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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Persediaan 

2.1.1 Pengertian Persediaan 

 Semua jenis perusahaan memiliki persediaan, baik itu perusahaan jasa, 

dagang maupun manufaktur. Bagi perusahaan manufaktur, persediaan menjadi 

salah satu faktor penunjang dalam kelancara produksi dan penjualan. Oleh karena 

itu, persediaan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan persediaan sangat 

berpengaruh pada kegiatan produksi dan penjualan. 

Menurut M. Syamsul Maarif & Hendri Tanjung (2003:276) mengatakan bahwa 

persediaan adalah: 

“Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan 

maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau barang-

barang yang masih dalam proses produksi ataupun persediaan bahan baku 

yang masih menunggu untuk digunakan dalam suatu proses produksi”. 

 

 



8 
 

 
 

Adapun dinyatakan oleh Freddy Rangkuti (2007:1) bahwa persediaan adalah: 

“Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan 

tujuan untuk dijual dalam suatu periode tertentu atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan 

bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses 

produksi”. 

Hal tersebut dinyatakan oleh Earl et al. (2009:142) bahwa: 

“Persediaan secara umum ditunjukan untuk barang-barang yang dimiliki 

oleh perusahaan dagang, baik berupa usaha grosir maupun ritel, ketika 

barang-barang tersebut telah dibeli dan ada kondisi siap untuk dijual”. 

 Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa perusahaan 

memiliki persediaan karena persediaan adalah suatu aktiva yang sangat mahal, 

aktiva dalam perusahaan ini dapat langsung dijual kembali maupun untuk diproses 

lebih lanjut pada suatu periode tertentu. 

2.1.2 Jenis-jenis Persediaan 

 Persediaan memiliki berbagai fungsi yang berbeda, maka dari itu 

persediaan didalam perusahaan harus dikelompokan agar persediaan dapat 

berfungsi dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Persediaan 

merupakan bagian yang sangat penting bagi hampir semua kegiatan bisnis dimana 
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dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut Syamsuddin (2002:281), 

ada 3 bentuk utama dari pesediaan perusahaan yaitu: 

1. Persediaan Bahan Mentah 

Persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang 

setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. 

2. Persediaan Barang dalam Proses 

Persediaan yang terdiri dari keseluruhan barang-barang yang digunakan 

dalam proses produksi tetapi membutuhkan proses lebih lanjut untuk 

menjadi barang yang siap untuk dijual (barang jadi). 

3. Persediaan Barang Jadi 

Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan, 

tetapi masih belum terjual. 

 Menurut Earl et at. (2009:145) berbagai jenis persediaan dalam 

perusahaan dagang industri dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Persediaan bahan baku (raw Material) yaitu barang-barang yang dibeli 

untuk digunakan dalam proses produksi. 

2. Persediaan barang dalam proses (work in process/good in process) yaitu 

terdiri atas bahan-bahan yang telah diproses, namun masih membutuhkan 

pengerjaan lebih lanjut sebelum dapat dijual.  
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Persediaan ini terbagi dalam 3 kelompok biaya, diantaranya : 

a. Biaya bahan baku langsung yaitu bahan baku yang secara langsung 

dapat diidentifikasikan dalam barang yang diproduksi. 

b. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja yang secara 

langsung dapat diidentifikasikan dengan barang yang akan diproduksi. 

c. Biaya overhead pabrik yaitu bagian dari overhead pabrik yang 

dibebankan atas barang yang diproduksi. 

3. Persediaan barang jadi (finished good) yaitu barang yang telah selesai 

diproses dan siap untuk dijual. 

Secara umum persediaan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, menurut Sri 

Dwi Ari (2010:142) yaitu : 

1. Raw material adalah persediaan bahan mentah yang digunakan perusahaan 

sebagai langkah awal proses produksi. 

2. Work-in-process adalah persediaan barang setengah jadi, atau barang yang 

masih dalam proses menuju barang jadi. 

3. Finish good adalah persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. 

Pada dasarnya pengelompokan jenis-jenis persediaan sebagaimana yang 

disebutkan di atas memiliki tujuan yang sama bagi perusahaan. Antara jenis 

persediaan yang satu dengan yang lain saling berhubungan untuk medukung 

kegiatan perusahaan. 
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2.1.3 Tujuan Pengelolaan Persediaan 

 Pengelolaan persediaan sangat penting dalam kegiatan operasi perusahaan 

dan pengelolaan yang baik diharapkan akan berdampak baik terhadap perusahaan. 

Menurut Agus Ristono (2009:4) tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan 

cepat (memuaskan konsumen). 

2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 

produksi, hal ini dikarenakan alasan: 

a. Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka 

sehingga sulit untuk diperoleh. 

b. Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. 

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan 

laba perusahaan. 

4. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat 

mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar. 

5. Menjaga supaya penyimpanan dan emplacement tidak besar-besaran, 

karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar. 
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Adapun menurut Brigham dan Houston (2001:172) tujuan pengelolaan 

persediaan terdiri dari: 

1. Untuk memastikan persediaan yang dibutuhkan guna menyokong operasi 

tersedia. 

2. Untuk menekan biaya memesan dan menyimpan persediaan ke tingkat 

terendah yang memungkinkan. 

Dari beberapa tujuan pengendalian yang telah disebutkan, jadi pengeloaan 

persediaan dalam perusahaan sangatlah penting karena sangat berhubungan 

dengan pemenuhan kebutuhan konsumen dan biaya yang timbul dari adanya 

persediaan. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persediaan 

Untuk dapat menentukan berapa persediaan yang optimal, maka perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan. Untuk 

menentukan kebijakan tingkat persediaan barang yang optimal perlu diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 

persediaan menurut Mohamad Muslich (2003:122) adalah sebagai berikut: 

1. Biaya persediaan: Seringnya pemesanan bahan yang dilakukan dalam 

jumlah pesanan yang relatif kecil akan meningkatkan biaya pemesanan. 

Sebaliknya persediaan barang dalam jumlah yang besar akan memperbesar 
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biaya penyimpanan. Selain itu perlu pula di pertimbangkan biaya modal 

yang tertanam dalam persediaan. 

2. Sejauh mana permintaan barang oleh pembeli dapat diketahui jika 

permintaan barang dapat diketahui, maka perusahaan dapat menentukan 

berapa kebutuhan barang dalam 2 periode. Kebutuhan barang dalam 

periode inilah yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan. 

3. Lama penyerahan barang antara saat dipesan dengan barang tiba, atau 

disebut sebagai lead time atau delivery time. 

4. Kemungkinan diperolehnya diskonto untuk pembelian dalam jumlah 

besar. 

Menurut Agus Ristono (2009:6) memaparkan bahwa besar kecilnya 

persediaan bahan baku dan bahan penolong dipengaruhi oleh faktor: 

1. Volume atau jumlah yang dibutuhkan, yakni persediaan ditaksir 

berdasarkan ramalan kebutuhan proses produksi per periode (misalnya 

berdasarkan anggaran penjualan) dengan tujuan menjaga kelangsungan 

(kontinuitas) proses produksi. 

2. Kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan bahan 

baku yang tinggi dan sebaliknya. 

3. Sifat bahan baku/penolong, perlu diketahui apakah cepat rusak (durable 

good) atau tahan lama (undurable good). Apabila bahan atau persediaan 

termasuk kedalam kategori barang cepat rusak maka persediaan yang 
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disimpan tidak perlu terlalu banyak. Sedangkan untuk bahan baku yang 

memiliki sifat tahan lama, maka tidak ada salahnya perusahaan 

menyimpannya dalam jumlah besar. 

Dari penjelasan yang telah disebutkan, maka diketahui bahwa perusahaan 

dalam menentukan besar atau kecilnya tingkat persediaan harus melakukan 

beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh 

volume jumlah persediaan yang dibutuhkan atau direncanakan, biaya persediaan 

yang akan dikeluarkan yang dipengaruhi oleh kegiatan produksi, sifat bahan baku 

yang digunakan, dan waktu pemesanan barang hingga barang tiba. 

2.2 Biaya 

2.2.1 Pengertian Biaya 

 Di dalam pengendalian persediaan tentunya tidak terlepas dari biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola persediaanya. Biaya-biaya 

inilah yang nantinya akan dijadikan patokan sebagai dasar penentuan harga. 

Menurut Carter & Usry (2006:29), biaya didefinisikan sebagai: 

 “Nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan, untuk memperoleh manfaat” 

Adapun Mursyidi (2008:13) mengemukakan bahwa biaya adalah: 

“Pengorbanan sumber ekonomi baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud yang tidak dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu”. 
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Masyiah Kholim dan Yuningsih (2004:11) menjelaskan bahwa: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekivalen kas yang 

dikorbankan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi 

organisasi”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang telah terjadi 

atau mungkin akan terjadi  dan diharapkan akan membawa keuntungan ataupun 

manfaat masa ini dan dimasa yang akan datang. 

2.2.2 Biaya Persediaan 

 Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang 

diperlukan guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya 

yang minimal. Untuk itu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh manajemen 

adalah mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan pembelian dan 

penyimpanan persediaan.  

Dalam pengelolaan persediaan bahan ada dua jenis biaya yang 

dipertimbangkan menurut Martono dan Harjito (2007:85) yaitu: 

1. Biaya pemesanan (ordering cost) yaitu biaya yang dikeluarkan dalam 

proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan ini meliputi: 

a. Biaya selama proses pesanan 

b. Biaya pengiriman permintaan 
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c. Biaya penerimaan bahan 

d. Biaya penempatan bahan ke dalam gudang 

e. Biaya proses pembayaran 

2. Biaya penyimpanan (carrying cost) yaitu biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang atau bahan 

yang dibeli. Biaya penyimpanan ini meliputi: 

a. Biaya sewa gudang 

b. Biaya pemeliharaan bahan gudang 

c. Biaya modal (bunga) yang diperlukan untuk investasi barang yang 

disimpan 

d. Biaya asuransi 

e. Biaya keusangan barang (kadarluwarsa barang) 

Menurut Freddy Rangkuti (2007:16), biaya-biaya yang melekat dalam 

persediaan adalah: 

1. Biaya Penyimpanan (holding/carraying cost) 

Biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan, 

apabila persediaan banyak maka biaya penyimpanan tinggi. Biaya-biaya 

yang termassuk sebagai biaya penyimpanan antara lain biaya fasilitas-

fasilitas penyimpanan (seperti penerangan, pendingin ruangan dan lain-

lain), biaya modal (opportunity cost of capital), biaya asuransi persediaan, 

biaya kerusakan dan lain-lain. 
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2. Biaya Pemesana atau Pembeliaan (ordering/ procurement cost) 

Biaya pemesanan per periode sama dengan jumlah pesanan yang 

dilakukan setiap periode dikalikan biaya yang harus dikeluarkan setiap kali 

pesan. Biaya-biaya ini meliputi biaya telepon, biaya pemrosesan pesanan, 

biaya ekspedisi, upah, biaya inspeksi dan lain-lain. 

3. Biaya Penyiapan (manufacturing/set-up cost) 

Biaya ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri, 

biaya- biaya ini terdiri dari mesin-mesin menganggur, biaya penjadwalan, 

biaya persiapan tenaga kerja langsung dan lain-lain. 

4. Biaya Kehabisan atau Kekurangan Bahan (shortage cost) 

Biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan 

bahan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan antara lain 

kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, 

terganggunya operasi, selisih harga dan lain-lain. 

Biaya yang berkaitan dengan persediaan menurut Sri Dwi Ari (2010:142) 

adalah sebagai berikut: 

1. Carraying Cost 

Biaya penyimpanan persediaan yang terdiri atas: baiaya simpan (storage 

cost), biaya asuransi, biaya pajak, biaya kerusakan dan penyusutan serta 

biaya modal. Biasanya biaya-biaya ini berkisar antara 20-40 persen dari 

nilai persediaan perusahaan. 
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2. Ordering Cost 

Biaya pemesanan persediaan yang terdiri atas: biaya pesan, biaya 

penempatan dan biaya kerugian penjualan. 

2.3 Economic Order Quantity (EOQ) 

2.3.1 Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) 

 Menurut Agus Sartono (2001:447) untuk menentukan persediaan yang 

optimal, salah satunya adalah penggunaan metode EOQ. Metode EOQ termasuk 

metode klasik yang sering digunakan oleh perusahaan. Dalam metode EOQ ini 

dapat diasumsikan bahwa permintaan bahan baku dimasa mendatang relatif 

konstan dan pasti dalam setiap periode berjalan. 

Menurut Johar Arifin (2007:51) mengatakan bahwa Economic Order Quantity 

adalah: 

“Jumlah atau kunatitas barang yang dibeli dengan biaya yang minimal atau 

sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal” 

Adapun menurut Sutrisno (2007:86) pengertian Economic Order Quantity adalah: 

“Jumlah kuantitas bahan yang dibeli setiap kali pembelian dengan biaya 

yang paling minimal” 
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Dari definisi yang dipaparkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menghitung jumlah pembelian yang optimal dengan biaya yang paling minimal. 

2.3.2 Syarat Penetapan Economic Order Quantity 

 Penerapan EOQ pada perusahaan akan lebih akurat apabila terlebih dahulu 

perusahaan mengetahui apakah metode EOQ metode yang cocok diterapkan 

diperusahaan atau tidak. Penerapan EOQ harus memperhatikan asumsi-asumsi 

yang dipakai. Syarat penerapan EOQ menurut Schroeder (2004:11) adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat permintaan adalah konstan, berulang-ulang, dan diketahui. 

2. Tenggang waktu pesanan konstan dan diketahui. 

3. Tidak diperbolehkan adanya kehabisan stok. 

4. Bahan dipesan/diproduksi dalam suatu partai/tumpukan dan seluruh partai 

ditempatkan ke dalam persediaan dalam suatu waktu. 

5. Suatu struktur biaya spesifikasi digunakan sebagai berikut: biaya satuan 

unit adalah konstan dan tidak ada potongan yang diberikan untuk 

pembelian yang banyak. Biaya pengadaan bergantung secara linier pada 

tingkat persediaan rata-rata. Pemesanan/persiapan yang teratur untuk 

setiap partai, yang adalah bebas dari jumlah satuan di dalam partai 

tersebut. 
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6. Satuan barang merupakan produk tunggal, tidak ada interaksi dengan 

produk lain.  

Adapun menurut Mursyidi (2008:172), model EOQ dapat diterapkan 

dengen beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Ada kuantitas yang tetap sama pada setiap pemesanan kembali (reorder 

point). 

2. Permintaan, biaya pemesanan, carrying cost dan purcheses-lead time 

(jangka waktu pemesanan sampai bahan diterima) dapat diketahui atau 

diprediksi dengan baik dan tepat. 

3. Biaya pembeliaan per unit tidak terhubung/terpengaruh oleh jumlah yang 

dipesan. 

2.3.3 Perhitungan EOQ 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi persediaan akan menimbulkan 

pemikiran untuk menentukan suatu pembeliaan persediaan yang optimal. Menurut 

Sundjaja & Barlian (2002) terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan 

yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persediaan yang optimal yaitu: 

1. Biaya Pemesanan (Ordering Cost) 

Biaya ini besarnya tergantung dari frekuensi pemesanan, misalnya 

dalam satu tahun dibutuhkan bahan baku untuk dibeli sebesar S unit dan 

setiap kali pembelian bahan sebesar Q unit, serta biaya setiap kali pesan O 
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rupiah, maka biaya pemesanan per tahun dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

       Adapun menurut Agus Ristono (2009:35) perhitungan total biaya 

pemesanan dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

A = Biaya pesan/setiap kali pesan 

D = Jumlah permintaan 

Q = Kuantitas pemesanan 

2. Biaya Penyimpanan (Carrying Cost) 

       Dengan asumsi tingkat pemakaian bahan baku konstan, maka biaya 

penyimpanan dihitung dari rata-rata bahan baku yang disimpan. Bila bahan 

baku yang dipesan setiap kali pesan sebesar Q unit, maka rata-rata biaya 

penyimpanan adalah sebesar Q/2. Apabila biaya penyimpanan sebesar C 

rupiah dari rata-rata bahan yang disimpan, maka biaya penyimpanan per 

tahun bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Adapun menurut Agus Ristono (2009:35) perhitungan total biaya 

penyimpanan dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Biaya pemesanan per tahun = biaya pesan x frekuensi pesanan = Ox  

 

Biaya penyimpanan per tahun = biaya penyimpanan x persediaan rata-rata = Cx  

 

       Total biaya pemesanan = A.  

 

          Total biaya penyimpanan = h.  
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       Keterangan: 

       h = Ongkos simpan/unit/satuan waktu 

      Q = Kuantitas pemesanan 

3. Biaya Persediaan  

Total biaya persediaan merupakan jumlah keseluruhan dari semua 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap persediaan. 

Dalam perhitungan EOQ yang menjadi total biaya persediaan adalah 

jumlah dari biaya pesan dan biaya simpan persediaan. Dengan demikian 

total biaya persediaan adalah: 

 

 Menurut Agus Sartono (2001:448), EOQ terjadi apabila biaya pemesanan 

sama dengan biaya penyimpanan, maka: 

 Ox  = Cx  

 OxS = Cx  

 2OS =  

    =    

 

Biaya persediaan = biaya pemesanan + biaya penyimpanan = Ox  + Cx  
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Keterangan : 

= Kuantitas pesanan ekonomis 

S       = Stock requirement (kebutuhan persediaan) unit/tahun 

O      = Ordering cost (biaya pesan) rupiah/pesanan 

C      = Carrying cost (biaya simpan) % terhadap nilai persediaan 

Adapun menurut Carter dan Usry (2006:292) penentuan pesanan yang 

ekonomis menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana: 

EOQ = Kuantitas pesanan yang ekonomis 

RU    = Annual Requaried Unit (unit kebutuhan setahun) 

CO    = Cost per Order (biaya per pesanan) 

CU    = Cost per Unit of Materials (biaya bahan per unit) 

Menurut Agus Ristono (2009:43),  

 

Dimana: 

A = Ongkos pesan/setiap kali pesan 

D = Jumlah permintaan 

h = Ongkos simpan per unit/satuan waktu 

 

 

       EOQ =  

 

     EOQ =  
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2.4 Frekuensi Pemesanan 

Setelah diperoleh kuantitas pesanan yang ekonomis atau hasil dari EOQ, 

maka dapat diketahui frekuensi pemesanan. Menurut Subagyo (2000) untuk 

menghitung frekuensi pembelian bahan baku dapat menggunkan rumus: 

Dimana : 

I = Frekuensi pemesanan optimal 

R = Permintaan tahunan 

 = Jumlah optimal per pemesanan 

Adapun menurut Agus Ristono (2009:43), frekuensi dapat dicara dengen 

menggunakan rumus :          

 Dimana : 

 D = Kebutuhan persediaan 

 Q = Kuantitas pemesanan setelah diterapkan metode EOQ 

2.5 Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga 

kemungkinan terjadinya kekurangan bahan/barang, misalnya karena penggunaan 

bahan yang lebih besar dari perkiraan semula atau keterlambatan dalam 

penerimaaan bahan yang dipesan. Menurut Eko Indrajit & Djokopranoto 

(2003:171) persediaan pengaman (safety stock) merupakan persediaan ekstra yang 

Frekuensi Pemesnan =  

     I =  
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harus diadakan untuk proteksi atau pengaman dalam menghindari kehabisan 

persediaan karena berbagai sebab.  

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety 

stock, yaitu: 

1. Resiko kehabisan persediaan adalah kecil apabila para leveransi dapat 

menyerahkan barangnya sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan. 

2. Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat jumlahnya besar maka 

tidak perlu safety stock yang besar. 

3. Kemudahan memperkirakan bahan baku yang diperlukan karena semakin 

mudah menduga bahan baku, safety stock yang dibutuhkan akan semakin 

kecil. 

4. Hubungan antara biaya penyimpanan digudang dengan biaya ekstra yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat kehabisan persediaan. 

Dapat disimpulkan bahwa safety stock merupakan persediaan yang 

dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan bahan atau ada 

keterlambatan bahan yang dipesan sampai diperusahaan. 

2.6 Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point/ROP) 

Setelah jumlah bahan yang dibeli dengan biaya minimal ditentukan, masalah 

selanjutnya yang muncul adalah kapan perusahaan harus memesan kembali agar 

perusahaan tidak kehabisan bahan. Menurut Sutrisno (2007:88) titik dimana 

perusahaan harus memesan kembali agar kedatangan bahan baku yang dipesan 
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tepat pada saat persediaan bahan diatas safety stock atau sama dengan nol disebut 

reorder point.  

Menurut Sri Dwi Ari (2010:148) salah satu alasan adanya safety stock adalah 

untuk menanggulangi adanya ketidakpastian waktu pengantar pesanan, oleh sebab 

itu harus ada kombinasi antara safety stock dan reorder point. Apabila asumsi 

dalam EOQ tidak terpenuhi, artinya bahan baku yang dipesan tidak datang tepat 

waktu maka dapat dihitung kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan 

kembali (reorder point). 

 Saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara 

baik karena kekeliruan saat pemesanan kembali tersebut dapat berakibat 

terganggunya proses produksi. Faktor-faktor yang menentukan reorder point 

menurut Martono dan Harjito (2007:881) adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Bahan Selama Lead Time 

Lead Time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan 

sampai bahan tersebut tiba diperusahaan. 

2. Safety Stock 

Persediaan minimal yang dimasukan untuk berjaga-jaga apabila 

perusahaan kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang dipesan 

sampai perusahaan. 
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Adapun menurut Masyiah dan Yuningsih (2009:211) ada 3 faktor yang 

mempengaruhi waktu pemesanan kembali yaitu: 

1. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu pesanan bahan 

datang atau tenggang waktu antara pesanan dan kedatangan barang. 

2. Tingkat pemakaian bahan rata-rata per hari atau satuan waktu lainnya. 

3. Persediaan pengaman (safety stock) adalah jumlah persediaan yang 

disediakan atau disimpan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian 

permintaan dan penyediaan. 

Menurut Agus Ristono (2009:44)  reorder point dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

ROP =  + safety stock 

 


