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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengendalian 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan dan 

sasaran perusahaan dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi 

sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi 

melalui proses penyusunan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

pengendalian yang memadai sebagai alat bantu manajemen dalam memastikan 

tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan (Mulyadi, 2005:487).  

2.1.1. Pengertian Pengendalian 

Menurut Carter dan Usry (2006:6) pengendalian merupakan usaha 

sistematis manajemen untuk memcapai tujuan dengan cara membandingkan 

prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi 

perbedaan yang penting. Aktivitas-aktivitas dimonitor terus-menerus untuk 

memastikan bahwa hasilnya berada pada batasan yang diinginkan. Hasil aktual 

untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana, dan jika ada perbedaan yang 

signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan. 

Menurut Firdaus dan Wasilah (2012:5) pengendalian merupakan usaha 

manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan 

perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Melalui 

proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan program dan anggaran 
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yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha 

dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Di samping itu, para 

manajer dapat mengadakan tindakan koreksi terdapat penyimpangan-

penyimpangan yang timbul dari perbandingan tersebut.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu 

rencana yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Perusahaan akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, setelah itu 

perusahaan kemudian melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan dan 

selanjutnya perusahan akan menentukan suatu keputusan.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Proses Pengendalian 

Konsep pengendalian dalam bisnis berbeda dengan konsep pengendalian 

dalam teknik, di mana pengengendalian didesain untuk bekerja secara terus-

menerus, menggunakan ukuran fisik sebagai masukan informasi, dan bekerja 

sebagai independen tanpa intervensi manusia. Sebaliknya, proses pengendalian 

dalam bisnis selalu melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia. Selain itu, 

informasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan pengendalian 

melibatkan informasi finansial, dan aktivitas pengendalaian dilakukan secara 

periodik dan bukanya terus-menerus (Carter dan Usry, 2006:6). 
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Dalam perusahaan kecil, perencanaan dan pengendalian dilakukan oleh 

satu orang, biasanya pemilik atau manajer umum yang sudah sangat mengetahui 

produk, proses, pembiayaan, dan pelanggan perusahaan. Sedangkan di perusahaan 

besar dengan banyak unit organisasional dan berbagai produk atau jasa, 

perencanaan dan pengendalian adalah tugas yang lebih besar. Perusahaan besar 

penugaskan fungsi perencanaan dan pengendalian ke banyak orang, sehingga 

laporan dan tindakan kerelatif tidak berada terlalu jauh dari aktivitas yang 

dikendalikan (Carter dan Usry, 2006:6). 

2.1.2. Fungsi Pengendalian 

Menurut Terry Hill (2000:104) menyatakan bahwa terdapat fungsi utama 

dari suatu pengendalian dalam perusahaan, antara lain:  

1. Pengadaan (Procuring). Harus diciptakan beberapa prosedur untuk 

memperoleh supply material yang dibutuhkan dalam jumlah cukup. 

2. Pemeliharaan (Maintaining). Harus diciptakan beberapa prosedur 

untuk memelihara dan melindungi material yang sudah masuk sebagai 

persediaan.  

3. Pengeluaran (Issving). Harus diciptakan, ditentukan suatu route untuk 

mengeluarkan pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. 

Menurut Sofjan Assauri (2008:184), untuk menjamin terdapatnya 

persediaan pada tingkat yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar 

dan biaya minimal, maka diperlukan pengawasan pembeliaan bahan baku yang 
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memenuhi persyaratan-persyaratan menurut kebutuhan yang standar yang 

ditetapkan dalam perusahaan. 

2.2. Pembelian  

Pembelian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan bahan 

atau barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian impor dan pembelian lokal. Pembelian 

impor yaitu pembelian dari pemasok luar negeri, sedangkan pembelian lokal 

merupakan pembelian dari pemasok dalam negeri (Mulyadi, 2005:299). 

Pada perusahaan manufaktur, transaksi pembelian lokal bahan baku 

melibatkan beberapa bagian dan menggunakan beberapa dokumen seperti yang 

dikemukakan Mulyadi (2005:258) yaitu: 

“Transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan Bagian Produksi, 

Gudang, Pembelian, Penerimaan Barang dan Akuntansi. Dokumen sumber 

dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal 

bahan baku adalah : Surat Permintaan Pembelian, Surat Order Pembelian, 

Laporan Penerimaan Barang dan Faktur dari Penjualan”.   

Menurut Sofjan Assauri (2008:228) tanggung jawab bagian pembelian 

berbeda-beda di setiap perusahaan tergantung pada luasnya aktivitas yang 

dilakukan dan dipengaruhi oleh operasi yang ekonomis dari perusahaan tersebut. 

Tetapi yang jelas dari bahan-bahan harus dibeli sebelum dapat di produksi, oleh 

karena itu perlu yang namanya kegiatan pembelian. Dengan demikian tanpa 

adanya operasi pembelian yang pertama, maka penjualan tidak mungkin 

dilakukan. Oleh karena itu tanggung jawab bagian pembelian tidak hanya 

pembelian bahan baku, tetapi lebih luas lagi. 
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2.2.2. Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Pembelian 

Pada dasarnya peran fungsi pembelian adalah untuk menyediakan barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu, harga dan kuantitas yang 

tepat. Menurut Sofjan Assauri (2008:162) menyebutkan tanggung jawab bagian 

pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelian bahan baku agar rencana 

operasi dapat dipenuhi dan pembelian bahan baku tersebut pada tingkat harga 

dimana perusahaan akan mampu bersaing dengan memasarkan produknya. 

2. Bertanggung jawab atas usaha-usaha untuk dapat mengikuti perkembangan 

bahan baku baru yang dapat menguntungkan dalam proses produksi, 

perkembangan dalam desain, harga dan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi produk perusahaan, harga serta desainnya. 

3. Bertanggung jawab untuk menurunkan investasi atau meningkatkan 

perputaran bahan baku (raw material turnover), yaitu dengan penentuan 

skedul arus bahan kedalam pabrik dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan produksi. 

4. Bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dengan menyelidiki data dan 

perkembangan pasar, perbedaan sumber-sumber penawaran (supply) dan 

memeriksa pabrik suplier untuk mengetahui kapasitas dan kemampuannya 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. 

5. Bertanggung jawab atas pemeliaharaan bahan baku yang dibeli setelah 

diterima dan bertanggung jawab atas pengawasan persediaan. 
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2.2.3. Prosedur Pembelian 

Menurut Mulyadi (2005:301) dalam transaksi pembelian terdapat 

prosedur-prosedur pembelian sebagai berikut: 

1. Prosedur permintaan pembelian  

Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 

formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Surat tersebut 

berisi sejumlah jenis barang-barang yang akan dibeli dan dibuat dalam 

beberapa rangkap. Permintaan pembelian tersebut akan dipenuhi tergantung 

dari keputusan manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok 

Dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan 

penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang dari berbagai syarat pembelian yang lain untuk 

memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

3. Prosedur order pembelian  

Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian 

kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi 

lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

4. Prosedur penerimaan barang  

Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan barang melakukan pemeriksaan barang 

mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan 
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kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan 

barang dari pemasok tersebut. 

5. Prosedur pencatatan hutang  

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan penerimaan 

barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakan pencatatan hutang 

atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan hutang. 

6. Prosedur distribusi pembelian 

Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang di debit dari transaksi 

pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. 

Pembelian dan penggunaan bahan baku melibatkan catatan elektronik atau 

dalam bentuk kertas yang diperlukan untuk akuntansi keuangan umum, yaitu 

untuk menghitung biaya suatu pesanan, atau departemen, dan untuk memelihara 

persediaan perfektual. Beberapa dari catatan ini di identifikasi di gambar 2.1, yang 

merupakan diagram dari tahap pembelian yang meliputi pembelian, penerimaan, 

pencatatan, dan pembayaran atas bahan baku (Carter dan Usry, 2006:280). 

2.2.4. Dokumen yang Digunakan  

Menurut Mulyadi (2005:303) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pembelian adalah : 

1. Surat permintaan pembelian 

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk 

meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, 

dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. 
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2. Surat permintaan penawaran harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang 

pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi (tidak repetitif), yang 

menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 

3. Surat order pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah 

dipilih. 

4. Laporan penerimaan barang 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu 

dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. 

5. Surat perubahan order pembelian 

Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang 

sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau hal lain 

yang bersangkutan dengan perubahan bisnis. Biasanya perubahan tersebut 

diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat 

perubahan order pembelian. 

6. Bukti kas keluar 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi 

pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas 

untuk pembayaran utang kepada pemasok. 
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2.3. Bahan Baku 

2.3.1. Pengertian Bahan Baku 

Pengertian bahan baku menurut Stice at al (2009:654) bahan baku adalah 

barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan 

Menurut Ray H Garrison (2002:35) bahan baku adalah bahan yang menjadi 

bagian yang digunakan untuk melengkapi produk jadi suatu perusahaan dan dapat 

ditelusuri dengan mudah ke produk jadi tersebut. Menurut Pahala Nainggolan 

(2006:123) bahwa bahan baku adalah bahan yang diproses menjadi produk jadi 

yang terdiri dari  unit yang identik. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bahan baku 

merupakan bahan yang utama didalam melakukan proses produksi dalam 

membuat produk barang jadi. Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi 

yang sangat penting. Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat mengakibatkan 

terhambatnya proses produksi. Sebaliknya jika terlalu besar persediaan bahan 

baku dapat berakibat tingginya biaya penyimpanan persediaan sebelum barang 

tersebut digunakan untuk produksi, serta terlalu besar dana yang tertanam dalam 

bahan baku tersebut. Disamping itu jika bahan baku tersebut merupakan barang 

yang tidak tahan lama, maka penyimpanan yang terlalu lama akan menghadapi 

resiko kerusakan yang makin besar. 

2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku 

Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar maka kebanyakan 

perusahaan-perusahaan merasakan perlunya mempunyai persediaan bahan baku. 
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Besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan 

oleh berbagai faktor menurut Bambang Riyanto (2008:74) antara lain: 

1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap 

gangguan kehabisan persediaan yang akan dapat menghambat atau 

mengganggu jalannya proses produksi. 

2. Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang 

direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume penjualan yang 

direncanakan. 

3. Besarnya pembelian bahan baku setiap kali pembelian untuk mendapatkan 

biaya pembelian yang minimal.  

4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan baku yang bersagkutan di waktu-waktu 

yang akan datang. 

5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan. 

6. Harga pembelian bahan baku. 

7. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 

8. Tingkat kecepatan persediaan menjadinya rusak atau turun kualitasnya. 

Maka dari itu banyak perusahaan merasakan perlunya untuk mempunyai 

persediaan minimal dari bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin 

kontinuitas usahanya, dan persediaan tersebut adalah apa yang disebut persediaan 

minimal bahan baku atau safety stock (Bambang Riyanto, 2008:74). 
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2.3.3. Biaya Persediaan Bahan Baku 

Dalam pengelolaan persediaan bahan baku akan muncul dua jenis biaya 

yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. 

Menurut Sutrisno (20012:85) bahwa kedua jenis biaya tersebut antara lain: 

1. Biaya pesan  

Biaya pesan adalah semua biaya yang timbul sebagai akibat pemesanan. Biaya 

ini bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya sesuai dengan 

frekuensi pemesanan. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya mulai 

bahan dipesan sampai bahan baku tersebut masuk ke gudang, yang terdiri dari 

biaya persiapan pemesanan, biaya penerimaan, biaya pengecekan, 

penimbangan, dan biaya-biaya lainnya hingga bahan baku masuk gudang. 

Berikut rumus dari perhitungan biaya pesan: 

             
 

 
     

R = Bahan baku yang diperlukan 

Q = Bahan baku setiap kali pembelian 

O = Harga pembelian setiap kali pesan 

2. Biaya simpan 

Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang 

disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya ini bersifat 

variabel dan bersifat tetap, biaya variabel dimana biaya yang berubah-ubah 

yang perubahannya tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan, seperti 
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biaya sewa gedung, biaya pajak, biaya asuransi termasuk biaya pemeliharaan 

bahan baku. Biaya tetap dimana biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah 

atau besarnya bahan baku, seperti biaya penyusutan gudang, gaji tetap bagian 

gudang. Berikut rumus perhitungan dari biaya simpan: 

              
 

 
     

Q = Bahan baku setiap kali pesan 

C = Biaya simpan 

Persediaan berfungsi sebagai pengaman antara produksi dengan konsumsi 

barang. Persediaan ada dalam berbagai bentuk, seperti bahan baku menunggu 

untuk diproses, produk jadi atau produk setengah jadi, dan persediaan barang jadi 

di dalam perusahaan, di perjalanan, di titik distribusi gudang. Pada setiap tahap, 

justifikasi ekonomis yang baik untuk persediaan seharusnya ada, karena setiap 

unit tambahan yang disimpan dalam persediaan menghasilkan biaya tambahan 

(Carter dan Usry, 2006:290). 

2.4. Pengendalian Pembelian Bahan Baku 

Di dalam pengendian pebelian bahan baku, perusahaan selain 

memperhatikan prosedur pembelian perlu memperhatikan biaya-biaya yang harus 

dilakukan dalam memperoleh bahan baku tersebut. Seperti harga beli, biaya 

angkut, biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, 

pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku. 
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Pembelian yang sesungguhnya dari semua bahan baku biasanya dilakukan 

oleh departemen pembelian yang dipinpin oleh kepala pembelian umum. Namun 

pada perusahaan kecil dan menengah, kepala departemen atau para penyelia 

mempunyai wewenang untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Dalam 

keadaan apapun, prosedur yang sistematik harus dinyatakan dalam bentuk tertulis 

untuk menetapkan tanggung jawab dan untuk memberi informasi yang lengkap 

mengenai penggunaan seluruh bahan yang dipesan dan diterima (Calter dan Usry, 

2006). 

Di dialam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan 

biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Timbul 

masalah mengenai unsur-unsur biaya apa saja yang diperhitungkan sebagai harga 

pokok bahan baku yang dibeli (Mulyadi, 2005:275). 

2.4.1. EOQ (Economic Order Quantity) 

Menurut Carter dan Usry (2006:291) economic order quantity merupakan 

jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga 

meminimalkan biaya persediaan tahunan. Jika suatu perusahaan membeli bahan 

baku secara tidak terlalu sering dan dalam jumlah besar, biaya penyimpanan 

persediaan menjadi tinggi karena investasi yang cukup besar dalam persediaan.  

Menurut Bambang Riyanto (2008:78) dalam menentukan besarnya jumlah 

pembelian yang optimal ini kita hanya memperhatikan biaya variabel yang sifat 

perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau 

disimpan maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan 
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perubahan jumlah persediaan tersebut. Biaya variabel dan persediaan pada 

prinsipnya dapat digolongkan dalam: 

1. Biaya-biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan yang kini 

sering dinamakan Procurement Cost atau Set-up Cost. Procurement Cost 

adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang 

terdiri dari: 

a. Biaya selama proses persiapan, antara lain: 

- Persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pesanan. 

- Penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. 

b. Biaya pengiriman pesanan. 

c. Biaya penerimaan barang yang dipesan, antara lain: 

- Pembongkaran dan pemasukan ke gudang  

- Pemeriksaan material yang diterima 

- Mempersiapkan laporan penerimaan 

- Mencatat kedalam “material record card” 

d. Biaya-biaya proses pembayaran  

- Auditing dan pembandingan antara laporan penerimaan dengan 

pesanan yang asli. 

- Persiapan pembuatan cek untuk pembayaran. 

- Pengiriman cek dan kemudian auditingnya. 

2. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory 

yang sering disebut storage atau carrying cost. Penentuan besarnya carrying 

cost didasarkan pada average inventory, dan biaya ini dinyatakan dalam 
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presentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Carrying cost akan 

semakin kecil apabila jumlah bahan baku yang dipesan semakin kecil. Biaya-

biaya yang termasuk dalam carrying cost adalah: 

a. Biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. 

b. Biaya pemeliharaan bahan baku dan allowances untuk kemungkinan 

rusak. 

c. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. 

d. Biaya asuransi. 

e. Biaya modal. 

f. Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. 

Dalam melakukan pembelian berdasarkan Economic Order Quantity maka 

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain (Bambang Riyanto, 2008:79): 

1. Harga pembelian bahan perunit konstan. 

2. Setiap saat kita membutuhkan bahan baku selalu tersedia di pasar. 

3. Jumlah produksi yang menggunakan bahan baku tersebut stabil yang 

berarti kebutuhan bahan baku mentah relative stabil sepanjang tahun. 

Besarnya EOQ dapat ditentukan dengan cara: 

    
√         

     
  

 Dimana: 

R : Jumlah (dalam unit) yang dibutuhkan selama satu periode tertentu 

S : Biaya pemesanan setiap kali pesan  

P : Harga pembelian per unit yang dibayar 
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I        : Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang yang dinyatakan 

dalam presentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan 

2.4.2. Reorder Point 

Menurut Bambang Riyanto (2008:83) reorder point merupakan saat atau 

titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan 

atau penerimaan bahan baku yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana 

persediaan diatas safety stock sama dengan nol.  

Apabila pesanan dilakukan setelah melewati reorder point, maka bahan 

baku yang dipesan akan diterima setelah perusahaan terpaksa mengambil bahan 

baku dari safety stock. Sehingga diharapkan datangnya bahan baku yang dipesan 

itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam 

penentuan atau penetapan reorder point kita harus memperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: (Bambang Riyanto, 2008:83) 

a. Penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang 

(Procurement lead time). 

b. Besarnya safety stock. 

Menurut Bambang Riyanto (2008:83) dalam reorder point dapat 

ditetapkan dengan berbagai cara, antara lain dengan: 

a. Menentapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah 

dengan presentase tertentu. Misalnya ditetapkan bahwa safety stock 

sebesar 50% dari penggunaan selama lead time, dan ditetapkan bahwa 
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lead time-nya adalah 4 minggu, sedangkan kebutuhan bahan baku 

setiap minggunya adalah 50 unit. 

Reorder point  = (4 x 50) + 50% (4 x 50) 

   = 200 + 100 

= 300 

b. Dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah 

dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. 

Misalnya kebutuhan selama 5 minggu. 

Reorder point = (4 x 50) + (5 x 50) 

   = 200 + 250 

   = 450 

 

2.5. Tingkat Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-

menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam persediaan merupakan 

masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. 

Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan 

mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan 

dalam penetapan besarya investasi dalam persediaan akan menekan keuntungan 

perusahaan (Bambang Riyanto, 2008:69). 

Adanya investasi dalam persediaaan yang terlalu besar dibandingkan 

dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya 
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penyimpanan dan pemeliharaan digudang, memperbesar kemungkinan kerugian 

karena kerusakan, turunya kualitas, keuangan, sehingga semua ini akan 

memperkecil keuntungan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang 

terlalu kecil dalam persediaan akan mempunyai efek yang menekan keuntungan 

juga, karena kekurangan bahan baku, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas 

produksi yang optimal (Bambang Riyanto, 2008:69). 

Oleh karena itu perusahaan tidak bekarja dengan full-capacity, berarti 

bahwa capital assets dan direct labor tidak dapat didayagunakan dengan 

sepenuhnya, sehingga hal ini akan mempertinggi biaya produksi rata-ratanya, 

yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang diperoleh (Bambang Riyanto, 

2008:69).  

Menurut Jumingan (2006:128) menerangkan bahwa perputaran persediaan 

(inventory turnover) menunjukan berapa kali barang dijual dan diadakan kembali 

selama satu periode akuntansi. Berdasarkan definis tersebut rumus Inventory 

Turnover dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Inventory Turnover   =     

Dimana dalam dalam mencari Average Inventory; 

 

Average Inventory  = 

Keterangan: 

Cost of Goods Sold   : Harga pokok penjualan 

InventoryAverage

SoldGoodsofCost

2

)( InventoryEndingInventoryBeginning 
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Average Inventory   : Persediaan rata-rata 

Beginning Inventory  : Persediaan awal 

Ending Inventory   : Persediaan Akhir 

 

Menurut Freddy Rangkuti (2002:75) bahwa dalam perusahaan manufaktur 

mempunyai beberapa macam persediaan utama, antara lain: 

1. Persediaan bahan baku (raw material inventory) 

2. Persediaan barang setengah jadi (work in process inventory) 

3. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) 

Masing-masing golongan inventory tersebut dapat dihitung turnovernya 

dengan rumus sebagai berikut:      

1. Raw material turnover   =   
                           

                              
 

Dimana jumlah seluruh bahan baku yang digunakan dalam suatu periode, dibagi rata-

rata persediaan bahan baku selama suatu periode tersebut. Hasilnya dinyatakan dalam 

frekuensi (kali) 

2. Work in process turnover  =  
                          

                                 
 

Dimana jumlah pekerjaan dalam proses yang ditransfer menjadi produk jadi, 

dibagi dengan rata-rata pekerjaan dalam proses persediaan selama periode 

tersebut. Hasilnya dinyatakan dalam frekuensi (kali) 

3. Finished goods sold   =  
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Dimana seluruh biaya produk yang dijual, dibagi dengan rata-rata biaya 

persediaan barang jadi hasilnya dinyatakan dalam frekuensi (kali) 

Hasil perhitungan dari inventory bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu atau 

likuiditas dan inventory dan tendensi untuk adanya over stock. Oleh karenanya 

sertiap perusahaan harus memenuhi tingkat perputaran dari persediaan yang 

dimilikinya, karena tinggi rendah inventory turnover mempunyai efek langsung 

terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan didalam persediaan. Makin 

tinggi turnovernya, maka makin cepat perputarannya yang berarti makin pendek 

waktu terikatnya modal dalam persediaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

produksi maka besarnya persediaan bahan baku harus direncanakan dengan tepat 

agar tidak terjadi over stock. 

2.6. Kerangka Pemikiran 

2.6.1. Pengaruh Pengendalian Pembelian Persediaan Bahan Baku terhadap 

Tingkat Inventory Turnover. 

Pengendalian pembelian bahan baku sangat penting dalam menunjang 

kegiatan dalam suatu perusahaan terutama perusahaan manufaktur. Yang 

dimaksud dengan pengendalian disini yaitu pengaturan jumlah bahan baku yang 

akan dipesan dan yang dibutuhkan, sehingga dilakukan pengaturan terhadap 

jumlah yang akan dipesan dari pemasok dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan 

proses produksi. 
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Pengendalian pembelian bahan baku juga akan mempengaruhi tingkat 

inventori turnover, hal ini disebabkan karena salah satu hal penting dalam 

perhitungan inventory turnover. Hal tersebut harus memperhatikan mengenai 

jumlah pemakaian bahan baku pada saat produksi dan jumlah safety stock yang 

harus ada didalam gudang. 

Tingkat persediaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyaknya 

persediaan bahan baku digudang. Menurut Bambang Riyanto (2008:75) 

meyatakan bahwa: 

“Besar kecilnya jumlah bahan mentah yang dibeli setiap saat akan 

mempengaruhi jumlah persediaan. Kalau jumlah bahan mentah yang dibeli 

setiap saat besar berarti bahwa persediaan rata-rata diatas safety stock 

selama satu periode tertentu adalah besar, maka resiko kehabisan 

persediaan adalah kecil, sehingga kita tidak perlu mempertahankan safety 

stock yang besar”.  

 Apabila pengendalian bahan baku suatu perusahaan baik, maka secara 

langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produksi perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat inventory turnover suatu perusahaan maka pengendalian pembelian bahan 

baku perusahaan tersebut semakin baik. Sebab semua yang mengenai persediaan 

sudah terencana dengan baik. 

Menurut Firdaus dan Wasilah (2012:202), Dalam membuat rencana 

kebutuhan bahan baku untuk produksi perlu dilakukan analisis secara periodik 

atas setiap jenis atau kelompok bahan baku. Analisis seperti itu berguna untuk 

melakukan langkah-langkah berikut: 

1. Merencanakan jumlah bahan yang harus dipesan bulan depan, kuartal atau 

tahun yang akan datang. 
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2. Menetapkan jangka waktu perolehan (lead time), yaitu waktu antara tanggal 

pemesanan dan tanggal penyerahan. 

3. Merencanakan jumlah pemakaian bahan baku selama jangka waktu perolehan 

tersebut. 

4. Menetapkan jumlah persediaan bahan baku yang diinginkan. 

5. Merencanakan jumlah unit untuk setiap kali pemesanan. 

6. Menetapkan jumlah cadangan atau persediaan pengamanan (safety stock) 

Dengan perencanaan dan pengendalian bahan baku yang memadai maka 

dapat ditentukan besarnya kuantitas pembelian bahan baku yang optimum untuk 

periode tertentu, karena tingkat persediaan bahan baku tiap periode akan 

berpenggaruh terhadap tingkat perputaran bahan baku, yang maka tinggi 

rendahnya inventory turnover (perputaran persediaan) akan berpengaruh langsung 

terhadap besar kecilnya modal yang diperlukan untuk investasi dalam persediaan 

tersebut. Inventory turnover menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam 

inventory berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan 

tendensi untuk adanya overstock.  

Makin tinggi turnovernya, berarti makin cepat perputaran bahan baku 

tersebut yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam persediaan 

dengan tingginya turnover maka modal yang dibutuhkan jumlahnya makin kecil. 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut diatas maka penulis mencoba 

mengemukakan suatu hipotesis yaitu “Pengendalian Pembelian Persediaan Bahan 

Baku Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Tingkat Inventory Turn Over” 
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Berdasarkan peneletian sebelumnya Wati Aris Astuti (2008) melakukan 

penelitian dengan menganalisis anggaran pembelian bahan baku dengan 

menggunakan metode EOQ yang menyimpulkan bahwa anggaran pembelian 

bahan baku berpengaruh terhadap inventory turnover. Hal ini berarti mempunyai 

pengaruh siginifikan yaitu sebesar 61,7%. Koefisien kolerasi sebesar 0.786 yang 

menunjukan hubungan yang positif. 

Dalam penelitian Tria Gustiani (2006) menyatakan bahwa Pengendalian 

Pembelian Bahan Baku berpengaruh terhadap tingkat Inventory turnover hal ini 

dapat diketahui pada pengujian hipotesis dimana    ditolak H alternative diterima 

dengan hasil perhitunga thitung  yang diperoleh sebesar 32,19. Ini terbukti untuk 

tahun 2004 yang mengalami pertumbuhan. 

Berdasarkan penelitian Devi Triana (2010) bahwa hasil penelitian dan 

pembahasan yang mengenai Pengaruh Anggaran Pembelian Bahan Baku terhadap 

tingkat Perputaran Persediaan pada unit makanan ternak konsentrat KPSBU 

Lembang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran pembelian bahan 

baku berpengaruh terhadap perputaran persediaan. Secara regresi berpengaruh 

positif dan memiliki hubungan yang sangat kuat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.6.2. Hipotesis  

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian in berkaitan dengan ada 

tidaknya hubungan antara variable independent dengan variable dependent, maka 

digunakan pengujian hipotesis nol (  ) dan hipotesis alternative (  ). Hipotesis 

nol (  ) adalah merupakan hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan yang 

umumnya diformulasikan untuk diolah, sedangkan hipotesis alternative (  ) 

adalah sebagai hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian. 

Kegiatan operasi 

 

Kebutuhan bahan baku untuk kelancaran proses 

produksi 

Dibutuhkan pengendalian terhadap besarnya kebutuhan bahan baku 

sehingga bahan baku bisa berputar dengan cepat dengan asumsi besarnya 

penjualan tidak mempengaruhi perputaran bahan baku tersebut 

Dilakukan perhitungan terhadap pengendalian pembelian  

bahan baku (EOQ) dan tingkat perputaran persediaan 

(Raw material  turnover) 

Dilakukan analisis apakah EOQ tersebut bisa 

mempengaruhi atau mempercepat perputaran bahan 

bakbaku tersebut 

Tujuannya agar modal perusahaan tidak tertahan terlalu 

lama didalam bahan baku 
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   :  Tidak ada pengaruh positif dan sigifikan antara pengendalian pembelian 

bahan baku terhadap tigkat inventory turnover 

   :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian pembelian bahan 

baku terhadap tingkat inventory turnover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


