalkan Biaya 

Hampir semua model persediaan bertujuan untuk meminimalkan biaya- biaya 

total. Biaya yang penting adalah biaya setup (atau biaya pemesanan) dan biaya 

menahan (atau membawa). Semua biaya-biaya lain, seperti biaya persediaan 

itu sendiri, adalah konstan. Dengan demikian, jika jumlah biaya setup dan 

biaya penyimpanan diminimalkan, maka biaya total juga akan diminimalkan 

(Heizer & Render, 2005). 

Ukuran pemesanan yang optimum merupakan kuantitas yang akan 

meminimalkan biaya total tersebut. Ketika kuantitas pesanan meningkat, 

jumlah pesanan total yang ditempatkan dalam satu tahun akan berkurang. 

Dengan demikian, ketika kuantitas pesanan meningkat, biaya setup atau biaya 

pemesanan tahunan akan berkurang. Tetapi ketika kuantitas pesanan 

meningkat, biaya penyimpanan akan meningkat karena persediaan yang 

dipertahankan lebih besar dari rata-rata (Heizer & Render, 2005). 

Sebuah pengurangan baik pada biaya penyimpanan ataupun biaya setup akan 

mengurangi kurva biaya total. Sebuah pengurangan dalam kurva biaya setup 

juga akan mengurangi kuantitas pesanan (ukuran lot yang optimum). Sebagai 

tambahan, ukuran lot yang lebih kecil juga akan memberikan dampak positif 

bagi kualitas dan fleksibilitas produksi. 

 

 

 

2.8.4 Parameter Biaya 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah persediaan adalah 

meminimumkan biaya total persediaan (Siswanto, 2007). Biaya-biaya yang 

digunakan dalam analisis yang dikemukakan Sumayang (2003) adalah sebagai 

berikut : 

1. Biaya pesan (Ordering Cost) merupakan biaya yang tidak tergantung 

pada jumlah unit yang dipesan tetapi merupakan biaya pemesanan dalam 
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satu paket atau lot. Biaya yang termasuk ke dalam biaya pemesanan antara 

lain: 

a. Biaya pembuatan perintah pembelian atau purchased order 

b. Pengiriman pemesanan 

c. Biaya transport 

d. Biaya penerimaan atau receiving cost. 

Apabila item tersebut diproduksi di dalam pabrik maka ada juga biaya yang 

dianggap sebagai pengganti biaya pemesanan. Biaya ini disebut penyiapan 

atau setup cost yang terdiri dari : 

a. Biaya surat menyurat 

b. Biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan 

1. Biaya simpan (Carrying Cost) adalah biaya yang dihubungkan dengan 

penyimpanan inventory atau persediaan untuk suatu periode waktu 

tertentu. Biaya ini dihitung sebagai jumlah persentase terhadap nilai 

inventory per unit waktu. 

2. Biaya risiko kerusakan dan kehilangan (cost of obsolescence, 

deterioration and loss) adalah biaya yang timbul karena barang usang, 

atau kadaluwarsa. Biaya ini sejalan dengan besarnya risiko yaitu antara 

lain barang yang mudah rusak dan risiko kehilangan. 

3.  Biaya kehabisan persediaan (Stockout Cost) sebagai konsekuensi atas 

kehabisan persediaan maka ada dua hal yang terjadi, yaitu apabila 

barang merupakan barang pesanan yang mana pelanggan setuju untuk 

menunggu sampai barang pesanan datang maka hal ini akan 

mengakibatkan suatu kehilangan niat baik atau penjualan masa depan 

dan hal ini merupakan biaya kehilangan peluang. 

 

2.9 Just In Time (JIT) 

Carter (2005:348) menyatakan bahwa, just in time merupakan filosofi yang 

dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Konsep just 

in time itu sendiri merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dapat 

diterapkan oleh perusahaan manapun yang berada di seluruh dunia. Perusahaan 

didalam menerapkan just in time, selain memperhatikan hubungan dengan 

konsumen, perusahaan juga harus menjalin hubungan yang harmonis terhadap 

para pemasok. Hubungan kerja sama yang baik manpu dibina jika pihak 

perusahaan memberi kepercayaan kepada pihak pemasok untuk menyediakan 

bahan baku yang terbaik bagi perusahaan. 
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Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan perhitungan persediaan 

bahan baku menggunakan metode Just In Time adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung kuantitas pesanan minimum 

Q* = √
2𝑥𝑂𝑥𝐷

𝐶
 

(Heizer;2008) 

Keterangan : 

Q* = Kuantitas pesanan pada biaya minimum dalam unit 

D   = Total kebutuhan bahan dalam satu tahun 

O   = Biaya pemesanan setiap kali pesan 

C   = Biaya penyimpanan setiap unit 

 

b. Menghitung total biaya tahunan yang minimum 

T* = 
𝐶.𝑄∗

2
 + 

𝑂.𝐷

𝑄∗
 

(Heizer;2008) 

Keterangan : 

T* = Total biaya tahunan yang minimum 

 

c. Menghitung jumlah pengiriman yang optimal setiap kali pesan 

na = (
𝑄∗

2𝑥𝑎
)

2
 

Keterangan : 

na = Jumlah optimal pengiriman dengan tingkat rata-rata persediaan yang 

ditargetkan 



29 
 

 
 

a     =  Rata-rata target spesifik persediaan dalam unit 

 

d. Menghitung kuantitas pesanan untuk setiap kali pesan 

Qn = √𝑛𝑎 x Q* 

Keterangan : 

Qn = Kuantitas pesanan JIT dalam unit. 

 

e. Menghitung kuantitas pengiriman yang optimal untuk setiap kali pengiriman 

 𝑞 =  
𝑄𝑛

𝑛𝑎
 

Keterangan : 

q = kuantitas pengiriman yang optimal. 

 

f. Menghitung frekuensi pembelian bahan baku pembantu. 

𝑛 =  
𝐷

𝑄𝑛
 

Keterangan : 

n = Jumlah pengiriman optimal selama satu tahun. 

 

g. Menghitung total biaya persediaan dengan sistem just in time 

Tjit = 
1

√𝑛
 (T*) 

Keterangan : 

Tjit = Total biaya tahunan yang minimum untuk sistem JIT. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Tahun Judul Hasil 

Edy Safni Rosa dan 

Suharmiati 

2008 “Peranan Sistem 

Pengendalian 

Persediaan Bahan 

Baku dalam 

Menunjang 

Efektivitas Proses 

Produksi (Studi 

Kasus pada 

PT.Super 

Glossindo 

Indah)” 

Hasil penelitian ini dengan 

memperhatikan 

pelaksanaan dari sistem 

pengendalian persediaan 

bahan baku yang 

dilaksanakan oleh PT. 

Super Glossindo Indah 

cukup memadai, dimana 

peranan sistem 

pengendalian persediaan 

bahan baku sangatlah 

penting dalam menunjang 

efektivitas proses produksi. 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah samasama 

ingin meneliti bagaimana 

persediaan bahan baku 

yang terkendali dapat 

menunjang kelancaran 

proses produksi. 

Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu 

penelitian terdahulu 

membahas mengenai 

bagaimana peranan sistem 

pengendalian persediaan 

bahan baku untuk 

menunjang proses 

produksi, namun pada 
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penelitian sekarang adalah 

bukan hanya pengendalian 

persediaan bahan baku 

tetapi juga bagaimana 

perencanaan persediaan 

bahan baku berpengaruh 

terhadap kelancaran 

produksi.  

Taufik Hidayanto 2007 “Analisis 

Perbandingan 

Pengendalian 

Persediaan Bahan 

Baku dengan 

Pendekatan Model 

EOQ dan JIT / 

EOQ” 

membuat perencanaan dan 

pengendalian bahan baku 

pada perusahaan yang 

bertujuan untuk menekan 

biaya, sehingga pada 

akhirnya akan 

meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. PD. Taru 

Martani adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang 

produksi cerutu dan 

tembakau. Masalah yang 

dihadapi oleh PD Taru 

Martani adalah bagaimana 

menentukan jumlah yang 

optimal dan waktu 

pemesanan bahan baku 

produk tembakau Kentucky 

Van Nelle sehingga dapat 

meminimalkan biayanya. 

Penentuan investasi bahan 

baku menggunakan 

kebijaksanaan perusahaan 

atau dengan menggunakan 

metode yang berhubungan 

dengan persediaan bahan 

baku tembakau Kentucky 

Van Nelle,yang diharapkan 

dapat dicapai lebih baik dan 

effisient. Metode yang 



32 
 

 

digunakan dalam penelitian 

dengan model pendekatan 

JIT / EOQ. Penentukan 

kebutuhan bahan baku, 

menggunakan peramalan 

untuk satu tahun, di mana 

kebutuhan metode yang 

digunakan adalah model 

EOQ dan model EOQ/JIT, 

dan setelah dilakukan 

perhitungan dengan 

menggunakan model EOQ 

dan model JIT/EOQ 

menghasilkan nilai yang 

tidak sama, dimana model 

JIT/EOQ lebih hemat 

dibandingkan model EOQ. 

Dilihat Dari segi biayanya 

model JIT/EOQ lebih 

minimal dibandingkan 

model EOQ. Persamaan 

penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu 

sama – sama untuk meneliti 

persediaan bahan baku serta 

metode yang digunakan 

untuk mengendalikan 

persediaan bahan baku 

sama – sama menggunakan 

model EOQ. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada 

objek penelitian yaitu PD 

TaruMartani sedangkan 

untuk penelitian yang 

sekarang pada PT.X, serta 

metode untuk penelitian 

yang sekarang tidak hanya 

EOQ namun juga Safety 
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Dari beberapa penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity  mengurangi pembelian 

persediaan yang tidak perlu sehingga bisa meminimalkan penumpukan 

barang digudang, dimana penumpukan barang digudang ini akan 

menyebabkan tingginya resiko barang tersebut rusak dalam penyimpanan.  

  

Stock, Maximum Stock, 

dan Re Order Point. 
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