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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki arti melaksanakan

dan mengatur. Pengaturan tersebut dilakukan melalui proses dan diatur

berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen. Jadi manajemen itu

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut

Sofjan Assauri (2008:18), memberikan pengertian manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk

mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan

kegiatan – kegiatan orang lain”.

2.1.2 Pengertian Manajemen Operasional

Didalam melakukan proses produksi diperlukan sekali manajemen yang

baik, hal ini bertujuan untuk melakukan pengaturan ataupun pengawasan proses

produksi agar sesuai dengan standar yang telah dibuat, baik kesesuaian standar

proses produksi maupun kesesuaian standar dari produk yang telah dihasilkan.

Proses proses produksi ini merupakan suatu proses perubahan atau transformasi

dari input menjadi output, dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki. Hal

ini kemudian dikenal sebagai manajemen operasional. Menurut Jay Heizer dan

Berry Rander (2009:4), manajemen operasional adalah :

“Serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang

dan jasa dengan mengubah input menjadi output”.

Sedangkan menurut William J. Stevenson (2009:4), manajemen

operasional adalah :

“Sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan

produk atau penyedia jasa”.
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa Manajemen Operasional

merupakan serangkaian proses aktivitas yang berupaya untuk merencanakan,

mendisain, mengkontrol, sistem operasi dalam rangka mengubah input menjadi

output yang bernilai untuk mencapai kinerja operasional perusahaan yang optimal

secara efesian dan efektif, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi.

2.2 Pengertian Manajemen Persediaan

Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan

memerlukan persediaan bahan baku dan produk. Dengan tersedianya persediaan

bahan baku dan produk maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan

kegiatan produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu dengan

adanya persediaan bahan baku dan produk yang cukup tersedia digudang juga

diharapkan akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat

menghindari terjadinya kekurangan persediaan. Keterlambatan jadwal pemenuhan

produk yang dipesan konsumen dapat merugikan perusahaan dalam hal ini image

yang kurang baik.

Agar lebih mengerti maksud dari persediaan, maka penulis akan

mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian dan persediaan.

1. Menurut Prawirosentono (2001:61),

“persediaan adalah aktiva lancer yang terdapat dalam perusahaan
dalam bentuk persediaan bahan mentah (bahan baku/raw material,
bahan setengah jadi/work in process dan barang jadi/finished goods)”.

2. Menurut Sofjan Assauri (2008:237)

“Manajemen 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
omponen atau langganan setiap waktu”.

3. Menurut Rosnani Ginting (2007:120),

“Manajemen persediaan sebagai sumber daya menganggur (idle

resource). Sumber daya menganggur ini belum digunakan karena

menunggu proses lebih lanjut”.
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Persediaan ini timbul jika bahan atau barang yang dibeli, dikerjakan atau

dibuat dalam jumlah besar, sehingga barang-barang yang diperoleh lebih banyak

dan cepat dari penggunaan atau pengeluarannya, dan untuk sementara terciptalah

suatu persediaan. Dan apabila kita melakukan pembelian dalam jumlah yang besar

ada kemungkinan untuk mendapatkan potongan harga pembelian, biaya

pengangkutan per unit yang lebih murah dan penghematan dalam biaya-biaya

lainnya yang mungkin diperoleh.

2.2.1 Alasan Pengadaan Persediaan

Adapun alasan diperlukannya persediaan menurut Rosnani Ginting

(2007:122) adalah sebagai berikut:

1. Transaction Motive

Menjamin kelancaran proses pemenuhan (secara ekonomis) permintaan

barang sesuai dengan kebutuhan pemakai.

2. Precatuianary Motive

Meredam fluktuasi permintaan/pasokan yang tidak beraturan.

3. Speculation Motive

Alat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan berlipat dikemudian hari.

2.2.2 Fungsi - Fungsi Persediaan

Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar

proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan

yaitu sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Menurut Rosnani

Ginting (2007:124) dalam bukunya yang berjudul Sistem Produksi Lebih

Spesifik, persediaan dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

1. Persediaan dalam Lot Size

Persediaan muncul karena ada persyaratan ekonomis untuk

penyediaan (replishment) kembali. Penyediaan dalam lot yang besar atau

dengan kecepatan sedikit lebih cepat dari permintaan akan lebih ekonomis.
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Faktor penentu persyaratan ekonomis antara lain biaya setup, biaya

persiapan produksi atau pembelian dan biaya transport.

2. Persediaan Cadangan

Pengendalian persediaan timbul berkenaan dengan ketidakpastian.

Peramalan permintaan konsumen biasanya diprediksi peramalan. Waktu

siklus produksi (lead time) mungkin lebih dalam dari yang diprediksi.

Jumlah produksi yang ditolak (reject) hanya bisa diprediksi dalama proses.

Persediaan cadangan mengamankan kegagalan mencapai permintaan

konsumen atau memenuhi kebutuhan manufaktur tepat pada waktunya.

3. Persediaan Antisipasi

Persediaan dapat timbul mengantisipasi dapat terjadinya penurunan

persediaan (supply) dan kenaikan permintaan (demand) atau kenaikan

harga. Untuk menjaga kontinuitas pengiriman produk ke konsumen, suatu

perusahaan dapat memelihara persediaan dalam rangka liburan tenaga

kerja atau antisipasi terjadinya pemogokan tenaga kerja.

4. Persediaan Pipeline

Sistem persediaan dapat diibaratkan sebagai sekumpulan tempat

(stock point) dengan aliran diantara tempat persediaan tersebut.

Pengendalian persediaan terdiri dari pengendalian aliran persediaan dan

jumlah persediaan akan terakumulasi ditempat persediaan. Jika aliran

melibatkan perubahan fisik produk, seperti perlakuan panas atau perakitan

beberapa komponen, persediaan dalam aliran tersebut persediaan setengah

jadi (work in process). Jika suatu produk tidak dapat berubah secara fisik

tetapi dipindahkan dari suatu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan

lain, persediaan tersebut disebut persediaan transportasi. Jumlah dari

persediaan setengah jadi dan persediaan transportasi disebut juga

persediaan pipeline. Persediaan pipeline merupakan total investasi

perubahan dan harus dikendalikan.

5. Persediaan Lebih

Yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau

kerusakan fisik yang terjadi.
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2.2.3 Tujuan Persediaan

Divisi yang berbeda dalam industri manufaktur akan memiliki tujuan

persediaan yang berbeda berikut tujuan persediaan menurut Rosnani Ginting

(2007:125) :

1. Pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga

menginginkan persediaan dalam jumlah yang banyak.

2. Produksi ingin beroperasi secara efisien. Hal ini mengimplikasikan order

produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar (untuk

mengurangi setup mesin). Di samping itu juga produk menginginkan

persediaan bahan baku, setengah jadi atau komponen yang cukup sehingga

proses produksi tidak terganggu karena kekuarangan bahan.

3. Pembelian (purchasing), dalam rangka efisiensi, juga menginginkan

persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit dari pada pemesanan

yang kecil dalam jumlah yang banyak. Pembelian ingin ada persediaan

sebagai pembatas kenaikan harga dan kekurangan produk.

4. Keuangan (finance) menginginkan minimasi secara semua bentuk

investasi persediaan karena biaya investasi dan efek negative yang terjadi

pada perhitungan pengembalian asset (return of asset) perusahaan.

5. Personalia (personel and industrial relationship) menginginkan adanya

persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja dan

PHK tidak perlu dilakukan.

6. Rekayasa (engineering) menginginkan persediaan minimal untuk

mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa (engineering).

Di samping itu perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka

waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode tertentu.

Dalam hal ini perusahaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut persediaan

pengamanan (safety stock).

Adapun alasan diperlukannya persediaan bagi perusahaan juga dibahas

oleh penulis, diantaranya Sofyan Assauri (2008:238) yang mengemukakan bahwa

alas an diperlukannya persediaaan bagi perusahaan adalah:
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1. Dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasional produksi untuk

memindahkan produk dari suatu tingkat ke tingkat proses yang lain. Yang

disebut persediaan dalam proses pemindahan.

2. Alasan organisasi, untuk memungkinkan suatu unit atau bagian membuat

skedul operasinya secara bebas tidak tergantung dengan yang lainnya.

Disamping alasan-alasan diadakannya persediaan ada beberapa

keuntungan menurut Sofyan Assauri (2008:238), diantaranya:

1. Menghilakan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan

yang dibutuhkan perusahaan.

2. Menghilangkan risiko material yang dipesan tidak baik sehingga harus

dikembalikan.

3. Untuk menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga

dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.

4. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancara

arus produksi.

5. Mencapai penggunaan mesin yang optimal.

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya. Dimana

keinginan pada satu waktu dapat dipenuhi atau memberikan jaminan tetap

tersedianya barang jadi tersebut.

7. Membuat pengadaan atau produksi, tidak perlu sesuai dengan penggunaan

atau penjualannya.

Selanjutnya keuntungan tersebut menurut T. Hani Handoko (2000:152),

ada beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh perusahaan apabila

mengadakan persediaan, diantaranya:

a. Persediaan bahan baku terlalu besar, kerugiannya adalah:

 Biaya penyimpanan atau pergudangan yang menjadi tanggungan

perusahaan akan semakin besar, risiko kehilanggan, risiko kerusakan

bahan baku, dalam penyimpanan, risiko kadaluarsa, risiko penurunan

kualitas barang.
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 Penyelenggaraan persediaan bahan baku yang terlalu besar akan

berarti perusahaan tersebut harus mempersiapkan dana yang cukup

besar pula untuk mengadakan pembelian bahan baku.

 Tingginya biaya penyimpanan yang ada di perusahaan tersebut serta

investasi didalam persediaan bahan baku dari perusahaan tersebut

akan mengakibatkan berkurangnya adanya untuk pembiayaan dan

investasi di bidang-bidang yang lain.

 Apabila persediaan bahan baku yang disimpan dalam perusahaan ini

semakin besar, maka terjadinya penurunan harga pasar yang

merupakan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan yang

bersangkutan.

b. Persediaan bahan baku yang terlalu kecil juga menyebabkan kerugian

diantaranya adalah:

 Persediaan bahan baku dalam jumlah yang kecil kadang-kadang

tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan

untuk pelaksanaan proses produksi.

 Apabila perusahaan tersebut seringkali kehabisan bahan baku untuk

pelaksanaan proses produksinya, maka pelaksanaannya proses

produksi dalam perusahaan yang bersangkutan tidak akan bisa

berjalan dengan lancar. Akibatnya kualitas dan kuantitas dari produk

akhir yang dihasilkan perusahaan ini menjadi sering berubah pula.

 Persediaan bahan baku yang rata-rata jumlah unitnya relative kecil

akan mengakibatkan frekuensi pembelian-pembelian bahan baku

akan menjadi semakin besar seiring dengan bertambahnya frekuensi

pembelian bahan baku, maka akan mengakibatkan bertambah besar

pula biaya pemesanan.

Dari hal-hal tersebut, menurut T. Hani Handoko (2000:155) ada beberapa

hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan yaitu:

a. Berapa besarnya jumlah unit persediaan bahan baku yang akan

diselenggarakan dalam perusahaan.
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b. Kapan dan berapa jumlah persediaan bahan baku tersebut akan dibeli oleh

perusahaan.

c. Kapan perusahaan yang bersangkutan tersebut akan mengadakan

pembelian kembali, apabila persediaan bahan baku dalam perusahaan

tersebut dirasakan sudah semakin habis.

2.2.4 Jenis - Jenis Persediaan

Dalam manajemen persediaan, barang-barang dapat dibagi ke beberapa

sudut pandang dan pendekatan, menurut Eko Indrajit dan Djokopranoto

(2003:12-13) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jenisnya

a. Barang Umum (General Material)

Barang jenis ini macamnya cukup banyak, pemakaiannya tidak

tergantung dari peralatan, harganya relatif lebih kecil, dan penentuan

kebutuhannya relatif lebih kecil serta penentuan kebutuhannya relatif

lebih gampang.

b. Suku Cadang (Spare Part)

Barang Jenis ini macamnya sangat banyak, harganya lebih mahal,

pemakaiannya tergantung dari peralatan, dan penentuan kebutuhannya

lebih sulit.

2. Menurut Harga

a. Barang Berharga Tinggi (High Value Item)

Barang ini biasanya berjumlah sekitar hanya 10% dari jumlah item

persediaan, namun jumlah nilainya mewakili sekitar 70% dari seluruh

nilai persediaan, dan oleh sebab itu memerlukan tingkat pengawasan

yang sangat tinggi.

b. Barang Berharga Menengah (Medium Value Item)

Barang ini biasanya berjumlah kira-kira 20% dari jumlah item

persediaan, dan jumlah nilainya juga sekitar 20% dari jumlah nilai

persediaan, sehingga memerlukan tingkat pengawasan cukup saja.

c. Barang Berharga Rendah (Low Value Item)
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Berlawanan dengan barang berharga tinggi, jenis barang ini biasanya

berjumlah kira-kira 70% dari seluruh pos persediaan, namun nilai

harganya hanya mewakili 10% saja dari seluruh nilai barang

persediaan, sehingga hanya memerlukan tingkat pengawasan rendah.

3. Menurut Frekuensi Penggunaan

a. Barang yang cepat pemakaian atau pergerakannya (fast moving items)

barang ini frekuensi penggunaannya dalam 1 tahun lebih dari sekian

bulan tertentu, misalnya lebih dari 4 bulan, sehingga barang jenis ini

memerlukan frekuensi perhitungan pemesanan kembali yang tidak

sering.

b. Barang lambat pemakaiannya atau pergerakannya (slow moving items)

barang yang frekuensi penggunaannya dalam 1 tahun kurang dari

sekian bulan tertentu, misalnya kurang dari 4 bulan, sehingga barang

jenis ini memerlukan frekuensi perhitungan pemesanan kembali yang

tidak sering.

4. Menurut Tujuan Penggunaan

a. Barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO materials)

Barang ini sifatnya habis pakai, digunakan untuk keperluan

pemeliharaan, perbaikan, atau reparasi dan operasi, dan kalau pada

suatu saat persediaan habis, operasi masih dapat berjalan sementara.

b. Barang program (program materials)

Barang yang sifatnya juga habis pakai, jumlah kebutuhannya sesuai

dengan tingkat produksi/kegiatan perusahaan yang bersangkutan, dan

kalau pada suatu saat persediaan habis, kegiatan perusahaan akan

langsung berhenti.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persediaan Bahan Baku

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya persediaan yang

harus diadakan, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Sujadi Prawirosentono (2000:71) faktor-faktor dominan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:
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1. Perkiraan pemakaian bahan baku

Penentuan besarnya bahan yang diperlukan harus sesuai dengan

kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam suatu periode produksi

tertentu. Perencanaan pemakaian bahan baku pada suatu periode yang lalu

(actual usage) dapat digunakan untuk perkiraan kebutuhan bahan.

Alasannya adalah bahwa pemakaian periode lalu merupakan indicator

tentang penyerapan bahan oleh proses produksi. Dengan demikian, bila

kondisinya sama berarti pada periode yang akan datang dapat ditentukan

besarnya persediaan bahan baku bersangkutan.

2. Harga bahan

Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat

mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Harga bahan ini

bila dikalikan dengan jumlah bahan yang diperlukan merupakan

kebutuhan modal yang disediakan untuk membeli persediaan tersebut.

3. Biaya persediaan

Terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakan persediaan

bahan. Adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pemesanan dan biaya

penyimpanan bahan gudang.

4. Waktu menunggu pesanan (lead time)

Adalah waktu antara tenggang pemesanan dilakukan sampai

dengan saat pesanan tersebut masuk ke gudang. Waktu tenggang ini

merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar bahan atau

barang yang dipesan dating tepat pada waktunya, artinya jangan sampai

kehabisan barang digudang.

2.2.6 Metode Penilaian Persediaan

Penentuan harga pokok persediaan sangat bergantung dari metode

penilaian yang dipakai. Masalah yang sering timbul dalam penentuan metode

yang dipakai adalah; bagaiman menentukan harga poko persediaan seandainya

masing-masing unit dari produk yang sama dibeli dengan harga yang berlainan.
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Sebelum menentukan metode mana yang lebih sesuai untuk suatu

perusahaan, maka ada beberapa cara yang dapat digunakan menurut Sofyan

Assauri (2008:244) diantaranya adalah:

1. Cara First In, First Out (FIFO Method)

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah

terjadi dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk.

Dengan demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian

barang akhir yang masuk. Kelebihan metode ini yaitu dalam suatu inflasi,

penggunaan metode FIFO akan menghasilkan jumlah laba bersih yang

tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Sedangkan kelemahannya

yaitu bahwa ada kecenderungan memaksimalkan dampak kenaikan inflasi

atau deflasi terhadap jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih.

2. Cara Rata-rata Tertimbang (Weight Average Method)

Cara ini berbeda dengan cara yang dijelaskan sebelumnya karena

didasarkan atas harga rata-rata dimana harga tersebut dipengaruhi oleh

jumlah barang yang diperoleh pada masing-masing harganya. Dengan

demikian persediaan yang dinilai berdasarkan harga rata-rata. Kelebihan

metode ini yaitu penetapan persediaan dapat dikatakan bebas dari naik

turunnya harga, sehingga laba bersih yang dilaporkan atau harga pokok

persediaan menjadi titik berpengaruh. Sedangkan kelemahan metode ini

adalah terletak pada sistem pencatatan akan lebih banyak dibandingkan

dengan kedua metode lainnya. Tambahan bebab administrasi akan lebih

besar apabila frekuensi pembelian cukup banyak dan jenis barang yang

dibeli bermacam-macam.

3. Cara Last In, First Out (LIFO Method)

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual

dinilain menurut harga pembelian yang terakhir masuk. Sehingga

persediaan yang masih ada (stock), dinilai berdasarkan harga pembelian

barang yang terdahulu. Sebagai contoh perusahaan yang menerapkan

metode ini pada umumnya terdapat pada perusahaan-perusahaan yang



20

memiliki tingkat perputaran (turn over) penjualan yang sangat tinggi.

Kelebihan metode ini yaitu terletak dalam laporan laba rugi, metode LIFO

memberikan nilai yang tertinggi terhadap barang yang dijual.

4. Perbandingan atas Hasil Penilaian

Bilamana keadaan harga adalah stabil, maka semua cara penilaian

menghasilkan angka  yang sama. Akan tetapi bila fluktuasi harga tidak

stabil maka masing-masing cara akan menghasilkan angka yang berbeda.

2.2.7 Pengertian Pengendalian Persediaan

Seperti sudah kita ketahui bahwa setiap perusahaan perlu mengadakan

persediaan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup usahanya. Untuk

mengadakan persediaan ini dibutuhkan uang yang diinvestasikan dalam

persediaan tersebut, oleh sebab itu setiap perusahaan haruslah dapat

mengendalikan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin

kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah tepat serta dengan

biaya serendah-rendahnya, karena ini berarti banyak uang atau modal yang

tertanam, dan biaya-biaya yang ditimbulkan dengan adanya persediaan tersebut.

Sebaliknya jika persediaan yang terlalu kecil akan merugikan perusahaan. Karena

kelancaran dari kegiatan produksi dan distribusi akan terganggu. Pengawasan

persediaan merupakan salah satu dari urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat

satu sama lain. Dalam seluruh operasi, produksi perusahaan tersebut sesuai

dengan apa yang telah direncanakan terlebih dahulu baik waktu, jumlah kuantitas

maupun biayanya.

Pengertian pengendalian persediaan menurut Sofyan Assauri (2008:247)

dikemukakan sebagai berikut:

“Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu
kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan
parts, bahan baku, dan barang hasil produksi, sehingga perusahaan
dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta
kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan
efisien”.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian

persediaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar produksi dapat berjalan

dengan lancar dan biaya persediaan menjadi minimal.

2.2.8 Peranan Pengendalian Persediaan dalam Manajemen Operasi

Pengendalian persediaan merupakan bagian dalam perencaan jangka

pendek yang berarti memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi.

Karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan persediaan bahan baku yang

akan mempengaruhi jalannya proses produksi. Jumlah persediaan bahan baku

diatur sedemikian rupa sehingga  kekurangan maupun kelebihan bahan baku dapat

dihindari.

Menurut Sujadi Prawirosentono (2000:72) bahwa:

“Bahan baku di gudang harus tetap ada agar proses produksi tidak

terhenti, dan apabila ada persediaan dalam gudang hanya sedikit

tentu dapat mengancam proses produksi.”

Bila persediaan dilakukan sebanyak-banyaknya, memang proses produksi

akan terjamin kelancarannya. Namun penyimpanan bahan baku yang terlalu

banyak berarti menimbulkan biaya penyimpanan yang besar. Tetapi bila

persediaan dalam jumlah kecil akan dapat mengancam proses produksi dan

pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi dalam melakukan pengendalian

persediaan, perusahaan harus membuat rencana produksi di awal periode

produksi. Yang memuat jumlah produksi yang akan dihasilkan (tujuan produksi),

jumlah kebutuhan bahan baku untuk dapat mencapai tujuan produksi tersebut

serta hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi hal buruk yang

mungkin terjadi.

2.2.9 Fungsi-fungsi Pengendalian Persediaan

Fungsi-fungsi utama dari suatu pengawasan persediaan yang efektif

menurut Sofyan Assauri (2008:177) adalah:
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1. Memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh

suatu supply yang cukup dan bahan-bahan atau barang yang dibutuhkan

baik kuantitas maupun kualitas.

2. Menyimpan dan memelihara bahan-bahan atau barang dalam persediaan,

yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan

melindungi bahan-bahan atau barang yang telah dimasukan ke dalam

persediaan.

3. Pengeluaran bahan-bahan atau barang, yaitu mendapatkan suatu

pengaturan atas pengeluaran dan penyimpanan bahan-bahan atau barang

dengan tepat saat serta tempat dimana dibutuhkan.

4. Meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang

(mempertahankan persediaan dalam jumlah optimal setiap waktu).

2.2.10 Tujuan Pengendalian Persediaan

Pengawasan persediaan yang dijalankan untuk memelihara terdapatnya

keseimbangan antara kerugian-kerugian serta penghematan dengan adanya suatu

tingkat persediaan tertentu dan besarnya biaya dan modal yang dibutuhkan untuk

mengadakan persediaan tersebut. Tujuan persediaan secara terperinci menurut

Sofyan Assauri (2008:250) dapatlah dinyatakan sebagai usaha untuk:

1. Menjaga jangan sampau perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat

mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi dan operasional.

2. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak

terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari

persediaan tidak terlalu bersar.

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

akan berakibat terhadapa biaya pesanan yang besar.

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian

persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan kuantitas yang tepat dari bahan-

bahan atau barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya

yan minimum untuk keuntungan dan kepentingan perusahaan. Dengan kata lain,

pengendalian persediaan untuk menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat
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yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya persediaan

yang minimal.

2.3 Metode Pengendalian Persediaan

2.3.1 Economic Order Quantity (EOQ)

Pengertian EOQ menurut Fredy Rangkuti (2004) bahwa:

“Jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan

biaya yang paling rendah”.

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (2008:256) dalam bukunya yang

berjudul Manajemen Persediaan dan Operasional, mendifinisikan EOQ sebagai

berikut:

“Jumlah atau besarnya pesanan yang diadakan hendaknya

menghasilkan biaya-biaya yang timbul dalam penyediaan adalah

minimal”.

Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini kita

hanya memperhatikan biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut, baik

biaya variabel yang bersifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah

persediaan yang dibeli atau disimpan maupun biaya variabel yang bersifat

perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah persediaan tersebut.

Biaya variabel pada persediaan pada prinsipnya dapat digolongkan

kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Biaya-biaya yang berubah sesuai dengan tren pesanan, yang kini sering

dinamakan procurement cost/setup cost.

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

yang sering disebut storage/carrying cost.

Procurement cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan

frekuensi pesanan yang terdiri atas:

1. Biaya selama proses persiapan

 Persiapan-persiapan untuk pesanan.

 Penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan.

2. Biaya pengiriman pesanan (besarnya ditentukan oleh perusahaan)
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3. Biaya pengiriman yang dipesan.

 Biaya pembongkaran dan pemindahan barang ke gudang.

 Pemeriksaan material yang diterima.

 Mempersiapkan laporan penerimaan.

 Mencatat kedalam material reward.

4. Biaya processing pembayaran.

 Auditing dan perbandingan antara laporan penerimaan dan pemesanan

yang asli.

 Persiapan pembuatan cheque untuk pembayaran.

 Pengeriman cheque kemudian auditingnya.

 Pengiriman cheque kemudian auditingnya.

Setup cost akan semakin besar apabila order quantity makin kecil.

Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya

persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory

dan biaya ini dinyatakan dalam persentase nilai rupiah dari average inventory dan

biaya-biaya yang termasuk kedalam carrying cost adalah:

1. Biaya penggunaan/sewa ruangan gudang.

2. Biaya pemeliharaan material dan allowance untuk kemungkinan rusak.

3. Biaya untuk menghitung/menimbang barang yang dibeli.

4. Biaya asuransi.

5. Biaya model dan pajak dari persediaan yang ada di dalam gudang.

Carrying cost akan semakin kecil apabila jumlah material yang dipesan

semakin kecil.

Dari kutipan-kutipan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan

menggunakan EOQ, dapat ditentukan berapa banyak yang harus dipesan, dimana

biaya yang timbul harus seminimal mungkin.

Metode EOQ dapat diterapkan bila asumsi-asumsi ini terpenuhi:

1. Permintaan produk adalah konsisten seragam dan diketahui.

2. Harga/unit produk adalah konstan.

3. Biaya pemesanan per-pesanan konstan.
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4. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima (lead time)

konstan.

5. Tidak terjadinya kekurangan barang (back order).

Dalam menentukan EOQ ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Tabular approach

Penentuan jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan tabular approach

dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah pesanan

dan jumlah biaya per tahun. Tentunya jumlah pesanan yang mengandung

jumlah biaya yang terkecil merupakan jumlah pesanan yang ekonomis.

2. Graphical approach

Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan grapichal approach

dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik carrying cost,

ordering cost, dan total cost. Dalam satu gambar dimana sumbu horizontal

jumlah pesanan (order) per tahun, dan sumbu vertikal besarnya dari

jumlah pesanan yang ekonomis adalah sebagai berikut:

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa total biaya minimum terjadi

apabila dua komponen biaya antara pemesanan dan penyimpanan berpotongan.
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Berdasarkan perhitungan tersebut selanjutnya dapat kita ketahui bahwa optimal

order quantityQ adalah sebagai berikut:

Atau

Q² =

Dengan demikian,

Q =

3. Formula Approach

Cara penentuan jumlah yang ekonomis dapat dilakukan dengan

memperhatikan bahwa jumlah biaya persediaan yang minimum terdapat jika

ordering cost sama dengan carrying cost. Berikut cara perhitungan EOQ dengan

menggunakan formula approach menurut Render (2001:322) :

EOQ =

Dimana:

D = Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan atau periode

waktu.

S = Biaya pemesanan pada pesanan.

H = Biaya  penyimpanan per unit per tahun.

Frekuensi pemesanan:

N =

Kemudian,

= Rata-rata persediaan

= Jumlah pesanan selama setahun
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H = Biaya penyimpanan per tahun

S = Biaya pesanan per tahun

Dengan demikian total biaya per tahun (TC)

TC = H

2.3.2 Safety Stock (Persediaan Pengaman)

Dengan adanya model EOQ ini sebenarnya masih ada kemungkinan

terjadinya out of stock atau kekurangan persediaan dalam produksi. Kemungkinan

ini dapat disebabkan oleh:

1. Penggunaan bahan baku didalam produksi lebih besar daripada yang

diperkirakan sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan bahan baku akan

habis diproduksi sebelum pembelian atau pesanan yang berikutnya dating,

sehingga terjadinya out of stock. Hal ini berarti terjadi ketidakpastian

dalam pemakaian bahan baku.

2. Pemesanan atau pembelian bahan baku atau barang itu tidak dapat datang

pada waktunya (terlambat) hal ini berarti lead time tidak tepat.

Ketidakpastian jumlah dan waktu pengiriman, lead time dan jumlah serta

penyelesaian produksi merupakan masalah yang sering terjadi. Ketidakpastian ini

dapat menyebabkan kehabisan persediaan atau sebaliknya, jumlah persediaan

yang terlalu banyak. Risiko kehabisan persediaan antara lain disebabkan oleh hal-

hal berikut:

 Permintaan yang lebih besar.

 Lead time berubah

 Permintaan terlalu tinggi

Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut, khususnya dalam

permintaan dan lead time, maka disediakan suatu jumlah tertentu (safety stock)

yang akan mengurangi kehabisan persediaan. Menurut Sofyan Assauri

(2008:263) persediaan pengamanan (safety stock) adalah:
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“Persediaan pengaman (safety stock) adalah persediaan tambahan

yang akan diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan

terjadinya kekurangan bahan (stock out).”

Semakin besar tingkat safety stock-nya maka kemungkinan kehabisan

persediaan semakin kecil, akan tetapi akibatnya adalah biaya simpan semakin

besar karena jumlah total persediaan meningkat. Bila demikian, tujuan minimasi

total biaya persediaan tidak tercapai karena total biaya dalam model persediaan

didapatkan pada titik keseimbangan antara kelebihan dan kehabisan persediaan.

Tetapi dengan diadakannya safety stock akan mengurangi kegiatan yang

ditimbulkan karena terjadinya stock out, selain itu safety stock juga berperan

untuk menjaga kelangsungan proses produksi dapat berjalan sesuai dengan apa

yang telah direncanakan.

2.3.3 Reorder Point

Titik atau tingkat pemesanan kembali atau reorder point menurut Sofyan

Assauri (2008:277) adalah:

“Tingkat pemesanan kembali adalah suatu titik atau batas dari

dimana persediaan yang ada pada suatu saat dimana pemesanan

harus diadakan kembali.”

Perusahaan sering mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan

produksinya, diantaranya yaitu persediaan yang kurang memadai yang dilibatkan

oleh keterlambatan pembelian kembali stock persediaan bahan baku, sehingga

dapat memperlambat proses produksi.

Titik menunjukan kepada bagian pembelian untuk mengadakan pemesanan

kembali persediaan untuk mengganti persediaan yang telah digunakan dalam

menentukan titik ini, harus diperhatikan besarnya penggunaan bahan selama

bahan-bahan yang dipesan belum dating dan persediaan minimum. Besarnya

penggunaan bahan selama bahan-bahan yang dipesan belum diterima, ditentukan

oleh 2 faktor,yaitu:
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1. Lead time

2. Tingkat penggunaan rata-rata

Saat pemesanan kembali (reorder point), dapat dilakukan dengan dua cara

yaitu:

1. Menentukan jumlah bahan baku selama lead time ditambah dengan satu

presentase tertentu.

2. Menentukan jumlah pemakaian bahan selama lead time ditambah dengan

persediaan pengaman yang telah ditetapkan.

Dalam menghitung reorder point menurut Aminudi (2005:157)

menggunakan rumus sebagai berikut:

ROP = D x L + SS

Dimana:

ROP = Pemesanan kembali (reorder point)

SS = Persediaan pengaman (safety stock)

D = Tingkat pemakaian rata-rata perhari kerja

T = Lead time

2.3.4 Faktor-faktor yang Menentukan Besarnya Persediaan

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa persediaa pengaman (safety

stock) dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan

atau barang (stock out) yang mungkin diberikan oleh pengunaan yang lebih besar

daripada perkiraan semula, atau keterlambatan dalam penerimaan bahan atau

barang yang dipesan. Menurut Sofyan Assauri (2008:263), faktor-faktor yang

menetukan besarnya persediaan adalah:

1. Penggunaan bahan baku atau barang rata-rata

Salah satu dasar untuk memperkirakan pengunaan bahan baku atau

barang selama periode khusunya selama periode pemesanan adalah rata-

rata pengunaan bahan baku atau barang pada masa sebelumnya. Hal ini

harus diperhatikan, karena setelah kita mengadakan pesanan (order) untuk
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mengganti persediaan yang terpakai, maka pemenuhan kebutuhan atau

permintaan dari pelanggan sebelumnya barang yang dipesan datang, harus

dapat dipenuhi dari persediaan (stock) yang ada kebutuhan atau permintaan

dari pelanggan biasanya turun naik atau berfluktuasi. Oleh karena itu

perusahaan harus dapat memperkirakannya. Metode yang bisa digunakan

adalah rata-rata hitung (average mean). Disamping rata-rata perlu juga

diketahui penyimpangan dan penggunaan yang naik turun.

2. Faktor waktu/Lead Time (Procurement System)

Didalam pengisian kembali persediaan, terdapat suatu perbedaan

waktu yang kadang-kadang cukup lama antara saat mengadakan

pemesanan dengan saat penerimaan barang-barang yang dipesan tersebut

diterima dan dimasukan kedalam persediaan waktu ini disebut lead time

yang telah diperkirakan, namun apabila kedatangan barang-barang tersebut

terlambat, maka persediaan yang ditetapkan semula tidak dapat memenuhi

kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya persediaan pengaman

untuk menghadapi keterlambatan datangnya barang. Terdapat beberapa

pendekatan untuk menentukan besarnya persediaan pengaman yang dapat

dilakukan oleh perusahaan. Diantaranya adalah:

a. Probability of Stock Out Approach

Dalam pendekatan ini dipakai asumsi bahwa lead time adalah konstan dan

seluruh barang yang dipesan diserahkan oleh supplier pada saat yang

sama, jadi dengan asumsi ini, maka terjadilah stock out. Yang bukan

disebabkan karena perubahan dari lead time, penyerahan bahan yang

dipesan tidak pada saat yang sama, tetapi stock out terjadi karena adanya

penambahan dalam permintaan atau penggunaan presentasi titik

pemesanan kembali, sama dengan jumlah dari hasil perkalian besarnya

penggunaan setiap harinya dengan panjangnya lead time ditambah dengan

safety stock.

b. Level of Service Approach

Dalam pendekatan ini penentuan safety stock tergantung dari pemakaian

barang selama masa pemesanan kembali pada waktu yang lalu tidak begitu
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bervariasi, maka persediaan pengaman yang sedikit sudah cukup untuk

mempertahankan service level yang lebih tinggi.

Dengan mengasumsikan bahwa distribusi permintaan periodik adalah

normal dan distribusi permintaan periodik yang diharapkan dalam periode

tenggang waktu diasumsikan sama, maka perhitungan persediaan pengaman

menurut Jay Heizer dan Render (2009: 322) dengan cara sebagai berikut:

SD =

Dimana:

SD = Standar deviasi

X = Kebutuhan rata-rata

X1 = Jumlah kebutuhan barang

N = Jumlah data

Apabila standar deviasi dari permintaan atau kebutuhan telah diketahui,

maka besarnya persediaan pengaman dapat diperoleh dengan mengalikan standar

deviasi dari permintaan tersebut dengan service level yang kira inginkan dan lead

time-nya.

SS = Z x SD x

Dimana:

Z = Tabel z

n = Periode

t = Lead time

SD = Standar Deviasi

2.3.5 Biaya yang Timbul dari Adanya Persediaan

Dalam menentukan persediaan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan. Menurut Sofyan Assauri (2008:242) unsur-unsur biaya yang terdapat

dalam persediaan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:
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1. Biaya pemesanan (ordering cost)

Biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemesanan barang-

barang atau bahan-bahan tersebut dari penjual, sejak dari pesanan dibuat

dan dikirim ke pembeli, sampai barang-barang atau bahan-bahan tersebut

dikirim dan diserahkan serta diinpeksi digudang atau daerah pengolahan

(process area).

2. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan (inventory carrying cost)

Biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan adanya persediaan yang

meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat

adanya sejumlah persediaan. Jadi biaya ini berhubungan dengan terjadinya

persediaan dan disebut juga dengan biaya mengadakan persediaan

(inventory carrying cost).

3. Biaya kekurangan persediaan (out of stock cost)

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih

kecil daripada jumlah yang diperlukan, seperti kerugian atau biaya-biaya

tambahan yang diperlukan karena seorang pelanggan meminta atau

memesan suatu barang sedangkan barang yang dibutuhkan tidak tersedia.

4. Biaya yang berhubungan dengan kapasitas (capacity associated cost)

Biaya-biaya yang terdiri atas biaya kerja lembur, biaya latihan, biaya

pemberhentian kerja dan biaya-biaya pengangguran (idle time cost).

Biaya-biaya ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan

kapasitas, atau bila terlalu banyak atau terlalu sedikitnya kapasitas yang

digunakan pada suatu waktu tertentu

2.3.6 Kerugian dari Ketidakpastian Pengadaan Persediaan

Menurut Ahyari (2003:152) ada beberapa kerugian yang akan diderita

oleh perusahaan apabila mengadakan persediaan bahan baku atau barang yang

terlalu besar:

1. Biaya penyimpanan atau pergudangan yang akan menjadi tanggungan

perusahaan akan menjadi semakin besar, yang meliputi: biaya sewa

gudang, risiko biaya kerusakan, biaya dalam penyimpanan, risiko
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kehilangan, risiko kadaluarsa, risiko penurunan kualitas bahan dalam

penyimpanan dan lain-lain.

2. Mengadakan persediaan yang terlalu besar mengakibatkan perusahaan

harus mempersiapkan dana yang cukup besar pula untuk mengadakan

permbelian bahan baku atau barang.

3. Tingginya dana penyimpanan dana investasi dalam persediaan bahan baku

atau barang yang ada di dalam perusahaan tersebut akan mengakibatkan

berkurangnya dana untuk pembiayaan dan investasi di bidang-bidang lain.

4. Apabila perusahaan yang bersangkutan mempunyai persediaan yang

sangat besar, maka adanya penurunan pasar akan merugikan persediaan.

Dalam hal ini perusahaan harus dapat mengetahui gambaran harga pasar

dari bahan baku atau barang yang akan datang.

Beberapa kelemahan apabila perusahaan melakukan pengadaan persediaan

yang terlalu kecil menurut Ahyari (2003:153) adalah:

1. Persediaan yang sangat kecil kadang-kadang tidak dapat memenuhi

kebutuhan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi permintaan

konsumen, maka pada umumnya perusahaan akan mengadakan pembelian

dalam jumlah kecil yang mendadak, sehingga harga beli bahan baku atau

barang tersebut akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian normal.

2. Persediaan dalam jumlah kecil akan mengakibatkan frekuensi pembelian

bahan baku atau barang akan menjadi semakin tinggi, sehingga biaya

pemesanan persediaan juga akan bertambah besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikembangkan adanya sistem

pengawasan persediaan bahan baku atau barang yang optimal. Menurut Sofyan

Assauri (2008:250) ada beberapa tujuan pengawasan persediaan, diantaranya

yaitu:

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga

mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.

2. Menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu

besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan

tidak terlalu besar.
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3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini

akan berakibat pada biaya pemesanan yang besar.

2.4 Perbaikan dalam Sistem Persediaan

Menurut T. Hani Handoko (2000:235) dalam bukunya yang berjudul

Manajemen Persediaan banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan

untuk memaksimalkan kinerjanya. Beberapa metode yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Menstandarkan item persediaan

Persediaan dapat dikurang dengan merumuskan jumlah setiap item atau

dengan mengurangi jenis item. Investasi dalam persediaan dapat

diturunkan apabila hanya satu standar item daripada lima standar item

yang berbeda.

2. Mengurangi waktu tunggu

Apabila pemasok berasal dari lokal, maka dapat mengurangi waktu tunggu

dan dapat menurunkan jumlah persediaan.

3. Mengurangi waktu siklus

Arus material secara terus-menerus dan tidak terputus-putus dapat

mengurangi waktu siklus produksi dan akan menaikan perputaran

persediaan.

4. Menggunakan beberapa pemasok

Dengan menggunakan beberapa pemasok dapat memperoleh kualitas dan

harga yang lebih baik. Jumlah pemesanan yang lebih kecil dan frekuensi

pengiriman lebih besar dipakai oleh pemasok.

5. Memberitahukan perkiraan permintaan pada pemasok

Jika pemasok mengetahui jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka

mereka dapat merencanakan produksi agar persediaan cukup tersedia

apabila diperlukan.

6. Kontrak pembelia dengan pemasok untuk jumlah minimum
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Kontrak pembelian dengan jumlah pemasok untuk jumlah tetap dengan

pembayaran setelah material diterima jumlah diskon dapat diperoleh dan

kenaikan harga.

7. Mempertimbangkan biaya transportasi

Jika salah satu kurang mempertimbangkan biaya transportasi maka akan

dapat berpengaruh pada biaya persediaan.

8. Memperbaiki ketepatan catatan

Ketidaktepatan catatan persediaan akan menimbulkan masalah. Siklus

akuntasi dapat memperbaiki ketepatan catatan dan mengurangi kekacauan

operasi.

9. Memperbaiki perencanaan kapasitas

Mengakibatkan kerugian dan kelemahan pelayanan, skedul produksi

induk. Harus memperhatikan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki.

10. Meminimumkan persiapan

Mempersiapkan fasilitas sebelum kegiatan produksi dimulai haru diberi

batasan waktu. Karena dengan waktu persiapan yang pendek dapat

mengurangi pemborosan.

11. Struktur produk sederhana

Terlalu banyak tingkat material yang digunakan dapat menambah siklus

waktu produksi dan penanganan material. Oleh karena itu, dengan

menyederhanakan standar produk akan menghemat waktu siklus dan

penanganan material.

12. Frekuensi pada perbaikan terus-menerus

Lakukan perhatian terhadap standardisasi. Penyederhanaan, integrasi,

singkronisasi dan mengurangi atau menghilangkan kendala.

2.5 Hubungan Pengawasan Persediaan dengan Perencanaan dan

Pengawasan Kegiatan Operasional

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan perencanaan dan pengawasan

kegiatan operasional adalah untuk dapat berhasil tercapainya tujuan perusahaan

yaitu kelancaran operasi dan kelangsungan hidup serta dapat berkembangnya
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perusahaaan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan perencanaan dan pengawasan

kegiatan operasional ini, peranan pengawasan persediaan adalah sangat penting.

Agar perencanaan dan pengawasan persediaan dapat berjalan dengan efektif,

keduanya harus berjalan bersama-sama. Perencanaan dan pengawasan produksi

mengusahakan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien serta

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan persediaan

mengatur besarnya persediaan bahan baku atau barang yang dapat meminimalkan

biaya sekecil-kecilnya, seperti apa yang diharapkan dalam perencanaan dan

pengawasan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Sofyan Assauri (2008:177), mengatakan bahwa:

“Masalah pengendalian persediaan merupakan masalah yang sangat
penting, karena jumlah persediaan masing-masing bahan baku atau
barang akan menentukan atau mempengaruhi kelancaran produksi
secara keefektifan dan keefisienan perusahaan”.

Dengan persediaan barang, perusahaan dapat menentukan jumlah

pemakaian barang pada tingkat yang ekonomis, juga dapat meningkatkan

produktivitas perusahaan. Karena perusahaan dapat beroperasional dengan jumlah

barang yang paling ekonomis dan biaya yang paling minimal. Selain itu dengan

menentukan tingkat persediaan pengaman (safety stock), perusahaan akan dapat

menentukan kapan sebaiknya pemesanan barang dilakukan kembali (reorder

point), kegiatan operasional perusahaan akan terjaga kelangsungannya. Tanpa

didukung oleh perencanaan yang baik dan sumber daya yang optimal kegiatan

operasional perusahaan belum tentu dapat berjalan dengan lancar.
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2.6 Kajian Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Variabel dan
Objek yang diteliti

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Variabel dan Objek

2.7 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan akan berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen

dengan kapasitas yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Dalam perusahaan

dagang, keseimbangan antara jumlah persediaan dengan jumlah permintaan

konsumen harus seimbang sehingga tidak akan berdampak pada total biaya dan

hilangnya konsumen.

Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan.

Persediaan merupakan salah satu asset yang paling utama di banyak perusahaan,

mencerminkan 40% dari total modal yang diinvestasikan. Manajer operasi di

seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan itu sangatlah

penting. Meskipun sebenarnya persediaan hanyalah suatu sumber dana yang

menganggur. Karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terikat

No Judul Penelitian dan Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian

1. Analisis Persediaan Bahan Baku
Tebu pada Pabrik Gula Pandji
PT. Perkebunan Nusantara XI
(Persero)
Situbondo, Jawa Timur,
Charirul Bahtiar Robyanto, Made
Antara, Ratna Komala Dewi (2013).

 Persediaan
Bahan
Baku Tebu

Berdasarkan hasil analisis
persediaan bahan baku yang
dilakukan, metode Ecoomic
Order Quantity efektif dalam
meminimalisir biaya persediaan.

2. Perancangan Sistem
Pengontrolan Stok Barang pada
BLESSCOM Komputer dengan
Metode Economic Order
Quantity, Immanuel Ginting
(2013)

 Persediaan
Stok
Barang

Penggunaan metode EOQ dapat
berdampak pada penghematan
biaya dalam pemesanan satu
jenis barang, apabila terjadi
dalam banyak jenis barang maka
keefisienan yang di dapat akan
semakin besar bagi perusahaan.

3. Analisis Persediaan Solar
dengan Menggunakan Metode
Economic Order Quantity pada
PT. Anugerah Bara Kaltim,
Siti Nurhasanah (2012)

 Persediaan
Solar

Dengan menggunakan metode
EOQ pada PT. Anugerah Bara
Kaltim dalam menganalisa
persediaan dapat ditentukan
biaya yang paling ekonomis
dalam persediaan solar
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didalamnya tidak dapa digunakan untuk keperluan lain dengan kata lain bisa

disebut tertanam.

Salah satu perusahaan dagang yang terdapat dalam rantai pasokan yaitu

distibutor. Masalah yang biasa dihadapi oleh pihak distributor adalah jumlah

persediaan yang optimal. Persediaan yang berlebih akan berdampak pada

pembekakan total biaya, sedangkan jika persediaan terlalu sedikit akan berdampak

pada tidak terpenuhinya permintaan konsumen.

Pada umumnya perusahaan menghadapi permintaan yang berfluktuasi.

Demikian pula dengan perusahaan dagang, dimana pada saat tertentu perusahaan

menghadapi permintaan pelanggan yang tinggi, sementara pada saat lain hanya

terdapat sedikit pelanggan yang membutuhkan pelayanan.

Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan persediaan melalui suatu

rencana pemesanan berdasarkan permintaan konsumen dan data penjualan yang

dimiliki perusahaan, dimana salah satu alat yang dapat digunakan adalah metode

Economic Order Quantity (EOQ). Metode Economic Order Quantity

(EOQ)adalah suatu metode penentuan jumlah kuantitas barang yang dapat

diperoleh dengan biaya minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian

yang optimal.

Selain dari penentuan persediaan, sebuah perusahaan dagang juga harus

menentukan kapan barang tersebut akan dipesan (reorder point), berapa barang

yang dipesan, serta berapa banyak persediaan yang harus tersedia didalam

gudang(safety stock).
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran
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