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BAB II 

 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 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 

Render (2011:4) mengatakan bahwa : 

“Manajemen Operasi (Operations Management) adalah 

serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang 

dan jasa dengan mengubah input menjadi output”.  

Itulah mengapa rata – rata perusahaan besar didunia ini banyak 

menerapkan teknik Manajemen Operasi dikarenakan kesadaran akan pentingnya 

perhatian dalam proses produksi guna meningkatkan nilai produksi dan 

mendapatkan laba. 

Bidang ilmu manajemen operasional merupakan bidang ilmu yang mencakup 

banyak hal dalam berbagai ospek. Jay Heizer dan Render (2005:9), 

menyebutkan bahwa terdapat sepuluh keputusan strategis yang berkaitan dengan 

manajemen operasional. Kesepuluh hal tersebut adalah : 

1) Perancangan produk dan jasa 

2) Pengelolaan kualitas 

3) Perancangan proses dan kapasitas 

4) Strategi lokasi 

5) Strategi tata letak 

6) Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan 
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7) Manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management) 

8) Persediaan, perencanaan, kebutuhan bahan baku, dan JIT (Just in time) 

9) Penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek 

10)  Perawatan (Maintenance) 

2.2 Pengertian Manajemen Persediaan 

Manajemen persediaan (inventory management) yang baik merupakan 

kunci keberhasilan setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan dagang. Pengelolaan persediaan secara baik memungkinkan 

penggunaan sumber daya dan penjadwalan produksi secara efisien. Perusahaan 

harus memelihara persediaan barang dalam proses dalam jumlah tertentu selama 

proses produksi. Ada sejumlah aspek yang memerlukan pertimbangan mendalam 

tentang persediaan yaitu berapa macam jenis persediaan, berapa jumlah 

persediaan yang dianggap tepat, hubungan antara persediaan dengan piutang.  

Begitu pentingnya manajemen persediaan, sehingga semua level manajer akan 

terlibat dalam pengelolaan persediaan untuk menjaga besarnya persediaan guna 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.  

Persediaan dalam proses atau persediaan dalam perpindahan, yaitu 

persediaan antara berbagai tahap produksi atau penyimpanan. Kebijakan 

persediaan perlu dilakukan oleh manajer agar dapat menjamin kelancaran proses 

produksi, dapat dijangkau oleh dana yang tersedia dan dapat mencapai jumlah 

pembelian optimal. 

Pada perusahaan manufaktur, faktor – faktor yang menentukan besarnya 

persediaan (khususnya persediaan bahan baku) adalah:  

1. Lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. 

2.  Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode.  

3. Jumlah dana yang tersedia.                    

4. Daya tahan bahan persediaan. 

Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2004:169) manajemen persediaan 

dapat diartiakan sebagai berikut : 
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“Manajemen Persediaan merukapan sejumlah bahan – bahan, 

parts yang disediakan dan bahan – bahan dalam proses yang terdapat 

dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang – barang jadi 

atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari 

komponen atau langganan setiap waktu”. 

2.2.1 Faktor Menentukan Persediaan Yang Optimal 

Masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana menentukan 

persediaan yang optimal, oleh karena itu perlu diketahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya persediaan. Persediaan yang dimaksud dalam hal 

ini adalah persediaan dalam kaitannya dengan kegiatan produksi yakni persediaan 

bahan baku.  

Menurut Agus Ristono (2009), besar kecilnya persediaan bahan baku 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :  

1. Volume atau jumlah yang dibutuhkan, yaitu yang dimaksudkan untuk 

menjaga kelangsungan proses produksi. Semakin banyak jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan, maka akan semakin besar tingkat persediaan bahan 

baku. Volume produksi yang direncanakan, hal ini ditentukan oleh 

penjualan terdahulu dan ramalan penjualan. Semakin tinggi volume 

produksi yang direncanakan berarti membutuhkan bahan baku yang lebih 

banyak yang berakibat pada tingginya tingkat persediaan bahan baku.  

2. Kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan bahan 

baku yang tinggi dan sebaliknya. 

3. Sifat bahan baku, apakah cepat mengalami kerusakan (durable good) atau 

tahan lama (undurable good). Barang yang tidak tahan lama tidak dapat 

disimpan lama, oleh karena itu bila bahan baku yang diperlukan tergolong 

barang yang tidak tahan lama maka tidak perlu disimpan dalam jumlah 

banyak.  

Sedangkan untuk bahan baku yang sifatnya tahan lama, tidak ada salahnya 

perusahaan menyimpannya dalam jumlah yang besar. Agar kontinuitas 

produksi tetap terjaga, maka untuk berjaga-jaga perusahaan sebaiknya 

memiliki apa yang dinamakan dengan persediaan cadangan (safety stock). 
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Persediaan cadangan atau disebut pula persediaan pengaman adalah 

persediaan minimal bahan baku yang dipertahankan untuk menjaga 

kontinuitas produksi. 

2.2.2 Alasan Pengadaan Persediaan 

Adapun alasan diperlukannya persedaan menurut Rosnani Ginting 

(2007:122) adalah sebagai berikut : 

1. Transaction Motive 

Menjamin kelancaran proses pemenuhan (secara ekonomis) permintaan 

barang sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

2. Precatuaianary Motive 

Merendam fluktuasi permintaan atau pasokan yang tidak beraturan. 

3. Specualasi Motive 

Alat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan berlipat dikemudian hari. 

2.2.3 Fungsi – fungsi Persediaan 

Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar 

proses produksi dan distribudi untuk memperoleh efesiensi. 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 sebagai berikut : 

1. Persediaan dalam Lot Size 

Persediaan muncul karena ada persyaratan ekonomis untuk 

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

dengan kecepatan sedikit lebih cepat dari permintaan akan lebih ekonomis 

antara lain biaya setup, biaya persiapan produksi atau pembelian dan biaya 

transport. 

2. Persediaan cadangan 

Pengendalian persediaan timbul berkenan dengan ketidakpastian. 

Peramalan permintaan konsumen biasanya diprediksi peramalan. Waktu 

siklus produksi (Lead Time) mungkin lebih dalam dari yang diprediksi. 
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Jumlah produksi yang ditolak (reject) hanya bisa diprediksi dalam 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. 

Pengendaliaan 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 

perubhan dan harus dikendalikan. 

5. Persediaan lebih 

Yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau 

kerusakan fisik yang terjadi. 

2.2.4 Tujuan Persediaan 

Pada prinsipnya semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan 

menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi 

dalam perusahaan tersebut. Beberapa hal yang menyangkut tujuan 
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menyelenggarakan persediaan bahan baku menurut Agus Ahyari (2003:150) 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produks perusahaan 

tersebut tidak dapat dibeli atau didatangkan secara satu persatu dalam 

jumlah unit yang diperlukan perusahaan serta pada saat barang tersebut 

akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan tersebut. Bahan 

baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, dimana 

jumlah tertentu ini akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan 

proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu 

tertentu pula. Dengan keadaan semacam ini maka bahan baku yang sudah 

dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi 

akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut. 

2. Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan 

bahan baku yang dipesan belum datang maka pelaksanaan proses produksi 

dalam perusahaan tersebut akan terganggu. Ketiadaan bahan baku tersebut 

akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan 

bahan baku dengan cara tersebut akan membawa konsekuensi bertambah 

tingginya harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan. 

Keadaan tersebut tentunya akan membawa kerugian bagi perusahaan. 

Untuk menghindari kekurangan bahan baku tersebut, maka suatu 

perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Tetapi 

persediaan bahan baku dalam jumlah besar tersebut akan mengakibatkan 

terjadinya biaya persediaan bahan yang semakian besar pula. Besarnya biaya yang 

semakin besar ini berarti akan mengurangi keuntungan perusahaan. Disamping 

itu, resiko kerusakan bahan juga akan bertambah besar apabila persediaan bahan 

bakunya besar. 

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 
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lain. Menurut Suyadi Prawirosentono (2000:71) faktor – faktor dominan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Perkiraan pemakaian bahan baku 

Penentuan besarnya bahan yang diperlukan harus sesuai dengan 

kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam suatu periode 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 gudang. 

4. Waktu menunggu pesanan (lead time) 

Adalah waktu antara tenggang waktu sejenak pesanan 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 datang tepat pada waktunya.  

2.2.6 Jenis – Jenis Biaya Persediaan 

Menurut Aulia Ishak (2010:167), model – model persediaan menjadikan 

biaya sebagai parameter dalam mengambil keputusan, biaya – biaya dalam sistem 

persediaan secara umum dapat diklasifikasikan sebgai berikut : 
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1. Biaya pembelian (Purchasing Cost = c) 

Biaya pembelian (purchase cost) dari suatu item adalah harga 

pembelian setiap unit item jika item tersebut berasal dari sumber eksternal 

atau biaya produksi per unit bila item tersebut berasal dari internal 

perusahaan. Biaya pembelian ini bisa bervariasi untuk berbagai ukuran 

pemesanan bila pemasok menawarkan potongan harga untuk untuk ukuran 

pemesanan yang lebih besar. 

2. Biaya Pengadaan (Procument Cost) 

Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis sesuai asal-usul barang yaitu : 

a. Biaya Pemesanan (Ordering Cost = k) 

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk 

mendatangkan barang dari luar. Biaya ini pada umumnya meliputi, 

antara lain : 

1) Pemrosesan pesanan. 

2) Biaya ekspedisi. 

3) Telepon dan keperluan komunikasi lainnya. 

4) Pengeluaran surat menyurat, photocopy dan perlengkapan 

administrasi lainnya. 

5) Biaya pengepakan dan penimbangan. 

6) Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan. 

7) Biaya pengiriman ke gudang. 

b. Biaya Pembuatan (Set Up Cost = k) 

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan 

untuk persiapan memproduksi barang. Biaya ini biasanya timbul di 

dalam pabrik, yang meliputi biaya menyetel mesin dan biaya 

mempersiapkan gambar benda kerja. 

3. Biaya Penyimpanan (Holding Cost = h) 

Biaya penyimpanan (holding cost) merupakan biaya yang timbul 

akibat disimpannya suatu item, biaya ini meliputi : 
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a. Biaya Memiliki Persediaan (Biaya Modal) 

Penumpukan barang digudang berarti penumpukan modal, di mana 

modal perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur 

dengan suku bunga bank. Oleh karena itu, biaya yang ditimbulkan 

karena memiliki persediaan harus diperhitungkan dalam biaya sistem 

persediaan. Biaya memiliki persediaan diukur sebagai persentasi nilai 

persediaan untuk periode tertentu. 

b. Biaya Gudang 

Biaya yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga 

timbul biaya gudang. 

c. Biaya Kerusakan dan Penyusutan 

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan 

karena beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena 

hilang. Biaya kerusakan dan penyusutan biasanya diukur dari 

pengalaman sesuai dengan persentasenya. 

d. Biaya Kadaluarsa (Absolence) 

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena 

perubahan teknologi dan model seperti barang-barang elektronik. 

Biaya kadaluarsa biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai 

jual dari barang tersebut. 

e. Biaya Asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti kebakaran. Biaya asuransi tergantung 

jenis barang yang diasuransikan dan perjanjian dengan perusahaan 

asuransi. 

f. Biaya Administrasi dan Pemindahan 

Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasi persediaan barang 

yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang maupun 

penyimpanannya dan biaya untuk memundahkan barang dari, ke dan di 

dalam tempat penyimpanan, termasuk upah buruh dan peralatan 

handling. 
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4. Biaya Kekurangan Persediaan (Shortage Cost = p) 

Biaya ini timbul bilamana persediaan tidak mencukupi permintaan 

produk atau kebutuhan bahan. 

a. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan persediaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Kehilangan Penjualan, ketika perusahaan tidak mampu memenuhi 

suatu pesanan maka ada nilai penjualan yang hilang bagi 

perusahaan. 

2) Kehilangan Langganan, pelanggan yang merasa kebutuhannya 

tidak dapat dipenuhi perusahaan akan beralih ke perusahaan lain 

yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. 

3) Biaya Pemesanan Khusus, perusahaan melakukan pemesanan 

khusus agar barang item tersebut diterima tepat waktu. Pemesanan 

khusus mengakibatkan pertambahanbiaya pada biaya ekspedisidan 

harga item yang dibeli. 

4) Terganggunya Proses Produksi, jika kekurangan persediaan terjadi 

pada persediaan bahan, dan hal ini tidak diantisipasi sebelumnya, 

maka kegiatan produksi akan terganggu. 

5) Tambahan pengeluaran kegiatan manejerial. 

b. Biaya kekurangan persediaan dapat diukur dari : 

1) Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi 

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat 

memenuhi permintaan atau dari kerugian akibat terhentinya proses 

produksi. Kondisi ini diistilahkan sebagai biaya penalty (p) atau 

hukuman kerugian bagi perusahaan dengan satuan misalnya: 

Rp/unit. 

2) Waktu Pemenuhan 

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti 

atau lamanya perusahaan tidak mendapat keuntungan, sehingga 

waktu menganggur tersebut dapat diartikan sebagai uang hilang. 
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Biaya waktu pemenuhan diukur berdasarkan waktu yang 

diperlukan untuk memenuhi gudang dengan satuan misalnya: 

Rp/unit. 

3) Biaya Pengadaan Darurat 

Kelebihan biaya dibanding pengadaan normal dapat dijadikan 

ukuran untuk menentukan biaya kekurangan persediaan dengan 

satuan misalnya: Rp/setiap kali kekurangan. 

5. Biaya Sistemik 

Biaya ini meliputi biaya perancangan dan perencanaan system 

persediaan serta biaya-biaya untuk mengadakan peralatan (misalnya 

komputer) serta melatih tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan 

system. Biaya sistemik ini dapat dianggap sebagi biaya investasi bagi 

pengadaan suatu system pengadaan. 

Identifikasi biaya persediaan adanya perbedaan pengertian antara biaya 

persediaan aktual yang dihitung secara akuntansi dan biaya persediaan yang 

digunakan di dalam menentukan kebijaksanaan persediaan. Dalam penentuan 

kebijaksanaan persediaan, biaya persediaan yang diperhitungkan hanyalah biaya-

biaya yang bersifat variable, sedangkan biaya yang bersifat tetap tidak akan 

mempengaruhi hasil optimasi yang diperoleh sehingga keberadaanya tidak harus 

diperhitungkan. Selain itu biaya kekurangan persediaan yang secara aktual tidak 

pernah tercatat akuntansi akan diperhitungkan di dalam penentuan kebjaksanaan 

persediaan, karena itu yang dimaksud dengan biaya persediaan bukanlah biaya 

persediaan aktual yang dihitung secara akuntansi, tetapi biaya persediaan untuk 

keperluan penentuan kebijaksanaan. 

2.3 Pengertian Pengendalian Persediaan 

Perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk dapat menjamin kegiatan 

operasi nya. Untuk mengadakan persediaan ini perusahaan perlu mengendalikan 

suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi 

kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah yang tepat serta dengan biaya yang 

serendah – rendahya, karena ini berarti banyak uang atau modal yang tertanam, 
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dan biaya – biaya yang ditimbulkan dengan adanya persediaan tersebut. 

Sebaliknya jika persediaan terlalu kecil maka akan merugikan perusahaan. Karena 

kelancaran dari kegiatan operasi perusahaan dan distribusi akan terganggu.

 Pengendalian menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang 

tepat agar tidak ada kelebihan maupun kekurangan bahan baku dan menentukan 

kuantitias dan waktu yang tepat. Adapun pengertian pengendalian persediaan 

menurut Sofyan Assauri (2008:247) dikemukakan sebagai berikut:  

“Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu 

kegiatan untuk menentukan tignkat dan komposisi dari persediaan 

parts, bahan baku, dan barang hasil produksi, sehingga perusahaan 

dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta 

kebutuhan – kebutuhan pembelajaan perusahaan dengan efektif dan 

efesien. 

2.3.1 Peranan Pengendalian Persediaan dalam Manajemen Operasional 

 Pengendalian persediaan merupakan bagian dalam perencanaan 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 sedimikian rupa sehingga kekurangan maupun kelebihan bahan baku dapat 

dihindari. Menurut Suyadi 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 tersedianya persediaan sebanyak – banyaknya di gudang, memang 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Namun penyimpanan bahan baku 

yang terlalu banyak dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang besar. Akan 

tetapi bila persediaan dalam jumlah yang jauh lebih kecil dapat menghambat 

proses produksi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dalam 

melakukan pengendalian persediaan, perusahaan harus membuat rencana produksi 

di awal periode. Yang membuat berapa jumlah produksi yang akan dihasilkann 

jumlah kebutuhan bahan baku untuk mencapai tujuan produksi tersebut serta hal – 
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hal yang harus dipersiapkan untuk mengantipasi hal yang tidak di inginkan yang 

mungkin akan terjadi. 

2.3.2 Fungsi – fungsi Pengendalian Persediaan 

Fungsi – fungsi utama dari suatu pengawasan persediaan yang efektif 

menurut Sofyan Assauri (2008:177) adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh bahan – bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk 

memperoleh suatu supply yang cukup dan bahan – bahan yang dibutuhkan 

baik kuantitas maupun kualitas. 

2. Menyimpan dan memelihara bahan – bahan dalam persediaan, yaitu 

mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi 

bahan – bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. 

3. Pengeluaran bahan – bahan, yaitu mendapatkan suatu pengaturan atas 

pengeluaran dan penyimpanan bahan – bahan dengan tepat saat dimana 

bahan – bahan tersebut dibutuhkan. 

4. Meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang 

(mempertahankan persediaan dalam jumlah optimum setiap waktu). 

2.3.3 Tujuan Pengendalian Persediaan 

 Pengawasan persediaan yang dijalankan untuk memelihara terdapatnya 

keseimbangan antara kerugian – kerugian serta pengehematan dengan adanya 

suatu tingkat persediaan tertentu dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

persediaan tersebut. Tujuan pengendalian persediaan secara terperinci menurut 

Sofyan Assauri (2008:250) adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga jangan sampai perusahan kehabisan persediaan sehingga dapat 

mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. 

2. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar 

atau berlebihan, sehingga biaya – biaya yang timbul dari persediaan tidak 

terlalu besar. 

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

dapat mengakibatkan terhambatnya prosed produksi. 
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Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian 

persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan – 

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

biaya yang minimum. Untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Dengan 

kata lain pengendalian persediaan untuk menjamin terdapatnya persediaan pada 

tingkat yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya 

persediaan seminimal mungkin. 

2.4 Metode Pengendalian Persediaan 

2.4.1 Economic Order Quantity (EOQ) 

Perusahaan berusaha menekan biaya seminimal mungkin agar keuntungan 

yang diperoleh menjadi lebih besar, demikian pula dengan manajemen persediaan 

selalu mengupayakan agar biaya persediaan menjadi minimal. Metode untuk 

menentukan persediaan yang paling optimal atau paling ekonomis adalah 

Economical Order Quantity (EOQ) yaitu jumlah kuantitas bahan yang dibeli pada 

setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. EOQ tercapai pada saat 

biaya pesan sama dengan biaya simpan. Jumlah kuantitas pesanan yang paling 

ekonomis (EOQ) dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. 

Gambar 2.1 

Hubungan antara Biaya Pesan, Biaya Simpan, 

dan Biaya Persediaan Minimal 
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Pada gambar 2.1 terlihat bahwa antara holding cost dan ordering cost 

berhubungan terbalik dimana jumlah keduanya akan menghasilkan kurva total 

inventory cost yang cembung Sri Mulyono (2004). Jadi tinggi (jarak) kurva total 

inventory cost pada setiap titik 𝑄 merupakan hasil penjumlahan tinggi (jarak) 

kedua kurva komponen biaya tersebut secara tegak lurus. Solusi optimal dari 

fungsi tujuan akan ditemukan pada saat total inventory cost minimum Subagyo 

Pangestu (2000). 

2.4.2 Tujuan Perhitungan dengan EOQ 

 Menurut Render (2001:323) Tujuan perhitungan dengan EOQ untuk 

mengetahui : 

1. Biaya Pemesanan Tahunan =   

 

2. Biaya Penyimpanan Tahunan = 

 

3. Jumlah Pemesanan Ekonomis menurut Render (2001:322) : 

EOQ = Q* (EOQ) =  

Keterangan : 

Q* : Jumlah pesanan yang ekonomis 

D : Jumlah kebutuhan bahan dalam satuan (unit) per tahun 

S : Biaya pemesanan untuk setiap kali pesan 

H : Biaya penyimpanan per unit per tahun 

4. Total Biaya Persediaan menurut Render (2005:71) : 

TC =   

Keterangan : 

TC : Total biaya persediaan 

Q* : Jumlah barang setiap pemesanan 

D : Permintaan tahunan barang persediaan, dalam unit 
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S : Biaya pemesanan untuk setiap pemesanan 

H : Biaya penyimpanan per unit per tahun 

5. Besarnya Persediaan Pengaman (Safety Stock) menurut Render 

(2001:322) : 

 SD =  

Keterangan : 

SD  : Standart Deviasi 

X  : jumlah pemakaian bahan baku 

 : jumlah rata-rata pemakaian bahan baku 

n : periode pemakaian bahan baku 

6. Pemesanan Kembali (Reorder Point) menurut Aminudin (2005:157) : 

ROP =  

Keterangan : 

Lead time  : Waktu tunggu 

Safety stock   : Persediaan pengaman 

2.4.3 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 
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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: 

 “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. 

2.4.4 Reorder Point (Titik Pemesanan Kembali) 

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 
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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: 

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. 

Dari kedua faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali di atas, 

maka pemesanan kembali (ROP) harus dilakukan ketika jumlah barang atau bahan 

tepat sama dengan jumlah barang yang dijadikan Safety Stock ditambah kebutuhan 

selama waktu tunggu atau: 

Reorder Point = Kebutuhan safety stock + Kebutuhan lead time 

Gambar 2.2 

Hubungan antara ROP, Safety Stock, dan Lead Time 
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Keterangan :  

 AB = Besarnya EOQ 

 C = Reorder Point 

 D = Bahan yang dipesan tiba 

 EF = Lead Time 

Dalam menentukan pemesanan kembali tersebut, ada empat sistem yang 

umumnya digunakan dengan beberapa variasi, yaitu sistem tinjauan terus-

menerus, sistem tinjauan periodik, sistem jumlah tetap, dan sistem tepat waktu, 

yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem tinjauan terus – menerus  (prepetual review system) 

 Dalam sistem ini peninjauan dilakukan terus-menerus, yang berarti 

setiap kali perlu dipesan, maka harus dipesan. Perhitungan kapan perlu 

dipesan adalah apabila jumlah persediaan sudah mencapai jumlah atau 

tingkat tertentu. Jumlah tertentu ini disebut sebagai titik pemesanan 

kembali atau reorder point. Namun, pendekatandengan menggunakan titik 

pemesanan kembali ini tidak hanya digunakan dalam sistem ini, tetapi juga 

digunakan dalam sistem jumlah tetap. 

2. Sistem tinjauan periodik (periodic review system) 

 Dalam sistem ini tinjauan atau perhitungan pemesanan kembali 

dilakukan setiap waktu tertentu, misalnya setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 

atau setiap periode waktu tertentu yang ditetapkan. Penentuan ini 

didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti jenis barang, kepentingan 

barang tersebut dalam perusahaan dan sebagainya. Tidak peduli 

persediaan masih banyak atau tidak, setiap waktu tertentu harus dihitung 

kembali. Proses perhitungan pemesanan kembali ini tidak berarti berakibat 

harus memesan kembali, jadi ada tiga kemungkinan, yaitu memesan 

kembali, tidak memesan lagi karena pesediaan masih banyak, atau 

membatalkan persediaan yang sedang berjalan karena persediaan 

kebanyakan. 
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3. Sistem jumlah tetap (fixed quantity system) 

 Dalam sistem ini yang menonjol adalah setiap kali memesan, 

jumlah yang dipesan selalu sama, dan apabila harga satuannya sama, maka 

harga yang dipesan juga sama. Mengenai kapan dipesan, tergantung 

frekuensi yang paling ekonomis. 

4. Sistem tepat waktu (just in time system) 

 Dalam sistem ini andalan diletakkan pada konsep tepat waktu, 

yang diberlakukan pada semua kegiatan yang berhubungan dengan 

produksi, yaitu tepat waktu pemesanan, tepat waktu pembelian, tepat 

waktu kedatangan barang, tepat waktu produksi dan sebagainya. 

2.4.5 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. Yang menjadi masalah bagi perusahaan adalah bagaimana 

menentukan persediaan yang optimal, oleh karena itu perlu diketahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan.  

Menurut Agus Ristono (2009:6) faktor-faktor yang menentukan 

persediaan adalah sebagai berikut : 

a. Volume atau jumlah yang dibutuhkan, yaitu yang dimaksudkan untuk 

menjaga kelangsungan (kontinuitas) proses produksi. Semakin banyak 

jumlah bahan baku yang dibutuhkan, maka akan semakin besar tingkat 

persediaan bahan baku. 

b. Kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan 

bahan baku yang tinggi dan sebaliknya. 

c. Sifat bahan baku/penolong, apakah cepat rusak (durable good) atau 

tahan lama (udurable good). 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (2008:263), faktor-faktor yang 

menetukan besarnya persediaan adalah: 
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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 

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 atau 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 
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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 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 permintaan pengaman dapat dihitung 

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 
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2.5 Metode Just in Time 

 Just in Time dalam pengertian luas adalah suatu filosofi yang memusatkan 

pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen internal lainnya dalam suatu 

organisasi. Just in Time merupakan perwujudan konsep sederhana dalam 

pengeliminasian pemborosan di pabrik, dimana produksi berdasarkan just in time 

menggunakan pemanufakturan yang didukung oleh manajemen distributor dan 

perbaikan sistem logistik, sehingga dapat meminimumkan antrian dan waktu 

dalam proses produksi persediaan. Dengan kata lain dalam just in time, jumlah 

persediaan sama dengan jumlah pemakaian. 

2.5.1 Pengertian Sistem Tepat Waktu (Just in Time) 

 Perubahan-perubahan yang sangat signifikan akibat globalisasi dan 

kemajuan teknologi mempengaruhi lingkungan bisnis perusahaan, sehingga perlu 

upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Upaya – upaya ini 

diharapkan dapat meningkatkan keunggulan perusahaan untuk dapat berkompetisi 

dalam pasar global. Suatu perusahaan mampu bersaing jika operasi perusahaan 

berjalan secara efektif dan efisien, sehingga pemborosan sumber daya dapat 

dihindari. Selama ini perusahaan menggunakan sistem konvensional untuk 

mengatur produksinya, sehingga mengandalkan peramalan masa akan datang dari 

kebutuhan masa lalu. Menurut pandangan konvensional, menyimpan persediaan 

di gudang dapat memecahkan masalah diantaranya memenuhi permintaan 

konsumen, diskon, dan mengantisipasi kenaikan harga.  

Oleh karena itu, suatu sistem produksi yang dapat mengatasi masalah 

tersebut, yaitu penerapan Just in Time (JIT) ini adalah menurunnya tingkat 

persediaan yang tidak di harapkan harus dihilangkan atau ditekankan pada tingkat 

seminimum mungkin. Pengurangan tingkat persediaan ini akan membawa dampak 

berupa perubahan biaya penyimpanan persediaan. Menurut Roger G. Schroeder 

(2005:185) : 

“Just in Time merupakan suatu pendekatan yang berusaha 

menghilangkan semua sumber pemborosan, sesuatu pendekatan yang 

tidak menambah nilai di dalam kegiatan produksi dengan 

menyugihkan suku cadang atau bahan baku yang tepat pada tempat 

dan waktu yang tepat”. 
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem JIT merupakan sistem 

produksi yang komperatif dan suatu pendekatan yang berusaha menghilangkan 

semua sumber pemborosan, sesuatu yang tidak menambah nilai di dalam kegiatan 

produksi dengan menyuguhkan suku cadang atau bahan baku yang tepat pada 

tempat dan waktu yang tepat. 

 Sistem JIT ini merupakan suatu pendekatan untuk menemukan dan 

menghilangkan segala bentuk pemborosan, dimana pemborosan adalah sesuatu 

tidak mempunyai nilai tambah terhadap produksi yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Terdapa empat aspek pokok dalam konsep JIT yaitu : 

a. Menghilangkan semua aktivitas atau sumber – sumber yang tidak 

memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa. 

b. Komitmen terhadap kualitas prima. 

c. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efesiensi. 

d. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan 

aktivitas yang memberikan nilai tambah 

Perusahaan yang menggunakan pembelian JIT biasanya menekan biaya yang 

tersembunyi yang berhubungan dengan menahan tingkat persediaan yang 

tinggi. Biaya tersembunyi ini meliputi jumlah ruang penyimpanan yang lebih 

besar dan kerusakan – kerusakan yang lebih besar. 

2.5.2 Tujuan Sistem Just in Time 

 Konsep JIT didasari oleh filosofi pengangguran lead time, mulai dari 

pemesanan barang kepada langganan. Hal ini berarti bahwa sistem tersebut dapat 

diterapkan pada bagian aspek bisnis. Salah satu konsep dasar JIT yaitu 

memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh penaggan 

dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Menurut Vincent Gaspersz (2005:142) 

mengungkapkan bahwa konsep dasar just in time adalah : 

“Memproduksi output yang diperlukan, pada waktu yang 

dibutuhkan oleh pelanggan, dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, 

pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan kebutuhan 
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pelanggan, pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan 

cara yang paling ekonomis atau paling efesien”. 

 Oleh karena itu konsep yang mendasari JIT adalah sistem tarik yaitu 

memproduksi suatu unit lalu ditarik ke tempat yang memerlukan pada saat yang 

diperlukan.  

2.5.3 Manfaat Penerapan JIT dalam Manajemen Persediaan 

 Untuk mendapatkan proses produksi yang terus menerus dan stabil 

diperlukan keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan keluaran. Untuk 

itu, perencanaan agregat sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan 

menetapkan tingkat keluaran secara menyeluruh didalam jangka waktu pendek 

dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi. Manfaat dengan menggunakan 

metode just in time : 

1. Berkurangnya tingkat persediaan 

Sehingga dapat menghemat biaya penyimpanan (gudang) dan biaya 

modal, just in time juga diistilahkan sebagai produksi tanpa persediaan 

(stockless production atau zero inventories). 

2. Meningkatnya pengendalian mutu 

Dimana baranag atau bahan baku yang dipasok harus memenuhi 

kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

3. Mempercepat proses produksi 

Sehingga memungkinkan produk disampaikan ke tangan konsumen 

atau pelanggan lebih cepat atau tepat waktu. 

Adapun manfaat penting tersebut menurut Roger G. Schroeder (2005:88) 

yaitu :  

“Memperbaiki laba dan hasil investasi melalui pengurangan biaya, 

penurunan persediaan, dan perbaikan mutu. Dan juga menghilangkan 

pemborosan dan melibatkan para pekerja di dalam proses produksi”. 

2.5.4 Kontribusi Just in Time untuk Keunggulan Bersaing 

 Paling tidak terdapat tujuh kontribusi just in time untuk memperoleh 

kenggulan bersaing yaitu : 
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1. Pemasok 

2. Tata Letak 

3. Persediaan 

4. Penjadwalan 

5. Pemeliharaan Pencegahan 

6. Mutu Produksi 

7. Pemberdayaan Karyawan 

Gambar 2.3 

Faktor Kesuksesan Just in Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jay Heizer & Render (1999) 

a. Just in Time pada Pemasok 

Jumlah pemasok sebaiknya sedikit, ada hubungan kedekatan 

dengan pemasok yang senantiasa berbisnis ulang dengan kita. 

 

b. Just in Time pada Tata Letak 

Tujuan Just in Time adalah mengurangi perpindahan baik 

perpindahan orang maupun perpindahan barang. 
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c. Just in Time pada Persediaan 

Just in Time pada persediaan menggunakan sistem tarik (pull 

system) untuk memindahkan persediaan. Just in Time akan mengurangi 

lot dan mengurangi waktu penyetelan. 

d. Just in Time pada Penjadwalan 

Just in Time pada penjadwalan dapat ditempuh dengan 

mengkomunikasikan jadwal tersebut kepada pemasok dapat 

menghilangkan pemborosan. 

e. Just in Time pada Pemeliharaan Pencegahan 

Just in Time pada pemeliharaan pencegah dapat ditempuh dengan 

pemeliharaan pencegahan yang terjadwaln dan rutin harian. 

f. Just in Time pada Kualitas 

Just in Time pada kualitas adalah diterpkannya kendali proses 

secara statistik. 

g. Just in Time pada Pemberdayaan Karyawan 

Just in Time pada pemberdayaan karyawan adalah 

dikembangkannya pelatihan – pelatihan. 

2.5.5 Persediaan Just in Time 

 Persediaan dalam sistem produksi dan distribusi biayanya bersifat jaga – 

jaga (just in case) jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Artinya, persediaan hanya 

digunakan jika terjadi perubahan dalam rencana produksi. Kemudian, persediaan 

yang berlebih ini digunakan untuk menutupi perubahannya atau masalahnya. 

Menurut Jay Heizer dan Berry Render (2008:324), Persediaan just in time 

adalah sebagai berikut : 

“Persediaan minimum yang diperlukan untuk menjaga agar suatu 

sistem dapat berjalan dengan sempurna. Dengan persediaan just in time 

barang tiba saat dibutuhkan, bukan satu menit sebelumnya ataupun 

setelahnya, dan dengan jumlah yang tepat”. 

 Dengan demikian Just in Time dapat mempercepat proses produksi 

sehingga memungkinkan produk dapat lebih cepat diantarkan ke konsumen dan 

persediaan barang dalam prosespun menurun jumlahnya. Penurunan barang dalam 
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proses ini memungkinkan asset yang sebelumnya disimpan menjadi persediaan 

yang dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. 

 

2.5.6 Pembelian Tepat Waktu (Just in Time purchasing) 

 Penerapan JIT fungsi pembelian menghendaki agara barang – barang 

dibeli dan diantar beberapa saat sebelum diminta atau dipergunakan. Oleh karena 

itu konsep JIT purchasing dapat pula dipandang sebagai otoriasi pembelian atau 

permintaan pengiriman barang dengan frekuensi yang lebih sering. Keberhasilan 

penerapan sistem JIT ini sangat bergantung pada jaringan pemasok yang dapat 

diandalkan dan terpercaya. JIT purchasing memiliki ciri – ciri yang melekat erat, 

ciri – ciri tersebut dikelompokan dalam 5 kelompok yaitu : 

a. Kuantitas 

1) Pengiriman yang sering dan dalam jumlah yang kecil. 

2) Kontrak jangka panjang. 

3) Jumlah barang yang diserahkan dapat beruah pada setiap 

pengirman tetapi untuk keseluruhan kontrak. 

4) Jumlah yang harus dikirim harus tepat (tidak lebih atau tidak 

kurang). 

5) Pemasok diharapkan mengemas barang dalam jumlah yang pasti, 

hingga tidak perlu dihitung kembali. 

6) Pemasok disarankan mengurangi besarnya lot. 

b. Mutu 

1) Kesederhanaan spesifikasi barang yang dipesan ini dimaksudkan 

untuk menghindarin batasan – batasan bagaimana cara suatu 

komponen dibuat oleh pemasok. Perusahaan lebih menekan pada 

performance specification dari pada design specification bahkan 

seringkali meminta saran dari pemasok. Ini dimaksudkan agar 

pemasok dapat melakukan inovasi sendiri, sebab walau 

bagaimanapun mereka tetap lebih ahli dibidangnya. 

2) Pemasok dibantu agar dapat memenuhi persyaratan mutu. 
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3) Terdapat hubungan erat antara tenaga quality control perusahaan 

pembeli dengan pemasoknya. 

4) Pemasok disarankan untuk menggunakan pengendalian proses 

dibandingkan pemeriksaan proses. 

c. Pemasok 

1) Jumlahnya lebih sedikit. 

2) Letak pemasok berdekatan dengan pabrik pembeli. 

3) Pengggunaan secara efektif analisis nilai untuk memungkinkan 

pemasok mampu bersaing dalam harga maksudnya di dalam 

negosiasi persetujuaan JIT purchasing calon pemasok akan 

mengajukan harga penawaran. Bila harga ini dinilai terlalu tinggi 

oleh pembeli maka pembeli akan mengunjungi pabrik calon 

pemasok untuk membahas masalah tersebut secara lebih terinci. 

4) Pengelompokan pemasok yang jauh. 

5) Bisnis yang berulang dengan pemasok yang sama. 

6) Tender penawaran harga hanya untuk komponen baru saja. 

d. Pengiriman 

1) Dibuat jadwal pengiriman masuk nya barang. 

2) Mengendalikan pengiriman dengan menggunakan kendaraan milik 

sendiri atau disewa, gudang milik sendiri atau disewa dan trailer 

untuk konsolidasi muatan penyimpanan. 

2.5.7 Cara – cara Pembelian Tepat Waktu 

 Strategi pembelian yang menghendaki penerapan pembelian tepat waktu 

biasanya mengalami perubahan – perubahan dari kebiasaan pembelian yang 

selama ini dilakukan. Dalam sistem JIT menerapkan untuk membeli barang hanya 

dalam kuantitas yang dibutuhkan saja. Untuk itu perusahaan harus mengikat 

kontrak panjang kepada pemasok agar bersedia mengirimkan barang yang kita 

pesan sesering mungkin. Hal ini agar tidak adanya persediaan di gudang. 

Perubahan ini meliputi : 
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a. Pengurangan jumlah pemasok untuk setiap item dan ini berhubungan 

dengan pengangguran waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

negosiasi. 

b. Mengikat kontrak jangka panjang dengan cara pemasok terpercaya 

yang mampu memasok barang – barang kebutuhan dengan tingkat 

harga dan kualitas dapat diterima. 

c. Pengacakan yang minimum oleh pembelian pribadi atau kualitas dan 

kuantitas barang yang dikirim. Pada negosiasi awal telah ditekankan 

pada para pemasok agar mengirimkan barang yang bermutu tinggi dan 

dengan biaya penginspeksian mutu barang dapat ditekan. 

d. Pelunasan hutang kepada para pemasok dilakukan untuk sejumlah 

pengiriman, bukan berdasarkan pengiriman. 

e. Small Lot Size, pembelian diadakan dengan jumlah yang kecil karena 

perusahaan menyadari bahwa pembelian komponen dalam lot kecil 

akan mengurangi bahkan menghilangkan kebutuhan karena adanya 

gudang yang luas. Selain itu ukuran lot kecil akan membuat pekerja 

lebih cemat dan memungkinkan mereka menemukan cacat. 
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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 

Perusahaan baik di bidang industri jasa atau manufaktur pada umumnya 

bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dan menekan pengeluaran agar 

perusahaan tetap kompetitif. Salah satu faktor yang memerlukan banyak biaya 

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 

Berdasarkan hasil analisa, dapat 

ditentukan jumlah saham optimal 

bahan baku yang dapat menjamin 

kelancaran produksi gula putih dan 

efesiensi biaya. 

2. Analisis Pengedalian 

Persediaan Bahan Baku 

Pada PT. NT Pitson 

Ring Indonesia, 

Karawang, Edi 

Suswardji, S.E., M.M, 

Eman S, S.E., M.M, Ria 

Ratnaningsih, S.E. 

(2012). 

 Persediaan 

Bahan 

Baku 

Dari hasil analisis maka alternatif 

teknik Economic Order Quantity, 

Safety stock dan Reorder Point. 

Metode ini mampu mengurangi 

frekuensi pemenanan dan biaya 

pemesanan. Disamping hal tersebut, 

teknik ini bisa diterapkan karena 

perusahaan memproduksi Ring 

Piston berdasarkan kapasitas mesin 

sebesar 42.000.000 pcs dalam 

sehatus sehingga sesuai dengan 

jumlah kuantitas Ring Piston yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

3. Penentuan Jumlah 

Persediaan Bahan Baku 

Produk Tempe Dengan 

Economic Order 

Quantity pada Tempe 

Nyonya Tyas, Jember 

Noer Novijanto (2010) 

 Persediaan 

Bahan 

Baku 

Berdasarkan penelitian, setelah 

menggunakan metode Economic 

Order Quantity perusahaan Tempe 

Nyonya Tyas, Jember dapat 

menghemat biaya persediaan. 
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dalam memasarkan produk yaitu adanya manajemen logistik yang terdiri dari 

perancangan produk, peramalah kebutuhan, pengadaan material, produksi, 

pengendalian persediaan, penyimpanan, distribusi atau transormasi ke distributor.  

Efesiensi dibagian pengadaan bisa memberikan kontribusi yang cukup 

berarti bagi peningkatan profit sebuah perusahaan. Maka dari itu bagian 

pengadaan merupakan salah satu komponen utama dalam suatu perusahaan. 

Bagian pengadaan harus dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dalam 

proses produksi dalam kegiatan perusahaan agar terjadinya kelancaran proses 

produksi.  

Selain itu kebijakan persediaan sangat penting dalam kelancaran proses 

produksi. Dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), safety 

stock, reorder point maka kegiatan perusahaan dalam produksi dapat berjalan 

dengan lancar sehingga akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran Penelitian Manajemen Persediaan 
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Manajemen bisnis merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh guna 

menjalankan sebuah usaha bisnis yang professional dan menghasilkan tujuan 

bisnis yang diinginkan. Agar terhindar dari resiko bisnis maka bisnis kompetisi 

komponen – kompenen seperti quality, cost, dan delivery harus dijalankan dengan 

tepat dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius sehingga 

kompnen – komponen tesebut dapat saling mendukung dan melengkapi. Bila 

salah satu komponen gagal maka akan mengganggu komponen – komponen bisnis 

tersebut. 

Dalam kegiatan produksi pada sebuah perusahaan perlu adanya pengaturan 

dan perencanaan terkait adanya persediaan bahan baku. Persediaan belakangan ini 

semakin diperhatikan oleh perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakan 

persediaan memberikan keuntungan bagi perusahan, karena dengan adanya 

persediaan akan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan 

untuk memproduksi barang dan menyampaikan kepada konsumen. Meskipun 

persediaan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun perusahaan 

perlu menentukan kebijakan persediaan. Karena besar kecilnya persediaan yang 

dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor seperti Biaya – biaya, 

Jumlah , Gudang , Pemesanan dan Lead Time. Selain itu kebijakan persediaan 

sangat penting dalam kelancaran proses produksi.  

Dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), safety 

stock, reorder point maka kegiatan perusahaan dalam produksi dapat berjalan 

dengan lancar sehingga akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. 

Diharapkan semua bagian yang berhubungan dalam perusahaan dapat 

menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah diantara mata rantai 

tersebut, pergerakan barang yang efektif dan efesien yang menghasilkan kepuasan 

pada konsumen. Sehingga dalam kegiatan produksi perusahaan dapat berjalan 

dengan lancar dan perusahaan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi dan 

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain.   


