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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Pengertian Manajemen Operasi Dan Produksi 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Salah seorang pemikir manajemen mazhab perilaku yakni Mary Parker 

Follet (Daf dan Marcic, 2007) menegaskan bahwa pada dasarnya manajemen 

adalah, “the art of getting things done through people” (seni menyelesaikan suatu 

pekerjaan melalui orang lain (Solihin, 2009:3). 

 

 Yahya (2006:1) memberikan pengertian manajemen sebagai berikut : 

“Manajemen adalah proses, perencanaan, pengorganisasian, 

 pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para aanggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.” 

 

 Pengertian manajemen menurut Assauri (2008:18), yaitu : 

 “Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

orang lain.” 

 

 Sedangkan pengertian manajemen menurut Herjanto (2003:2), yaitu: 

 “Pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya 

kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan 

sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

 

Kesimpulan dari berbagai pendapat di atas mengenai pengertian 

manajemen adalah kegiatan mengkordinasikan berbagai sumber daya yang ada 

melalui bantuan orang lain utnuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

Handoko (2009:6) dalam bukunya mengatakan, manajemen dibutuhkan 

oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan 

pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya 

manajemen: 
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1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi dan pribadi 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi 

seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, 

supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah. 

3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

adalah efesiensi dan efektivitas. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi 

 Secara umum, kegiatan produksi/operasi merupakan suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan penciptaan/pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya, 

melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran 

yang diinginkan (Herjanto, 2003:3). 

 Pengertian produksi menurut Assauri (2008:17),yaitu: 

 “Produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) 

menjadi keluaran (output), tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang 

menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut 

yang berupa barang-barang atau jasa” 

 

 Menurut Gaspersz (2004:3), yaitu : 

 “Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi, yang 

mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai 

tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi industri itu” 

 

 Pengertian produksi lainnya menurut Heizer and Render (2012:4), yaitu: 

 “Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa” 

 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa produksi adalah suatu tugas atau aktivitas dikatakan memiliki 
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nilai tambah apabila penambahan beberapa input pada tugas itu akan memberikan 

nilai tambah produk (barang dan/atau jasa). 

Menurut Ishak (2010:3) Konsep dasar sistem produksi terdiri dari: 

1. Elemen input dalam sistem produksi 

Pada dasarnya input dalam sistem produksi dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua jenis, yaitu: input tetap dan input variabel. Input tetap 

didefinisikan sebagai suatu input bagi sistem produksi yang tingkat 

penggunaannya tidak tergantung pada jumlah output yang akan 

diproduksi. Input variabel didefinisikan sebagai suatu input bagi sistem 

produksi yang tingkat penggunaannya bergantung pada jumlah output 

yang akan diproduksi. 

2. Proses dalam sistem produksi 

Proses dalam sistem produksi didefinisikan sebagai integrasi sekuensial 

dari tenaga kerja, material informasi, metode kerja, dan mesin atau 

peralatan, dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah bagi 

produk agar dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. 

3. Elemen output dalam sistem produksi 

Output dari proses dalam sistem produksi dapat berbentuk barang dan/atau 

jasa, yang disebut produk. 

 

 Dari konsep dasar sistem produksi diatas maka dapat dilihat bahwa yang 

dimaksud dengan pengertian produksi adalah suatu kegiatan penciptaan barang 

dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan 

mempertimbangkan pula kegiatan–kegiatan pendukung lainnya. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Operasi dan Produksi 

 Kegiatan produksi dan operasi terdapat di berbagai organisasi. Bagi suatu 

perusahaan manufaktur, kegiatan produksi yang menghasilkan barang dapat 

terlihat. Dalam hal ini, barang yang dibuat merupakan barang-barang berwujud, 

seperti televisi. Kendaraan bermotor, atau pakaian. Biasanya untuk kegiatan 

seperti ini digunakan istilah manajemen produksi (Herjanto, 2003:2). 
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 Dalam bukunya Sumayang (2003:4) menjelaskan, sejak tahun 1970 

timbul dua hal yang mengubah pandangan selama ini yaitu: 

1. Istilah “Manajemen Produksi” berubah menjadi “Manajemen Operasi” 

seiring dengan pengembangan produk jasa yang jauh lebih mencolok bila 

dibandingkan dengan produk pabrikasi, sehingga orientasi manajemen 

operasi menjadi lebih luas bukan saja pada bidang pabrikasi tetapi juga 

pada pengelolaan produk pelayanan dan jasa. 

2. Fungsi operasi memberikan peranan baru sebagai bagian dari strategi 

usaha. Peranan yang penting dan ikut menentukan keunggulan dalam 

memenangkan persaingan. Sebelumnya orientasi “Business Strategy” 

hanya pada bidang pemasaran dan bidang keuangan saja dan kemudian 

baru disadari hal ini ternyata memberikan dampak melemahnya dunia 

industri. 

 

 Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian 

manajemen operasi dan produksi, diantaranya: 

 

Menurut Assauri (2008:19), yaitu : 

 

 “Manajemen operasi dan produksi merupakan kegiatan untuk mengatur 

dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa 

sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta 

bahan, secara efektif dan efesien, untuk menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa.” 

 

Menurut Heizer and Render(2012:4), yaitu: 

 

“Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.” 

 

 Pengertian lainnya menurut Herjanto (2003:2): 

 

“Manajemen produksi dan operasi sebagai suatu proses yang secara 

berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen 
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untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efesien dalam 

rangka mencapai tujuan.” 

 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen operasi dan produksi adalah kegiatan merubah 

sumber daya atau input menjadi output melalui serangkaian proses produksi. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Persediaan 

 Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting 

karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh pendapatan. Karena itu, persediaan harus dikelola dan dicatat dengan 

baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan 

sehingga tujuan perusahaan tercapai (Rudianto, 2012:222). 

Sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena mempunyai nilai 

yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya 

operasi, perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang 

penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan (Herjanto, 

2003:219). 

 Terdapat banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kegiatan ini, 

sebagian menganggap tidak perlu dan merupakan kegiatan yang mahal, sedang 

sebagian lain berpendapat bahwa kegiatan itu merupakan kebutuhan yang sangat 

vital dan menggunakan metode yang paling mutakhir untuk mengendalikan setiap 

segi dari perusahaan yang amat kecil sekalipun (Warman, 2004:151). 

 Dengan demikian, peran manajemen persediaan sangat penting untuk 

dapat menciptakan efesiensi biaya produksi yang menyangkut penentuan jumlah 

persediaan, penentuan harga persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan 

kebijakan tentang kualitas persediaan. Apabila keputusan tentang kebijakan 

persediaan dapat dilakukan secara efektif dan efesien, maka peran manajemen 

persediaan akan dapat membuat suatu keunggulan untuk bersaing bagi perusahaan 

(Tampubolon, 2004:189). 
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 Agar lebih mengerti maksud dari persediaan, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian dari persediaan. 

   

 Pengertian persediaan menurut Harsanto (2013:63): 

 

 “Persediaan adalah stok, dalam berbagai bentuknya, yang tersedia di 

sebuah perusahaan.” 

 

 Menurut Kusuma (2009:131): 

 

 “Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan 

atau dijual pada periode mendatang.” 

 

 Pendapat lainnya menurut Ishak (2010:159): 

 

 “Persediaan dalam konteks produksi, dapat diartikan sebagai sumber daya 

menganggur (idle resource).” 

 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa persediaan adalah sumber daya dalam berbagai bentuknya 

yang akan digunakan untuk proses produksi mendatang. 

 

 Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam 

proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan 

yang beroperasi tanpa persediaan, meskipun sebenarnya persediaan hanyalah 

suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan 

berati dana yang terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang 

lain. Begitu pentingnya persediaan ini sehingga para akuntan memasukkannya 

dalam neraca sebagai salah satu pos aktiva lancar (Herjanto, 2003:219). 

 Keberadaan persediaan dalam suatu sistem mempunyai suatu tujuan 

tertentu. Alasan utamanya adalah karena sumber daya tertentu tidak bisa 

didatangkan ketika sumber daya tersebut dibutuhkan. Sehingga, untuk menjamin 

tersedianya sumber daya tersebut perlu adanya persediaan yang siap digunakan 

ketika dibutuhkan. Adanya persediaan menimbulkan konsekuensi berupa risiko-
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risiko tertentu yang harus ditanggung perusahaan akibat adanya persediaan 

tersebut. Persediaan yang disimpan perusahaan bisa saja rusak sebelum 

digunakan. Selain itu perusahaan juga harus menanggung biaya-biaya yang timbul 

akibat adanya persediaan tersebut (Ishak, 2010:159). 

 

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003:4) tujuan mengadakan 

persediaan antara lain: 

1. Memenuhi kebutuhan normal; 

2. Memenuhi kebutuhan mendadak; 

3. Memungkinkan pembelian atas dasar jumlah ekonomis. 

 

 Sementara itu diperlukan juga memahami pengertian manajemen 

persediaan yang dikutip dari pendapat beberapa ahli, sebagai berikut: 

 

 Pengertian manajemen persediaan menurut Ginting (2007:120): 

 

 “Pengertian manajemen persediaan sebagai sumber daya menganggur (idle 

resource). Sumber daya mengganggur ini belum digunakan karena 

menunggu proses lebih lanjut.” 

 

 Pengertian manajemen persediaan menurut Harsanto (2013:63): 

 

 “Manajemen persediaan adalah serangkaian keputusan atau kebijakan 

perusahaan untuk memastikan perusahaan mampu menyediakan 

persediaan dengan mutu, jumlah dan waktu tertentu.” 

 

 Sedangkan menurut Tampubolon (2004:190): 

 

“Manajemen persediaan merupakan fungsi dari manajer operasional, dan 

harus membentuk suatu sistem yang permanen melalui pengujian-

pengujian, antara lain bagaimana persediaan diklasifikasikan dan 

bagaimana mencatat persediaan dan dipelihara secara akurat.” 

 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen persediaan adalah aktivitas untuk 
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mengkordinasikan seluruh sumber daya yang berhubungan dengan persediaan, 

agar dapat berjalan seoptimal mungkin. 

Jika melihat prinsip pengelolaan persediaan sebagai “Penentuan jumlah 

dan jenis barang yang disimpan dalam persediaan haruslah sedemikian rupa 

sehingga produksi dan operasi perusahaan tidak terganggu, tetapi di lain pihak 

sekaligus harus dijaga agar biaya investasi yang timbul dari penyediaan barang 

tersebut seminimal mungkin”, maka jelas bahwa diperlukan perpaduan antara dua 

hal yang sangat bertolak belakang. Cara yang paling mudah untuk menjaga agar 

operasi terjamin adalah dengan mengisi persediaan barang sebanyak-banyaknya. 

Sedangkan yang paling mudah untuk menjaga agar biaya investasi seminimal 

mungkin adalah dengan mengusahakan persediaan mencapai nol. Di sinilah letak 

fungsi manajemen persediaan, yaitu menjembatani kedua kepentingan yang 

bertolak belakang tersebut (Indrajit dan Djokopranoto, 2003:11). 

 

2.2.1 Alasan Pengadaan Persediaan 

 Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh perusahaan menurut Ishak 

(2010:160) adalah sebagai berikut : 

 

1. Transaction Motive 

Menjamin kelancaran proses pemenuhan (secara ekonomis) permintaan 

barang sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

Operating stock (qo) = persediaan supaya operasi dapat berjalan paling 

baik ~ EOQ 

2. Precatuionary Motive 

Meredam fluktuasi permintaan/pasokan yang tidak beraturan. 

Fluktuasi = rata-rata demand + safety stock 

3. Speculative Motive 

Alat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan berlipat dikemudian 

hari.Persediaan dapat bersifat speculator. 
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2.2.2 Jenis – Jenis Persediaan Menurut Fungsinya 

 Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut 

beberapa cara. Menurut Assauri (2008:239), dilihat dari fungsinya, persediaan 

dapat dibedakan atas: 

1. Batch Stock atau Lot Size Inventory 

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-

bahan/barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang 

dibutuhkan pada saat itu. Jadi dalam hal ini pembelian atau pembuatan 

yang dilakukan untuk jumlah besar, sedang penggunaan atau pengeluaran 

dalam jumlah kecil. Terjadinya persediaan karena pengadaan bahan/barang 

yang dilakukan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. 

Persediaan ini timbul di mana bahan/barang yang dibeli, dikerjakan/dibuat 

atau diangkut dalam jumlah yang besar (bulk), sehingga barang-barang 

diperoleh lebih banyak dan cepat daripada penggunaan atau 

pengeluarannya, dan untuk sementara tercipta suatu persediaan. Perlu kita 

ketahui bahwa adalah relatif lebih menguntungkan apabila kita melakukan 

pembelian dalam jumlah yang besar, karena kemungkinan untuk 

mendapatkan potongan harga pembelian, biaya pengangkutan yang lebih 

murah per untinya dan penghematan dalam biaya-biaya lainnya yang 

mungkin diperoleh.  

2. Fluctuation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini perusahaan 

mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, 

apabila tingkat permintaan menunjukan keadaan yang tidak beraturan atau 

tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan terlebih 

dahulu. Jadi apabila terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka 

persediaan ini (fluctuation stock)  dibutuhkan sangat besar pula untuk 

menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. 
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3. Anticipation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu 

tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan yang 

meningkat. Di samping itu anticipation stock dimaksudkan pula untuk 

menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak 

mengganggu jalannya produk atau menghindari kemacetan produksi. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Persediaan Menurut Jenis dan Posisi 

 Menurut Assauri (2008:240), di samping perbedaan menurut fungsi, 

persediaan itu dapat pula dibedakan atau dikelompokkan menurut jenis dan posisi 

barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu: 

1. Persediaan bahan baku (Raw Material Stock) 

Persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

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

ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan 

baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Bahan baku 

diperlukan oleh pabrik untuk diolah, yang setelah melalui beberapa proses 

diharapkan menjadi barang jadi. Pengertian bahan baku meliputi semua 

bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap 

bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. 

2. Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased 

parts/komponent stock) 

Persediaan barang-barang yang terdiri atas parts yang diterima dari 

perusahaan lain, yang dapat secara langsung di-assembling dengan parts 

lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Jadi bentuk barang 

merupakan parts ini tidak megalami perubahan dalam operasi. Misalnya 

pabrik mobil, dimana dalam hal ini bagian-bagian (parts)  dari mobil 

tersebut tidak diproduksi dalam pabrik mobil, tetapi diproduksi oleh 
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perusahaan lain, dan kemudian di-assembling menjadi barang jadi yakni 

mobil. 

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

(supplies stock) 

Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses 

produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan 

dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian ata 

komponen dari barang jadi. Misalnya minyak solar dan minyak pelumas 

merupakan bahan pembantu. 

4. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in 

process/progress stock) 

Persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu 

pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi 

lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Tetapi 

mungkin saja barang setengah jadi bagi suatu pabrik, merupakan barang 

jadi bagi pabrik lain karena proses produksinya memang hanya sampai di 

situ saja. Mungkin pula barang setengah jadi itu merupakan bahan baku 

bagi perusahaan lainnya yang akan memproses menjadi barang jadi. Jadi 

pengertian barang setengah jadi atau barang dalam proses adalah barang-

barang yang belum berupa barang jadi, tetapi masih merupakan proses 

lebih lanjut lagi di pabrik itu sehingga menjadi barang jadi yang sudah siap 

untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods stock) 

Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam 

pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain.  Jadi 

barang jadi ini merupakan produk selesai dan telah siap untuk dijual. 

Biaya-biaya yang meliputi pembuatan produk selesai ini terdiri atas biaya 

bahan baku, upah buruh langsung, serta biaya overhead yang berhubungan 

dengan produk tersebut. 
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2.2.4 Tujuan Persediaan 

 Menurut Ginting (2007:125) ada beberapa tujuan persediaan, yaitu: 

1. Pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga 

menginginkan persediaan dalam jumlah yang banyak. 

2. Produksi ingin beroperasi secara efesien. 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 kekurangan bahan. 

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

persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit dari pada pesanan 

yang kecil dalam jumlah yang banyak. Pembelian ingin ada persediaan 

sebagai pembatas kenaikan harga dan kekurangan produk. 

4. Keuangan (finance) menginginkan minimasi semua bentuk investasi 

persediaan karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada 

perhitungan pengembalian aset (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. 

 

2.2.5 Masalah yang Harus Diperhatikan dalam Persediaan 

 Menurut Handoko (2000:152), ada beberapa masalah yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan apabila mengadakan persediaan, diantaranya: 

1. Persediaan bahan baku terlalu besar, kerugiannya adalah: 

a. Biaya penyimpanan atau pergudangan yang menjadi tanggungan 

perusahaan akan semakin besar, risiko kehilangan, risiko kerusakan 

bahan baku, dalam penyimpanan, risiko kadaluarsa, risiko penurunan 

kualitas barang. 
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b. Penyelenggaraan persediaan bahan baku yang terlalu besar akan berati 

perusahaan tersebut harus mempersiapkan dana yang cukup besar pula 

untuk mengadakan pembelian bahan. 

c. Tingginya biaya penyimpanan yang ada di perusahaan tersebut serta 

investasi di dalam persediaan bahan baku dari perusahaan tersebut 

akan mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembiayaan dan 

investasi di bidang-bidang yang lain. 

d. 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. 

 

2. Persediaan bahan baku yang terlalu kecil juga menyebabkan kerugian 

diantaranya: 

a. Persediaan bahan baku dalam jumlah yang kecil kadang-kadang 

tidakdapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan untuk 

melaksanakan proses produksi. 

b. Apabila perusahaan tersebut seringkali kehabisan bahan baku untuk 

pelaksanaan proses produksinya, maka pelaksanaan 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. 

c. Persediaan bahan baku yang rata-rata jumlah unitnya relatif kecil akan 

mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku akan menjadi 

semakin besar seiring dengan bertambah besarnnya frekuensi 

pembelian bahan baku, maka akan mengakibatkan bertambah besar 

pula biaya pemesanan. 
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Dari hal-hal tersebut di atas, menurut Handoko  (2000:155) ada beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan yaitu: 

1. Berapa besarnya jumlah unit persediaan bahan baku yang akan 

diselenggarakan dalam perusahaan. 

2. Kapan dan berapa jumlah persediaan bahan baku tersebut akan dibeli oleh 

perusahaan. 

3. Kapan perusahaan yang bersangkutan tersebut akan mengadakan 

pembelian kembali, apabila persediaan bahan baku dalam perusahaan 

tersebut dirasakan sudah semakin habis. 

 

2.2.6 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 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 produksi tertentu. 

Perencanaan pemakaian bahan baku pada suatu periode yang lalu (actual 

usage) dapat diperkirakan untuk kebutuhan bahan. Alasannya addalah 

bahwa pemakaian periode lalu merupakan indikator 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 

mempngaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Harga bahan ini 

bila dikalikan dengan jumlah bahan yang diperlukan merupakan kebutuhan 

modal yang disediakan untuk membeli persediaan tersebut. 
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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 waktu sejak 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. Artinya jangan sampai 

kehabisan barang di gudang. 

 

2.2.7 Metode Penilaian Persediaan 

 Penentuan harga pokok persediaan sangat bergantung dari metode 

penilaian yang dipakai. Masalah yang sering timbul dalam penentuan metode 

yang dipakai adalah: bagaimana menentukan harga pokok persediaan seandainya 

masing-masing unit dari produk yang sama dibeli dengan harga yang berlainan. 

 Sebelum menentukan metode mana yang lebih sesuai untuk suatu 

perusahaan. Maka ada beberapa cara yang dapat digunakan menurut Assauri 

(2008:244) diantaranya adalah: 

1. Cara First In First Out (FIFOMethod) 

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjual 

dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Dengan 

demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang 

terakhir masuk. 

Kalau suatu sistem perpetual dibina oleh oerusahaan yang bersangkutan 

maka diperlukan pencatatan-pencatatan terhadap mutasi barang, baik yang 

masuk karena pembelian atau yang keluar disebabkan oleh penjualan 

dalam suatu buku tambahan atau Kartu Administrasi Persediaan. 

2. Cara Rata-Rata Ditimbang (Weight Average Method) 

Cara ini berbeda dengan cara yang dijelaskan sebelumnya karena 

didasarkan atas harga rata-rata di mana harga tersebut dipengaruhi oleh 
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jumlah barang yang diperoleh pada masing-masing harganya. Dengan 

demikian persediaan yang dinilai berdasarkan harga rata-rata. 

3. Cara Last In First Out (LIFO Method) 

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai 

menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk. Sehingga 

persediaan yang masih ada/stock dinilai berdasarkan harga pembelian 

barang yang terdahulu. 

4. Perbandingan Atas Hasil Penilaian 

Bilamana keadaan harga stabil, maka semua cara penilaian menghasilkan 

angka yang sama. Akan tetapi bila fluktuasi harga tidak stabil (turun naik) 

maka masing-masing cara akan menghasilkan angka yang berbeda 

sebagaimana halnya dalam contoh tersebut di atas. 

Pada saat harga meningkat: 

1. Maka cara FIFO menunjukan: 

a. Nilai persediaan akhir yang tinggi 

b. Harga pokok barang yang terjual yang rendah 

c. Profit yang lebih besar 

2. Cara LIFO menunjukan: 

a. Nilai persediaan akhir yang rendah 

b. Harga pokok barang yang terjual yang tinggi 

c. Profit yang rendah 

 

2.2.8 Biaya Dalam Persediaan 

 Menurut Herjanto (2003:225) unsur biaya yang terdapat dalam 

persediaan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu biaya pemesanan, biaya 

penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. 

1. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

kegiatan pemesanan bahan/barang, sejak dari penempatan pemesanan 

sampai tersedianya barang di gudang. Dalam kegiatan produksi, biaya ini 

sering disebut sebagai set-up costs, yaitu biaya yang diperlukan untuk 



24 
 

menyiapkan mesin-mesin atau proses manufaktur dari suatu rencana 

produksi. 

2. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan 

diadakannya persediaan barang. Yang termasuk biaya ini, antara lain biaya 

sewa gudang, biaya administrasi gudang, biaya listrik, biaya modal yang 

tertanam dalam persediaan, gaji pelaksana pergudangan, biaya asuransi, 

ataupun biaya kerusakan. Biaya penyimpanan dapat dinyatakan dalam dua 

bentuk, yaitu sebagai presentase dari nilai rata-rata persediaan per tahun 

dan dalam bentuk rupiah per tahun per unit barang. 

3. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat 

tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan 

persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya 

kehilangan kesempatan. Termasuk dalam biaya ini, antara lain semua 

biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai 

akibat tidak adanya bahan yang diproses, biaya administrasi tambahan, 

biaya tertundanya penerimaan keuntungan, bahkan biaya kehilangan 

pelanggan. 

Dalam perusahaan dagang, terdapat tiga alternatif yang dapat terjadi 

kerena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan 

penjualan, dan kehilangan pelanggan. 

 

2.3 Pengertian Pengendalian Persediaan 

 Pengendalian terhadap persediaan adalah aktivitas mempertahankan 

jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, 

pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Pada produk 

jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa  

pasokan karena konsumsi sering kali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga 

tidak perlu melakukan persediaan. 

Harus ada keseimbangan antara mempertahankan tingkat persediaan yang 

tepat dengan pengaruh keuangan minimum terhadap pelanggan. jika investasi 

sangat besar akan mengakibatkan biaya modal yang sangat besar sehingga akan 
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mengakibatkan juga biaya operasi yang tinggi. Investasi untuk persediaan harus 

bersaing dengan investasi lain yang juga membutuhkan dana. Konsep marginal 

efesiensi of capital (MEC) adalah konsep dari segi keuangan bahwa sebuah 

perusahaan harus invesasi pada kesempatan yang mempunyai pengembalian lebih 

besar dari pada pinjaman modal (Sumayang, 2003:198). 

Dari uraian diatas, menurut Assauri (2008:247) diperlukan suatu sistem 

pengendalian/pengawasan persediaan yang harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

1. Terdapatnya gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan 

tempat bahan/barang yang tetap dan identifikasi barang tertentu. 

2. Sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang dapat 

dipercaya, terutama penjaga gudang. 

3. Suatu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan/barang. 

4. Pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan/barang. 

5. Pencatatan yang cukup teliti yang menunjukan jumlah yang dipesan, yang 

dibagikan/dikeluarkan dan yang tersedia dalam gudang. 

6. Pemeriksaan fisik bahan/barang yang ada dalam persediaan secaara 

langsung. 

7. Perencanaan untuk menggantikan barang-barang yang telah dikeluarkan, 

barang-barang yang telah lama dalam gudang, dan barang-barang yang 

sudah usang dan ketinggalan zaman. 

8. Pengecekan untuk menjamin dapat efektifnya kegiatan rutin. 

 

2.3.1 Peranan Pengendalian Persediaan dalam Manajemen Operasi 

 Pengendalian persediaan merupakan bagian dalam perencanaan jangka 

pendek yang berati 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. 
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  Menurut Prawirosentono (2000:72): 

 

 “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 berati menimbulkan biaya penyimpanan yang besar. Tetapi bila 

persediaan dalam jumlah kecil akan dapat mengancam proses produksi. 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. 

 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Persediaan 

 Karena pengaruh lingkungan maka kinerja penglolaan inventory sering 

kali tidak sesuai dengan kinerja pada perencanaan maka manajemen  harus 

melaksanakan penyesuaian atau perbaikan. Manajemen harus mengawasi output, 

membandingkan apa yang sesungguhnya dengan yang direncanakan dan 

mengambil tindakan perbaikan melalui sistem umpan balik. 

 Tujuan dari sistem pengendalian menurut Sumayang (2003:217) adalah 

mempengaruhi proses produksi untuk melaksanakan sesuai dengan sasaran 

perusahaan.  

 Lebih jelasnya, tujuan pengawasan persediaan menurut Assauri 

(2008:249) yang secara rinci dapat dinyatakan sebagai usaha untuk: 

 

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat 

mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi 
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2. Menjaga agar supaya pembentukan persediaann oleh perusahaan tidak 

terlalu besar atau berlebih-lebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari 

persediaan tidak terlalu besar 

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

akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar 

 

 Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan pengawasan 

persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-

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

biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Dengan 

perkataan lain pengawasan persediaan untuk menjamin terdapatnya persediaan 

pada tingkat yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya 

persediaan adalah minimal. Jadi dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, 

pengawasan persediaan mengadakan perencanaan bahan-bahan apa yang 

dibutuhkan baik dalam jumlah maupun kualitasnya yang sesuaidengan kebutuhan 

untuk produksi serta kapan pesanan dilakukan dan berapa besarnya yang dapat 

dibenarkan. Selain itu juga pengawasan terhadap jumlah, macam, kualitas, 

komposisi dari persediaan apakah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh 

pimpinan perusahaan pabrik merupakan hal-hal yang harus diperhatikan pula. 

 

2.4 Metode-Metode Sistem Pengendalian Persediaan 

 Metode sistem pengendalian persediaan itu diantaranya: 

 

2.4.1 Metode Economic Order Quantity 

 Jumlah atau besarnya pesanan yang diadakan akan menghasilkan biaya-

biaya yang timbul dalam persediaan minimal. Untuk menentukan jumlah pesanan 

yang ekonomis, perusahaan harus berupaya memperkecil biaya pemesanan 

(ordering cost) dan biaya penyimpanan (carrying cost). Dalam usaha ini kita 

berhadapan dengan dua sifat biaya yang bertentangan. Sifat yang pertama 

menekankan agar jumlah pemesanan rendah sehingga carrying cost mejadi 

rendah, tetapi seballiknya ordering cost menjadi sangat besar selama satu tahun 
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dikarenakan akan terjadi frekuensi pembelian yang banyak. Dengan 

memperhatikan kedua sifat tersebut di atas, maka dapatlah kita lihat bahwa jumlah 

pesanan yang ekonomis ini terletak antara dua pembatas, yaitu dimana jumlah 

ordering cost adalah sama dengan jumlah carrying cost, atau jumlah ordering cost 

dan carrying cost  adalah yang paling minimal selama satu periode. 

 Jadi jumlah pesanan yang paling ekonomis menurut Rangkuti  (2002:11) 

adalah: 

 

 “Jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya 

yang paling rendah.” 

  

 Sedangkan menurut Assauri (2008:256) dalam bukunya mendefinisikan 

EOQ sebagai berikut: 

 

 “Jumlah atau besarnya peranan yang diadakan hendaknya menghasilkan 

biaya-biaya yang timbul dalam penyediaan adalah minimal.” 

  

Metode ini dapat digunakan untuk barang-barang yang dibeli atau barang-

barang yang diproduksi sendiri. Menurut Heizer and Render (2010:92) ada 

beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar metode ini dapat digunakan, yaitu: 

1. Jumlah permintaan diketahui, konstan, dan independen. 

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

diketahui dan bersifat konstan. 

3. Penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya. Dengan kata 

lain, persediaan dari sebuah pesanan datang dalam satu kelompok pada 

suatu waktu. 

4. Tidak tersedia diskon kuantitas. 

5. Biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan pemesanan 

dan biaya menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. 

6. Kehabisan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan 

dilakukan pada waktu yang tepat. 
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2.4.1.1 Cara-Cara Pemesanan Dalam Sistem Pengendalian Persediaan 

 Dalam usaha untuk menutupi kebutuhan persediaan, maka dilakukanlah 

kegiatan pemesanan bahan. Pemesanan bahan yang dibutuhkan pada saat 

persediaan mencapai titik tertentu (order point system), dan pemesanan yang 

dilakukan pada saat dimana waktu tertentu telah ditetapkan dicapai (order cycle 

system) 

 Yang dimaksud dengan order point system menurut Assauri (2004:180) 

adalah: 

 “Suatu sistem atau cara pemesanan bahan, dimana pesanan dilakukan 

apabila persediaan yang ada tellah mencapai suatu tingkat tertentu.” 

 

 Pada order point system ditentukan jumlah persediaan pada tingkat 

tertentu yang merupakan batas waktu dilakukannya pemesanan yang disebut 

reorder point. 

 Dalam pelaksanaan sistem pemesanan seperti ini biasanya dapat dilakukan 

dalam dua variasi yaitu yang disebut two bin and bag account system dan one 

storage bin system. 

1. Two bag account system 

Perusahaan menggunakan dua kantong dimana kantong pertama 

merupakan tempat persediaan bahan-bahan yang jumlahnya sama dengan 

jumlah  persediaan pada tingkat order point dan berfungsi sebagai 

persediaan cadangan. Sedangkan persediaan bahan-bahan mula-mula 

diambil dari kantong kedua sampai habis, dan pada saat kantong kedua ini 

habis maka pemesanan kembali harus dilakukan. Sedangkan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam kegiatan produksi selanjutnya, selama 

pesanan belum diterima, bahan-bahan diambil dari kantong pertama sapai 

bahan-bahan yang baru dipesan datang di gudang. Apabila bahan-bahan 

yang dipesan telah diterima di gudang, maka kantong pertama tempat 

persediaan cadangan itu diisi lagi terlebih dahulu sampai penuh seperti 

semula. Jumlah bahan-bahan selebihnya dimasukan dalam kantong kedua. 

Sistem ini adalah sederhana dan mudah untuk dilakukan pengawasan 

bahan maupun pencatatan. 
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2. One storage bin system 

Perusahaan hanya menggunakan satu kantong persediaan. Di dalam 

kantong persediaan (storage bin) ini diadakan pembagian terhadap 

persediaan yaitu menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk memenuhi 

atau menyuplai kebutuhan bahan sehari-hari atau rutin, dan bagian kedua 

untuk memenuhi kebutuhan atau penggunaan bahan-bahan selama periode 

pengisian kembali. Cara ini memberikan keuntungan berupa kesedehanaan 

dalam pencatatan persediaan. 

 

 Yang dimaksud dengan order cycle system menurut Assauri (2004:181) 

adalah: 

 “Suatu sistem atau cara pemesanan bahan dimana jarak atau interval waktu 

dari pemesanan tetap, misalnya tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan” 

 

 Jadi dengan order cycle system ditentukan waktu pemesanan dan jarak 

yang tepat. Sedangkan tiap-tiap pesanan mempunyai jumlah barang yang 

berfluktuasi bergantung pada banyaknya pemakaian bahan dalam jarak/interval 

waktu antar pesanan yang lalu dengan pesanan yang berikutnya. Oleh karena 

didasarkan pada jarak waktu yang tetap, maka pemesanan dilakukan tanpa 

memperhatikan jumlah persediaan yang ada. Banyaknya jumlah bahan-bahan 

yang dipesan ditetapkan sebesar selisih dari jumlah persediaan maksimum yang 

telah ditentukan dengan jumlah persediaan yang tersisa atau masih ada, sehingga 

jumlahnya berfluktuasi. 

 

2.4.1.2 Jumlah Pemesanan Yang Ekonomis 

 Menurut Assauri (2008:257), dalam penentuan atau pemecahan jumlah 

pesanan yang ekonomis ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan 

menggunakan tabel (tabbular approach), dengan menggunakan grafik (graphical 

approach) dan dengan menggunakan rumus (formula approach), di bawah ini 

merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketiga cara tersebut: 
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1. Tabbular Approach 

 Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan tabbular 

approach dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah 

pesanan dan jumlah biaya per tahun. Jumlah pesanan yang mengandung 

jumlah biaya yang terkecil merupakan jumlah pesanan yang ekonomis. 

Misalkan suatu perusahaan menggunakan 10.000 unit dari suatu jenis 

bahan atau seharga 10.000,00 selama satu tahun. Pimpinan perusahaan ini 

telah menghitung dan menentukan bahwa biaya ordering cost disebut juga 

set up cost  adalah 25,00 per pesanan, dan carrying cost yang disebut juga 

holding cost adalah 125,00 per seribu unit atau 12,5% atau 0,125 dari 

persediaan rata-rata. Dari keterangan ini maka dapatlah disusun suatu tabel 

untuk menentukn jumlah pesanan yang ekonomis seperti terlihat pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Rincian jumlah pesanan yang ekonomis 

Jumlah 

pesanan 

(order) 

Banyaknya 

unit (Rp) 

per order 

Persediaan 

rata-rata 

Biaya 

penyimpanan 

Biaya 

pemesanan 

Total 

biaya 

per 

tahun 

A/N N N/2 S B B+S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10.000 

5.000 

3.333 

2.500 

2.000 

1.666 

1.428 

1.250 

1.111 

1.000 

5.000 

2.500 

1.666 

1.250 

1.000 

833 

714 

625 

555 

500 

Rp 625 

313 

208 

156 

125 

104 

89 

78 

69 

63 

Rp 25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

Rp 650 

363 

283 

256 

250 

254 

264 

278 

294 

313 
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20 500 250 31 500 531 

Sumber: Assauri (2008:257) 

Keterangan : A adalah bahan (atau nilai bahan) yang dipakai setahun, 

dimana dalam contoh ini adalah 10.000 unit atau seharga Rp 10.000,00. 

 Dari tabel 2.1 tersebut terlihat bahwa dengan bertambahnya jumlah 

pesanan maka biaya penyimpanan terus menurun sedangkan biaya 

pemesanan terus menaik. Kita hendak mencari total biaya yang terendah, 

dan disini dicapai pada biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan 

yang diperoleh pada jumlah biaya sebesar Rp 250,00. Jadi dumlah atau 

banyak barang pesanan yang ekonomis adalah 2.000 unit, dan dalam satu 

tahun terdapat lima kali pesanan (order). 

2. Graphical Approach 

 Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan graphical 

approach  dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik biaya 

penyimpanan (carrying cost), biaya pemesanan (ordering cost) dan biaya 

total (total cost) dalam satu gambar, di mana sumbu horizontal jumlah 

pesanan per tahun,  dan sumbu vertikal besarnya biaya dari ordering cost, 

carrying cost dan total cost. 

Titik terendah dari total cost ini dicapai pada saat perpotongan carrying 

cost dan ordering cost, yaitu pada jumlah pesanan lima per tahun, dengan 

banyaknya barang yang dipesan adalah 10.000 unit dibagi lima menjadi 

2.000 unit per order. 

3. Formula Approach 

 Cara penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan 

menurunkan rumus-rumus matematika dapat dilakukan dengan 

memerhatikan bahwa jumlah biaya persediaan yang minimum terdapat, 

jika ordering cost sama dengan carrying cost. Rumus-rumus matematika 

yang akan digunakan, menggunakan simbol-simbol atau notasi sebagai 

berikut: 

A = jumlah kebutuhan bahan dalam satuan unit per tahun 

R = harga bahan per unit 
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P = biaya pemesanan (ordering cost) per order 

C = biaya penyimpanan/penahanan (carrying cost) yang dinyatakan 

sebagai suatu presentasi dari persediaan rata-rata 

 

2.4.2 Metode Economic Order Quantity dengan Backorder 

Bila kekurangan persediaan atau keterlambatan pemenuhan kebutuhan 

(Shortage) diizinkan dengan biaya pengadaan/keterlambatan tertentu (biaya 

shortage/biaya Backorder), maka model EOQ sederhana dapat dimodifikasi: 

𝐸𝑂𝑄 =  
2𝑆𝐷

𝐻
×
𝐵 + 𝐻

𝐻
 

Dimana: 

S = Biaya pesan 

D = Kebutuhan rata-rata dalam satu horison perencanaan 

H = holding cost atau biaya penyimpanan 

B = Biaya Backorder per unit per periode 

 

Persediaan maksimal adalah: 

𝑃𝑒𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝐼) =  
2𝑆𝐷

𝐻
×

𝐵

𝐵 + 𝐻
 

 

Total Inventory Cost adalah: 

𝑇𝐶 = 𝑆
𝐷

𝑄
+ 𝐵

(𝑄 − 𝐼)2

2𝑄
+ 𝐻

𝐼2

2𝑄
 

 

2.4.3 Metode Sistem Pemeriksaan Terus-Menerus (Continous Review 

System/Fixed Order Quantity) 

 Sumayang (2003:209) dalam bukunya menjelaskan Continous review 

system disebut juga “Q” sistem atau sistem jumlah pemesanan tetap atau Fixed 

Order Quantity system. Pada metode EOQ diasumsikan laju perubahan 

permintaan adalah tetap, tetapi bagaimana kalau kemudian laju perubahan 
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permintaan menjadi acak. Untuk itu diperlukan suatu model yang fleksibel dan 

digunakan untuk pengelolaan independent-demand inventory. 

 Metode ini mengutamakan pengawasan yang terus-menerus pada tingkat 

persediaan atau pada stock level. Posisi stock atau tingkat persediaan adalah total 

inventory yang tersedia atau on-hand inventory ditambah dengan jumlah material 

yang sedang dalam pemesanan. Pada metode ini, stock diawasi sesudah setiap kali 

transaksi dilakukan atau terus- menerus. 

 Apabila posisi stock berkurang sampai ke tingkat persediaan yang telah 

ditentukan atau re-order point (R) maka sejumlah tetap material akan dipesan. 

Karena jumlah yang dipesan tetap, maka waktu antara pemesanan tergantung pada 

laju perusahan permintaan. 

 

Gambar 2.1 

Continuous Review System 

Sumber: Sumayang (2003:209) 

 

 Persediaan berkurang dengan kecepatan yang tidak beraturan sampai 

jumlahnya mencapai re-order point R di mana pemesanan sejumlah Q unit mulai 

dilakukan. 
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 Pemesanan akan datang setelah tenggang waktu atau lead time “L”. 

Dengan demikian metode sistem “Q” ditentukan oleh hanya dua parameter Q dan 

R dan kedua parameter ini harus ditetapkan terlebih dahulu. 

1. Q ditetapkan dengan metode EOQ 

2. R berdasarkan biaya yang timbul karena persediaan habis atau stock 

out cost tetapi karena perkiraan tidak mudah maka digunakan stock out 

probability. 

  

2.4.3.1 Tingkat Pelayanan (Service Level) 

 Service level merupakan istilah yang banyak digunakan dalam manajemen 

persediaan yang merupakan besar presentase dari permintaan pelanggan yang 

dapat terpenuhi dari persediaan. Maka 100% service level berati semua 

permintaan pelanggan dapat dipenuhi dari persediaan, sehingga dengan demikian: 

 

 

 Ada beberapa cara untuk menjelaskan arti service level yaitu: 

1. Service level adalah sebuah kemungkinan di mana suatu permintaan 

pelanggan dapat dipenuhi dari persediaan selama tenggang waktu 

pemeasnan atau lead time dalam satu siklus pemesanan. 

2. Service level adalah besar presentase permintaan yang dapat dipenuhi dari 

persediaan dalam periode waktu tertentu. 

3. Service level adalah besar presentase dari waktu berapa lama inventory 

mempunyai persediaan. 

 Pada setiap pembahasan akan selalu digunakan definisi pertama. Re-order 

point ditentukan berdasarkan kemungkinan laju perubahan permintaan pada saat 

pemesanan sedang berjalan. 

 Selama tenggang waktu pemesanan ini persediaan dalam kondisi sedang 

menghadapi kemungkinan kehabisan stok. Sehingga besar safety stock tergantung 

pada  service level persediaan dan standar deviasi permintaan selama tenggang 

waktu pemesanan. 

 

Stock out = 100 – service level 

 

Rumus: 

Safety stock S = zs 

 

 

NORMAL DEMAND PERCENTAGES 

z sevice level, percent stockout, percent 
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z = ditentukan oleh service level 

s = Standar deviasi permintaan selama lead time 

 

Tabel 2.2 

Persentase Permintaan Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Sumayang (2003:211) 

 

 

NORMAL DEMAND PERCENTAGES 

z sevice level, percent stockout, percent 

0 50,0 50,0 

0,5 69,1 30,9 

1,0 84,1 15,9 

1,1 86,4 13,6 

1,2 88,5 11,5 

1,3 90,3 9,7 

1,4 91,9 8,1 

1,5 93,3 6,7 

1,6 94,5 5,5 

1,7 95,5 4,5 

1,8 96,4 3,6 

1,9 97,1 2,9 

2,0 97,7 2,3 

2,1 98,2 1,8 

2,2 98,6 1,4 

2,3 98,9 1,1 

2,4 99,2 0,8 

2,5 99,4 0,6 

2,6 99,6 0,5 

2,7 99,6 0,4 

2,8 99,7 0,3 

2,9 99,8 0,2 

3,0 99,9 0,1 
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2.4.3.2 Penetapan Batas untuk Pemesanan Ulang 

 Re-order point adalah posisi persediaan yang ditentukan sebagai batas 

untuk melakukan pemesanan ulang. Re-order point ditetapkan pada tingkat 

persediaan yang cukup tinggi untuk mengurangi risiko kemungkinan persediaan 

habis dan untuk menghitung kemungkinan ini, perlu diketahui data statistik 

tentang pola penyebaran permintaan selama tenggang waktu pemesanan atau lead 

time tersebut. 

 

 Perhitungan re-order point adalah sebagai berikut: 

 

 

R = Re-order point 

 m = Jumlah permintaan selama tenggang waktu pemesanan atau expected 

demand over the lead time 

S = Persediaan penahan atau safety stock atau buffer stock 

St = zs 

z = Faktor yang merupakan jumlah deviasi kepercayaan terhadap 

pelayanan atau safety factor yang besarnya ditentukan oleh tingkat service 

level 

s = Standar deviasi permintaan selama tenggang waktu pemesanan atau 

standar deviation of demand over the lead time 

Maka dengan menetapkan besar z dan s maka dapat dihitung safetystock 

dan reorder point. 

 

 

 

 

 

 

  

R = m + St 

 

R = m + St 
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Gambar 2.2 

Distribusi Permintaan Selama Lead Time 

Sumber: Sumayang (2003:212) 

 

2.4.4 Metode Sistem Pemeriksaan Periodik (Periodic Review System) 

Dalam bukunya, Sumayang (2003:213-216) menjelaskan bahwa 

persediaan barang jadi diperiksa secara periodik dan hal ini sudah cukup dan lebih 

baik daripada diperiksa secara terus menerus. Dalam hal ini posisi persediaan 

akan diperiksa secara berkala sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 

pemesanan akan dilakukan tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika pemeriksaan 

persediaan setiap dua minggu sekali dan pola permintaan diasumsikan tidak 

beraturan atau acak. 

Pada setiap pemeriksaan akan diketahui selisih persediaan yang ada 

dengan tingkat target persediaan yang telah ditentukan. Target persediaan 

ditetapkan berdasarkan laju perubahan permintaan selama tenggang waktu 

pemesanan ditambah dengan laju perubahan permintaan pada tenggang waktu 

pemeriksaan. 

Pemesanan dilakukan sebesar selisih persediaan tersebut yang mana 

jumlah pesanan dari satu periode ke periode yang lain akan berbeda-beda 
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tergantung pada berapa besar laju perubahan permintaan atau laju pemakaian 

persediaan. 

 Metode ini dinamakan sistem “P” pengendalian persediaan atau “P” 

inventory control system atau disebut juga sistem pemesanan periode tetap. Jadi 

definisi sistem “P” adalah: 

a. Pemeriksaan stock persediaan atau posisi persediaan pada setiap periode 

waktu yang tetap yaitu pada periode “P”. 

b. Selisih persediaaan target “T” dengan stock persediaan sama dengan 

jumlah yang dipesan. 

 

 Perbedaan dengan metode sistem “Q” adalah: 

1. Pada metode sistem “P”, tidak ada reorder point sebagai batas waktu 

untuk melaksanakan pemesanan. Pemesanan pada metode sistem “P” 

dilakukan pada periode waktu yang tetap. 

2. Pada metode sistem “P” tidak ada EOQ yang merupakan jumlah pesanan 

tetap, pada metode sistem “P” jumlah pesanan tergantung pada laju 

perubahan permintaan. 

3.  Pada metode sistem “P” parameter adalah P dan T sedangkan pada 

metode sistem “Q” parameter ialah Q dan R. 

a. P dihitung dengan cara EOQ di mana waktu periodik P 

P=
𝑄

𝐷
 

𝑃 =
1

𝐷
 

2𝐷𝑆

𝑖𝐶
=  

2𝑆

𝑖𝐶𝐷
 

b. T adalah target persediaan yang ditentukan dengan cara 

menetapkan service level di mana target persediaan ditentukan 

cukup tinggi untuk mengatasi laju perubahan permintaan selama 

lead time ditambah dengan laju perubahan permintaan sampai 

waktu pemeriksaan yang akan datang. 

Rumus: 

 
T = m’ + St’ 

 

T = m’ + St’ 
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Dimana: 

m’ = jumlah permintaan selama periode waktu P dan lead time L 

St’ = safety stock 

St = zs 

s’ = standar deviasi selama periode waktu P dan lead time L 

z = safety factor ditentukan oleh besar service level 

Dengan menentukan z, maka akan dapat ditetapkan besar target 

inventory. 

 

 Ada beberapa kondisi di mana sistem P lebih disukai dari pada sistem Q: 

1. Sistem P digunakan bila pemesanan dilakukan pada setiap periode tertentu 

2. Sistem P memungkinkan pemesanan beberapa macam item dari satu 

pemasok. 

3. Sistem P tidak untuk inventory barang mahal karena tidak memerlukan 

pencatatan terus-menerus dan jumlah safety stock yang lebih banyak dari 

pada sistem Q 

 

Jadi pemilihan antara sistem P dan Q akan tergantung pada: 

1. Waktu pemesanna 

2. Pencatatan posisi persediaan 

3. Biaya inventory  
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2.4.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk 

memuaskan konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba 

dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, salah 

satunya perusahaan harus melaksanakan proses produksi sesuai dengan yang 

direncanakan, perusahaan harus memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi 

kelancaran proses produksi. Adapun salah satu faktor yang mendukung 

kelancaran proses produksi adalah manajemen persediaan bahan baku yang 

optimal. 

Menurut Rangkuti (2004:2) alasan diperlukannya persediaan oleh suatu 

perusahaan atau pabrik adalah karena: 

a. Dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk 

memindahkan produk dari suat tingkat ke tingkat proses lain yang disebut 

persediaan dalam proses pemindahan. 

b. Alasan organisasi untuk memungkinkan satu unit untuk bagian membuat 

jadwal operasinya secara bebas, tidak tergantung pada bagian lainnya. 

 

Menurut Handoko (2000:152), ada 2 masalah yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan apabila mengadakan persediaan, yang pertama apabila persediaan 

bahan baku terlalu besar dan yang kedua apabila persediaan bahan baku yang 

terlalu kecil yang sama-sama akan menyebabkan kerugian. Maka, persediaan 

harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, tidak terlalu kecil juga 

tidak terlalu besar. Persediaan merupakan sumber daya yang disimpan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. 

Persediaan bahan baku akan berpengaruh pada proses produksi dalam memenuhi 

permintaan konsumen, jika bahan baku tidak tersedia maka akan menghambat 

kelancaran proses produksi yang berakibat tertundanya hasil produksi yang akan 

diberikan kepada konsumen, dan jika bahan baku terlalu banyak akan berpengaruh 

pada biaya penyimpanan yang semakin tinggi. 

Maka perusahaan hendaknya melakukan pengawasan agar jumlah 

persediaan selalu optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan harus 
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melakukan manajemen yang baik terhadap persediaan. Menurut Harsanto 

(2013:63) manajemen persediaan adalah serangkaian keputusan atau kebijakan 

perusahaan untuk memastikan perusahaan mampu menyediakan persediaan 

dengan mutu, jumlah dan waktu tertentu. 

Ada berbagai macam cara ataupun metode yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan persediaan agar optimal diantaranya: metode economy order 

quantity, metode Economic Order Quantity dengan Backorder, dan metode Fixed 

Order Quantity. Dari berbagai macam metode tersebut, perusahaan harus dapat 

melakukan pengambilan keputusan metode manakah yang sesuai dan dapat 

digunakan di perusahaan sebagai metode yang paling optimal berdasarkan 

perhitungan yang telah dilakukan. 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : faktor yang diteliti 

  : faktor yang tidak diteliti  

Persediaan 
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Efesien dan efektif 

 Meminimalkan 

biaya 

 Kelancaran proses 

produksi 

 

Efesien dan efektif 

 Meminimalkan 

biaya 

 Kelancaran proses 

produksi 

 Kepuasan 

pelanggan 

 Nilai perusahaan 

meningkat 

 

 Kepuasan 

pelanggan 

 Nilai perusahaan 

meningkat 
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EOQ 

 

Metode 

EOQ 
 

Perbandingan Model 
 

 

Perbandingan Model  

Pengambilan Keputusan 
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dengan 

Backorder 
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Metode 

FOQ 

 

Sistem 
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2.4.6 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Kesimpulan 

 

Ni Luh 

Putu 

Hariastuti 

 

Analisis 

pengendalian 

persediaan 

bahan baku  

Dengan 

metode eoq 

guna 

mencapai 

tingkat 

persediaan  

Optimal 

 

1. Tingkat persediaan yang 

paling ekonomis untuk masing-

masing bahan baku produk 

tissue toilet berdasarkan 

metode eoq adalah jumbo roll= 

99 ton, core = 3923 kg, lem 

core= 340 kg, lem tissue = 201 

kg, plastik = 2939 kg, karton = 

14719 per buah dan lakban= 

569 roll  

2. Berdasarkan perhitungan 

dengan metode eoq terhadap 

total biaya produksi maka 

didapat total biaya produksi 

untuk setiap bahan baku 

produk tissue toilet, yaitu 

sebagai berikut : jumbo roll = 

rp. 10.601.819.610,- /tahun, 

core =rp.247.430.339,- /tahun, 

lem core=rp.27.441.263,- 

/tahun, lem tissue 

=rp.8.752.735,- /tahun, plastik 

= rp.855.166.300,- /tahun, 

karton = rp.538.157.395,- 

/tahun dan lakban = 

rp.16.378.747,- /tahun  

 

 

Untuk dapat 

meminimumkan 

total biaya 

persediaan, 

perusahaan 

disarankan untuk 

menggunakan 

metode eoq 

(Economic Order 

Quantity) dalam 

hal penentuan 

volume produksi.  

 

 

 

Arga 

Mahardhik

a, 

Arif 

Rahman, 

Remba 

Yanuar 

Efranto 

Analisis 

perbandingan 

pengendalian 

persediaan 

bahan baku 

Dengan 

pendekatan 

metode 

Economic 

Order 

Quantity dan 

Metode 

kanban 

Dengan menggunakan metode 

eoq dapat Diketahui kuantitas 

pemesanan paling Ekonomis 

wiper pivot sebesar 1461 unit, 

Safety stock 567 unit dan rop 

sebesar 630 Unit. Komponen 

wiper assy sebesar 1215 Unit, 

safety stock 575 unit dan rop 

sebesar 638 unit. Komponen 

arm & blade sebesar 1157 unit, 

safety stock 934 unit dan rop 

Sebesar 1010 unit. 

2. Dengan menggunakan 

metode kanban Dapat 

diketahui memerlukan 1 kartu 

Kanban dengan kuantitas 

Metode eoq lebih 

baik daripada 

metode Kanban. 

Hal itu 

dikarenakan biaya 

pemesanan Yang 

dilakukan dengan 

menggunakan 

metode Eoq lebih 

sedikit 

dibandingkan 

dengan 

Menggunakan 

metode kanban. 

Karena 

menggunakan 
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pemesanan wiper Pivot sebesar 

192 unit. Untuk komponen 

Wiper assy dapat diketahui 

memerlukan 1 Kartu kanban 

dan kuantitas pemesanan 

Sebesar 192 unit. Untuk 

komponen arm & Blade 

memerlukan 1 kartu kanban 

dengan Kuantitas pemesanan 

sebesar 288 unit. 

3. Dengan penerapan metode 

eoq untuk Periode perencanaan 

selama 1 periode Dihasilkan 

penghematan dari total 

Inventory cost sebesar rp. 

13.006.808 Untuk komponen 

wiper pivot, sebesar rp. 

11.363.563 untuk komponen 

wiper assy Dan sebesar rp. 

6.533.310 untuk arm & Blade. 

prinsip zero 

inventory, Tingkat 

stok persediaan 

pada metode 

kanban Lebih baik 

daripada metode 

eoq, namun 

Tingginya ongkos 

pesan, metode 

kanban Menjadi 

kurang efisien.  

Carien 

Valerie 

Sakkung 

Perbandingan 

metode eoq 

(Economic 

Order 

Quantity)  

Dan jit (just 

in time) 

terhadap 

efisiensi 

biaya 

persediaan  

Dan kinerja 

non-

keuangan  

(studi kasus 

pada pt 

indoto tirta 

mulia) 

 
Akurat Jurnal 
Ilmiah 
Akuntansi 
Nomor 05 
Tahun ke-2 
Mei-Agustus 
2011 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan pada pt indoto tirta 

mulia yang telah menggunakan 

jit sebagai metode manajemen 

persediaannya, terdapat 

beberapa kelemahan dalam 

penerapannya. Ditinjau dari 

aspek efisiensi biaya, pt indoto 

tirta mulia dapat 

mengefisiensikan total biaya 

persediaannya apabila 

perusahaan benar-benar 

menerapkan metode jit secara 

sempurna. Namun pada 

kenyataannya, pt indoto tirta 

mulia masih memiliki safety 

stock sebagai pengaman untuk 

kelancaran produksinya. Oleh 

karena itu, hal tersebut tidak 

mengefisiensikan biaya tetapi 

malah menambah biaya 

penyimpanan dan pemesanan 

karena melakukan pemesanan 

dalam jumlah besar. Sementara 

apabila pt indoto tirta mulia 

menerapkan metode eoq untuk 

pt indoto tirta 

mulia lebih baik 

menerapkan 

metode eoq untuk 

mengolah 

persediaannya. 

Karena apabila pt 

indoto tirta mulia 

menerapkan jit 

tanpa disertai 

komitmen dari 

perusahaan untuk 

benar-benar 

menerapkan jit 

secara efektif 

terhadap 

perusahaan, jit 

malah akan 

merugikan 

perusahaan karena 

tidak adanya usaha 

untuk mengurangi 

persediaannya dan 

membangun 

hubungan yang 

kuat dengan 
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manajemen persediaannya, 

maka hal tersebut lebih dapat 

mengefisiensikan total biaya 

persediaan karena lebih 

terkontrol, bila dibandingkan 

pt indoto tirta mulia 

menggunakan jit tapi tidak 

berusaha untuk memenuhi 

konsep jit yang sebenarnya. 

Bila pt indoto tirta mulia 

menerapkan eoq, selain 

perusahaan memiliki safety 

stock yang mana selaras 

dengan konsep eoq, perusahaan 

juga dapat mengetahui berapa 

banyak bahan baku yang harus 

dipesan atau diproduksi, 

sehingga tidak mengeluarkan 

dana yang lebih besar untuk 

persediaan yang over-stock 

akibat perusahaan yang tidak 

mampu mengestimasi 

kebutuhan persediaannya. 

Selain itu perusahaan juga 

dapat mengetahui kapan 

seharusnya pemesanan 

dilakukan kembali, sehingga 

perusahaan dapat menghindari 

terjadinya keterlambatan 

pengiriman produk kepada 

customer karena adanya 

persediaan yang sudah habis 

dan keterlambatan bahan baku, 

sehingga mengurangi kinerja 

perusahaan dalam pelayanan 

kepada para customer. 

supplier dan 

customer. 

Nisa 

Masruroh 

 

 

Penerapan 

Metode Fixed 

Order Interval 

Atau Fixed 

Order 

Quantity 

Dalam 

Pengendalian 

Persediaan 

 

Prosiding 

KATEGORI A 

FOI = RP. 79.238.459 

FOQ = RP. 79.240.992 

 

KATEGORI B  

FOI = RP. 39.923.280 

FOQ = RP. 39.925.200  

 

KATEGORI C  

FOI = RP. 6.344.585 

FOQ = RP. 6.344.000  

1. Menggunakan 

metode foi, 

didapatkan 

penghematan untuk 

bahan baku kategori 

a sebesar rp 

24.798.629/tahun 

dengan safety stock 

yang optimal 

sebanyak 53 kg, 

untuk bahan baku 
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KATEGORI D  

FOI = RP. 2.529.600 

FOQ = RP. 2.533.200 

 

KATEGORI E 

FOI = RP. 2.400.900 

FOQ = RP. 2.397.000 

kategori b 

Penghematan 

sebesar rp 

9.738.656/tahun 

dengan safety stock 

yang optimal 

sebanyak 43 kg, dan 

Untuk bahan baku 

kategori d 

penghematan 

sebesar rp 1.071.240 

dengan safety stock 

yang 

Optimal sebanyak 48 

kg. Sedangkan 

dengan metode foq, 

didapatkan 

penghematan, untuk 

bahan 

Baku kategori c 

sebesar rp 

2.160.829/tahun 

dengan safety stock 

yang optimal 

sebanyak 4 kg. 

Dan untuk bahan 

baku kategori e 

sebesar rp 

1.174.000/tahun 

tidak memerlukan 

adanya safety 

Stock. 

2. Kebutuhan bahan 

baku selama satu 

periode mendatang, 

untuk bahan baku 

kategori a sebanyak 

13491 kg, kategori b 

sebanyak 6497 kg, 

kategori c sebanyak 

304 kg, kategori d 

sebanyak 239 kg, 

Dan kategori e 

sebanyak 139 kg 

Ayu Tri 
Septadianti 
Drs. I Gusti 
Ngurah Rai 
Usadha, 
M.Si., 

Sistem 

Pengendalian 

Persediaan 

Dengan 

Permintaan 

Dan Pasokan 

Biaya total persediaan yang telah 
dikeluarkan oleh PT.XYZ pada tahun 
2010 mencapai Rp 2.355.048. Biaya 
total persediaan tersebut lebih besar 
bila dibandingkan dengan hasil 
perhitungan baik menggunakan 

1. Pada tahun 2008 

sampai dengan tahun 

2012, model dari 

kebijakan perusahaan 

menghasilkan biaya 

pesan paling rendah 

bila dibandingkan 
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model EOQ Back Order maupun 
model pengendalian persediaan 
Fuzzy. Model EOQ Back Order 
menghasilkan biaya total persediaan 
Rp 1.828.279,22. Besarnya sebesar 
Rp 526.769 atau 22,37%. Sedangkan 
biaya total persediaan dengan model 
pengendalian persediaan Fuzzy 
menghasilkan total biaya persediaan 
terendah Rp 1.140.702. Besarnya 
sebesar Rp 1.214.346 atau 51,56%. 
Biaya total persediaan yang telah 
dikeluarkan oleh PT.XYZ pada tahun 
2011 mencapai Rp 2.670.498. Biaya 
total persediaan tersebut lebih besar 
bila dibandingkan dengan hasil 
perhitungan baik menggunakan 
model EOQ Back Order maupun 
model pengendalian persediaan 
Fuzzy. Model EOQ Back Order 
menghasilkan biaya total persediaan 
sebesar Rp 2.075.691,61. Besarnya 
penghematan sebesar Rp 594.806 
atau 22,27%. Sedangkan biaya total 
persediaan dengan model 
pengendalian persediaan Fuzzy 
menghasilkan total biaya persediaan 
terendah Rp 1.204.702. Besarnya 
penghematan sebesar Rp 1.465.796 
atau 54,89%. 
Biaya total persediaan yang telah 
dikeluarkan oleh PT.XYZ pada tahun 
2012 mencapai Rp 2.784.625. Biaya 
total persediaan tersebut lebih besar 
bila dibandingkan dengan hasil 
perhitungan baik menggunakan 
model EOQ Back Order maupun 
model pengendalian persediaan 
Fuzzy. Model EOQ Back Order 
menghasilkan biaya total persediaan 
sebesar Rp 2.062.600,21. Besarnya 
penghematan sebesar Rp 722.025 
atau 25,93%. Sedangkan biaya total 
persediaan dengan model 
pengendalian persediaan Fuzzy 
menghasilkan total biaya persediaan 
terendah Rp 1.264.217. Besarnya 
penghematan sebesar Rp 1.520.408 
atau 54,6%. 

dengan model EOQ 

Back Order dan model 

pengendalian 

persediaan Fuzzy. 

Sedangkan untuk biaya 

simpan terendah 

dihasilkan oleh model 

pengendalian 

persediaan Fuzzy.  

2. Dari perbandingan 

biaya total persediaan 

PT.XYZ pada tahun 

2008 sampai dengan 

tahun 2012 diperoleh 

biaya total persediaan 

yang paling minimum 

adalah dengan 

menggunakan model 

pengendalian 

persediaan Fuzzy. 

Pada model tersebut, 

tidak ada kemungkinan 

terjadi kehabisan 

persediaan karena 

sudah 

memperhitungkan 

jumlah ketersediaan 

pasokan bahan baku 

dalam sistem 

persediaan. Berbeda 

dengan model EOQ 

Back Order dalam 

mengatasi kondisi 

ketidakpatian, pada 

model ini tidak 

memperhitungkan 

jumlah ketersediaan 

pasokan akan tetapi 

memungkinkan 

terjadinya kehabisan 

persediaan, sehingga 

ada penambahan biaya 

kehabisan persediaan. 

Selain itu, pada model 

EOQ Back Order, juga 

diperlukan adanya 

persediaan cadangan 

yang akan 

mengakibatkan 

semakin bertambahnya 

biaya penyimpanan.  

 

 


