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   BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Manajemen Operasional 

 Ada beberapa pengertian manajemen operasional menurut para ahli sebagai 

berikut : 

1. Menurut Stevenson (2014), manajemen operasional adalah manajemen 

sistem atau proses yang menciptakan barang dan menyediakan jasa. 

2. Menurut Heizer dan Render (2011:4), manajemen operasional adalah 

serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa 

dengan mengubah input menjadi output. 

Dari beberapa pendapat-pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan 

manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas dalam pembuatan 

barang atau jasa melalui proses pengubahan input menjadi output yang bernilai 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan membuat barang dan jasa terjadi 

di semua sektor organisasi. Kegiatan produksi membuat barang sangat jelas 

terlihat di perusahaan manufaktur, di mana kita dapat melihat pembuatan barang-

barang nyata seperti televisi. Sedangkan pada organisasi-organisasi lain yang 

tidak memproduksi barang nyata, fungsi produksi mungkin tidak terlalu terlihat, 

seperti transaksi yang terjadi di bank dan kantor. 

 

2.2  Logistik dan Distribusi 

2.2.1 Pengertian Logistik 

 Menurut Dwiantara dalam Fajarwati (2011) manajemen logistik merupakan 

serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap 

kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

penghapusan logistik guna mendukung efektifitas dan efisiensi dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa logistik merupakan 

semua aktivitas dan kegiatan yang bersifat manajerial untuk merancang dan 

mengatur sebuah system mulai dari pengadaan barang hingga penyampaian 

barang ke konsumen yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. 
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2.2.1.1 Misi dan Performansi Logistik 

 Dalam kegiatan logistik terdapat suatu misi yang ingin dicapai yaitu the 

right goods at the right time and in the right place atau dengan kata lain 

tersedianya suatu barang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Untuk 

mencapai misi ini, perusahaan akan melakukan serangkaian aktivitas logistik yang 

terintegrasi, baik dalam hal pengadaan barang (procurement), kegiatan produksi 

(manufacturing support), sampai pada distribusi (physical distribution).  

 Setiap aktivitas logistik memiliki performansi tertentu yang harus dicapai. 

Tingkat performansi yang ingin dicapai berupa suatu keseimbangan antara 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehingga mencapai tujuan perusahaan. Dua faktor utama yang 

berkaitan dengan performansi tersebut yaitu faktor pelayanan (service) yang 

menyangkut tingkat pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan faktor biaya 

(cost) yang menyangkut besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sehubungan dengan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

(Bowersox, 2013, 34-36). 

Pengukuran performansi logistik bisa dikategorikan ke dalam beberapa 

kategori sebagai berikut : 

1. Biaya (cost) 

 Tolak ukur performansi logistik yang bisa langsung dibandingkan adalah 

biaya yang terjadi dalam menyelesaikan suatu operasi logistik. Biaya aktual 

dapat dibandingkan langsung dengan biaya yang direncanakan dalam 

anggaran. Beberapa ukuran menyangkut performansi ini antara lain : 

a. Biaya per unit 

b. Biaya sebagai persentase dari sales 

c. Keuntungan yang diperoleh 

d. Perbandingan biaya aktual dan anggaran 

2. Pelayanan (customer service) 

Pelayanan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Beberapa ukuran terkait performansi pelayanan 

antara lain : 
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a. Kemampuan memenuhi permintaan 

b. Frekuensi stockout 

c. Pengiriman tepat waktu 

d. Back order 

e. Waktu yang diperlukan 

3. Produktivitas (productivity) 

Tolak ukur performansi produktivitas umumnya dipakai untuk mengukur 

performansi perusahaan secara keseluruhan. Produktivitas adalah rasio 

antara output (berupa barang atau jasa) dengan input (berupa sumber daya 

perusahaan) yang digunakan untuk memproduksi output. Pengukuran 

produktivitas dapat menjadi sulit apabila output dan input sulit 

diidentifikasi, selalu berubah, ataupun sulit diukur. Beberapa ukuran 

performansi logistik yang menyangkut produktivitas yang sering dipakai 

antara lain : 

a. Unit per pegawai 

b. Unit per biaya pekerja 

c. Perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan 

4. Aset Perusahaan (company asset) 

Tolak ukut performansi yang menyangkut aset perusahaan berfokus kepada 

penggunaan modal yang diinvestasikan pada fasilitas dan peralatan system 

inventori untuk mencapai tujuan logistik. Pengukuran aset perusahaan juga 

berfokus kepada seberapa cepat waktu yang diperlukan sebelum model 

kembali. Beberapa ukuran performansi logistik yang menyangkut asset 

perusahaan yang sering dipakai adalah : 

a. Inventory turn over 

b. Carrying cost 

c. Return of net asset 

d. Return of investment 

5. Kualitas (quality) 

 Pengukuran kualitas ialah pengukuran performansi yang paling berorientasi 

proses, dengan tujuan mengukur efektifitas beberapa seri aktivitas daripada 
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satu aktivitas tunggal. Akan tetapi pengukuran kualitas sulit untuk dilakukan 

karena mempunyai lingkup yang luas. Beberapa ukuran performansi logistik 

yang menyangkut kualitas yang sering dipakai adalah : 

a. Frekuensi kerusakan 

b. Nilai uang dari kerusakan 

c. Jumlah klaim dari konsumen 

d. Kerugian dari barang yang dikembalikan 

2.2.2 Konsep Dasar Distribusi 

 Menurut Gaspersz (2011) distribusi dari produk sering menciptakan hirarki 

dari lokasi penyimpanan, yang dapat meliputi: Pusat-pusat produksi, pusat-pusat 

distribusi, grosir, dan pengecer. Distribusi dari barang mengacu pada hubungan 

yang ada di antara titik produksi dan pelanggan akhir, yang sering terdiri dari 

beberapa jenis inventori yang harus dikelola. Tujuan utama dari manajemen 

distribusi inventori adalah memperoleh inventori dalam tempat yang tepat, pada 

waktu yang tepat, spesifikasi kualitas yang tepat, serta ongkos yang memadai. 

Tujuan ini untuk mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan pada atau dibawah 

tingkat ongkos yang telah ditetapkan. Keputusan-keputusan distribusi akan 

mempengaruhi: 

a. Fasilitas 

b. Transportasi  

c. Investasi inventori 

d. Frekuensi kehabisan stock 

e. Produksi 

f. Komunikasi dan pemrosesan data 

2.2.2.1 Tujuan Sistem Distribusi 

 Menurut Bowersox (2013), ada beberapa tujuan dari sistem distribusi untuk 

dilaksanakan antara lain: 

1. Pelayanan pelanggan: 

a. Waktu tunggu penyerahan menjadi lebih tepat 

b. Pengamanan terhadap ketidakpastian permintaan 

c. Akurasi data inventori 
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2. Efisiensi: 

a. Ongkos trasportasi minimum 

b. Tingkat produksi dan pengisian pesanan 

c. Ukuran dan lokasi penyimpanan 

d. Akurasi data inventori. 

3. Investasi inventori minimum: 

a. Stock pengamanan yang diperlukan minimum 

b. Kuantitas pesanan untuk mengendalikan cycle stock menjadi optimum. 

2.2.2.2 Saluran Distribusi 

 Menurut Tjiptono (2012), saluran distribusi adalah rute atau rangkaian 

perantara, baik yang dikelola pemasar maupun yang independen, dalam 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Di antara produsen dan 

pemakai terdapat saluran distribusi, sekumpulan perantara distribusi yang 

melakukan berbagai fungsi dan menyandang berbagai nama, antara lain : 

a. Pedagang : perantara yang membeli, mengambil alih hak dan menjual 

kembali barang dagangan itu. 

b. Agen : perantara yang mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama 

produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang itu. 

c. Fasilitator : membantu proses distribusi namun tidak memiliki hak atas 

barang, tidak menegosiasikan pembelian ataupun penjualan. 

 

2.3  Distribution Requirement Planning (DRP) 

Menurut Bozarth dan Handfield (2008) menyatakan Distribution 

Requirement Planning adalah suatu pendekatan perencanaan yang hampir sama 

dengan MRP yang menggunakan perencanaan permintaan pada titik yang 

memiliki kebutuhan untuk menetapkan peramalan permintaan kepada pusat. 

Menurut Bowersox (2013) mendefinisikan Distribution Requirement Planning 

sebagai sebuah sistem yang menentukan permintaan untuk persediaan pada pusat-

pusat distribusi, menggabungkan permintaan historis, dan sebagai input untuk 

sistem produksi dan material. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa Distribution Requirement Planning adalah suatu sistem yang 
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menentukan perencanaan kebutuhan untuk mengisi kembali inventori pada pusat 

distribusi. DRP memberikan future demand visibility berkaitan dengan kebutuhan 

untuk pengiriman dari source stocking points ke destination stocking points. Hal 

ini akan membantu untuk melakukan tindakan-tindakan korektif yang diambil 

sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berkembang menjadi krisis 

(Gaspersz, 2011).  

Tabel 2.1 

Persamaan MRP dan DRP 

No Persamaan  

1 Menggunakan cara hitungan matematis yang sama 

2 Mempunyai matrik komponen perhitungan yang sama 

3 Membedakan Independent Demand dan Dependent Demand 

4 Metode berlaku untuk Dependent Demand 

5 Keduanya menggunakan cara pemesanan berdasarkan rentang waktu 
Sumber: Indrajit, Eko & Djokopranoto, Richardus (2003 : 249) 

 

 Tabel 2.2 

Perbedaan MRP dan DRP 

MRP DRP 

Untuk kegiatan Manufacturing Untuk kegiatan distribusi 

Menghitung kebutuhan tiap komponen Menghitung kebutuhan untuk tiap pusat distribusi 

Cocok untuk jenis pabrik rakitan Cocok untuk system distribusi bertingkat 

Biasanya untuk bahan baku / penolong Biasanya untuk barang jadi / komoditas 

MRP adalah proses dari atas, yaitu dari 

Master Production Schedule 

DRP adalah proses dari bawah, yaitu 

kebutuhan Retail ke Distribution Center 

(DC) dan Warehouse Center (WC) 

Semua kebutuhan komponen bersifat 

Dependent 

Kebutuhan Retail bersifat Independent, 

sedangkan kebutuhan DC dan WC 

bersifat Dependent 
Sumber: Indrajit, Eko & Djokopranoto, Richardus (2003 : 249) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Diana Khairani Sofyan (2013 : 152) 

Gambar 2.1 

Perbedaan MRP dan DRP 
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 Pada gambar 2.1 diperlihatkan perbedaan struktur dari MRP dan DRP. Pada 

gambar (a) terlihat struktur produk (BOM) yaitu produk terdiri dari 3 komponen. 

Untuk MRP, langkah awalnya adalah melakukan perencanaan (JIP) untuk 

kemudian tiap-tiap komponen dapat dijadwalkan kebutuhannya. Sedangkan pada 

gambar (b) merupakan struktur distribusi (BOD) terlihat 1 sumber penawaran 

(SS) terdiri dari 3 pusat distribusi (DC). Pada DRP, langkah awalnya adalah 

membuat perencanaan permintaan dari masing-masing pusat distribusi untuk 

kemudian sumber penawaran melakukan eksekusi berupa pemenuhan kebutuhan 

tiap-tiap pusat distribusi. DRP lebih tepat digolongkan ke dalam bagian dari 

manajemen permintaan.  

 DRP berfungsi sebagai jembatan antara konsumen, manajemen permintaan, 

dan Master Production Schedule (MPS). Jadi DRP mempunyai tugas untuk 

mengkoordinasikan aliran produk mulai dari produk selesai diproduksi, disimpan 

di gudang, proses pengiriman produk, penyimpanan di distribution centre sampai 

pada akhirnya produk tersebut sampai di tangan konsumen. Distribution 

Requirement Planning didasarkan pada peramalan kebutuhan pada level terendah 

dalam jaringan tersebut, yaitu konsumen yang akan menentukan kebutuhan 

persediaan pada level yang lebih tinggi. Menurut Sofyan (2013:154) ada 2 fungsi 

utama dari DRP : 

1. Mengolah semua data yang diperlukan pada seluruh distribution centre yang 

digunakan untuk mengadakan perubahan dan perencanaan pada peramalan 

permintaan konsumen atau untuk melaporkan posisi persediaan yang ada 

pada saat ini. 

2. Mengolah semua data yang diperlukan untuk mengkomunikasikan seluruh 

bagian dari proses distribusi sebagai dasar dari pengambilan suatu 

keputusan, baik itu menyangkut proses pabrikasi maupun distribusi. 

2.3.1 Tabel Distribution Requirement Planning 

Perhitungan perencaanaan kebutuhan distribusi dimulai dengan peramalan 

permintaan, ukuran lot pemesanan, persediaan pengaman, kemudian dihitung 

kebutuhan bersih sampai penentuan perencanaan pesanan dikirim. 
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Tabel 2.3 

Tabel Distribution Requirement Planning 

X Distribution Center 

One Hand Balance: 

Safety Stock: 

Lead Time: 

Order Quantity: 

 Past 

Due 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gross Requirement          

Schedule Receipts          

Projected On Hand          

Net Requirements          

Planned Order Receipts          

Planned Order Release          
Sumber : Diana Khairani Sofyan, (2013 : 154) 

Logika dasar DRP adalah sebagai berikut (Tersine, 2003): 

1. Gross Requirement diperoleh dari hasil forecasting. 

2. Dari hasil peramalan distribusi lokal, dihitung Time Phased Net 

Requirement. Net Requirement tersebut mengindentifikasikan kapan level 

persediaan (Scheduled Receipt – Project On Hand periode sebelumnya) 

dipenuhi oleh Gross Requirement. Untuk sebuah periode: Net Requirement 

= (Gross Requirement + Safety Stock) – (Schedule Receipt + Project On 

Hand periode sebelumnya). Nilai Net Requirement yang dicatat (recorded) 

adalah nilai yang bernilai positif. 

3. Setelah itu dihasilkan sebuah Planned Order Receipt sejumlah Net 

Requirement tersebut (ukuran lot tertentu) pada periode tersebut. 

4. Ditentukan hari dimana harus melakukan pemesanan tersebut (Planned 

Order Release) dengan mengurangkan hari terjadwalnya Planned Order 

Receipt dengan Lead Time. 

5. Dihitung Project On Hand pada periode tersebut: Project On Hand = 

(Project On Hand periode sebelumnya + Schedule Receipt + Planned Order 

Receipt) – (Gross Requirement). 

6. Besarnya Planned Order Release menjadi Gross Requirement pada periode 

yang sama untuk level berikutnya dari jaringan distribusi. 
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2.3.2 Keuntungan Sistem Distribution Requirement Planning 

 Menurut Bowersox (2013) keuntungan yang terdapat pada sistem 

Distribution Requirement Planning adalah sebagai berikut : 

1. Mengurangi biaya pengangkutan pada tempat yang akan didistribusikan dan 

perencanaan yang baik pada muatan dengan truk dan alat transportasi 

lainnya. 

2. Persediaan yang lebih sedikit. DRP dapat menyampaikan apa yang 

dibutuhkan dan kapan, serta menjaga agar informasinya up to date ketika 

terjadi perubahan. 

3. Mengurangi tempat penyimpanan dan persediaan sehingga otomatis dapat 

meminimisasi besarnya biaya penyimpanan produk. 

4. Mengurangi biaya distribusi. DRP memiliki penjadwalan mengenai produk-

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu sehingga produk-produk 

tersebut dapat dikirim pada waktu yang bersamaan. 

5. Koordinasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih menguntungkan antara 

perusahaan dengan distribution centre. 

6. Alat yang tepat untuk memperkirakan anggaran. DRP adalah simulasi yang 

sangat akurat dari distribusi. Pengolahan data DRP secara tidak langsung 

dapat memperkirakan besarnya anngaran yang diperlukan dalam distribusi. 

2.4  Manajemen Persediaan 

 Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal di hampir setiap 

perusahaan. Di satu pihak, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya dengan cara 

menurunkan tingkat persediaan di tangan. Namun di pihak lain, konsumen akan 

merasa tidak puas jika persediaan suatu produk habis. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mencapai keseimbangan antara tingkat investasi persediaan dengan tingkat 

permintaan konsumen. 

Menurut Heizer dan Render (2011:83), persediaan adalah barang yang siap 

dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Menurut 

Handoko (2011:333), persediaan (inventory) merupakan suatu istilah umum yang 

menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya - sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Menurut Herjanto 
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(2008:237), persediaan adalah bahan atau barang yang akan digunakan untuk 

memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau 

perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau 

mesin. 

 Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

persediaan merupakan segala jenis sumber daya yang disimpan untuk digunakan 

dalam proses produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen.  

 Pengendalian persediaan sangat penting untuk dilakukan karena banyak 

melibatkan investasi rupiah terbesar dalam aktivitas operasional perusahaan. Jika 

perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, maka akan 

menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mungkin mempunyai 

“opportunity cost” (dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih 

menguntungkan). Demikian pula, jika perusahaan tidak mempunyai persediaan 

yang mencukupi, maka dapat mengakibatkan biaya-biaya dari terjadinya 

kekurangan bahan. 

2.4.1 Fungsi Persediaan 

 Menurut Heizer dan Render (2011:82), persediaan dapat memilki beberapa 

fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan, yaitu : 

1. Untuk memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi 

permintaan yang diantisipasi akan timbul dari konsumen. 

2. Untuk memasangkan produksi dengan distribusi. Misalnya, jika permintaan 

produknya tinggi hanya pada musim panas, suatu perusahaan dapat 

membentuk stok selama musim dingin, sehingga biaya kekurangan stok dan 

kehabisan stok dapat dihindari. Demikian pula, jika pasokan suatu 

perusahaan berfluktuasi, persediaan bahan baku ekstra diperlukan untuk 

menyesuaikan proses produksinya. 

3. Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian 

dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produk. 

4. Untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. 

5. Untuk menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca 

kekurangan pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat. “Stok 
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pengaman” misalnya, barang ekstra di tangan dapat mengurangi risiko 

kehabisan stok. 

6. Untuk menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan 

menggunakan “barang – dalam - proses” (work in process) dalam 

persediaannya. Hal ini karena perlu waktu untuk memproduksi barang dan 

karena sepanjang berlangsungnya proses, terkumpul persediaan-persediaan. 

2.4.2 Biaya-Biaya Persediaan 

 Tujuan dari mengendalikan persediaan adalah untuk menyediakan jumlah 

bahan baku yang tepat dengan biaya yang rendah. Biaya persediaan merupakan 

keseluruhan biaya operasi atas sistem persediaan. Dalam pembuatan setiap 

keputusan yang akan mempengaruhi besarnya atau jumlahnya persediaan, 

menurut Heizer dan Render (2011:91) ada beberapa variabel biaya yang harus 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Biaya Penyimpanan (holding cost/carrying cost) adalah biaya yang terkait 

dengan menyimpan persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, 

biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya yang 

terkait dengan penyimpanan, seperti asuransi, pegawai tambahan, dan 

pembayaran bunga. 

2. Biaya Pemesanan (order cost) mencakup biaya dari persediaan, formulir, 

proses pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dst. Ketika pesanan 

sedang diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi mereka adalah bagian dari 

penyetelan. 

3. Biaya Penyiapan (setup cost) terjadi ketika perusahaan tidak membeli 

bahan-bahan dari pihak eksternal tetapi memproduksi sendiri di dalam 

pabrik perusahaan, perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk 

memproduksi komponen tertentu. Biaya ini terdiri dari biaya mesin-mesin 

menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya scheduling, biaya 

ekspedisi, dan sebagainya. 
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2.4.3 Model Economic Order Quantity (EOQ) 

 Menurut Handoko (2011:339) Economic Order Quantity (EOQ) merupakan 

suatu model yang menyangkut tentang pengadaan atau persediaan bahan baku 

pada suatu perusahaan. 

Menurut Heizer dan Render (2011:519) Economic Order Quantity 

merupakan suatu teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya 

pemesanan dan penyimpanan. 

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Economic Order Quantity merupakan suatu model untuk mengendalikan 

persediaan bahan baku yang dapat mengurangi biaya persediaan seperti biaya 

pemesanan dan penyimpanan. Penggunaan metode EOQ dapat membantu suatu 

perusahaan untuk menentukan jumlah unit yang dipesan agar tercapai biaya 

pemesanan dan biaya persediaan seminimal mungkin. Rumus dasar EOQ : 

EOQ = √
      

 
 

Keterangan:  D = penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode 

waktu 

S   = biaya pemesanan per pesanan 

H  = biaya penyimpanan per unit per tahun 

2.4.4 Waktu Tunggu Pemesanan (Lead Time) dan Stok Pengaman (Safety 

Stock) 

 Pada proses pemesanan barang, di mulai dari memesan sampai barang 

tersebut datang/siap digunakan, diperlukan jangka waktu yang bisa bervariasi dari 

beberapa jam sampai beberapa bulan. Perbedaan waktu antara saat memesan 

barang sampai saat barang datang dikenal dengan istilah waktu tunggu (lead 

time). Lead time adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan 

bahan baku dan datangnya bahan baku itu sendiri, Waktu tunggu ini dapat konstan 

dan dapat juga bersifat probabilistic. 

Lead time muncul karena setiap pesanan membutuhkan waktu dan tidak 

semua pesanan bisa dipenuhi seketika, sehingga selalu ada jeda waktu. Lead time 

sangat berguna bagi perusahaan yaitu pada saat persediaan mencapai nol, pesanan 
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akan segera tiba di perusahaan. Dalam EOQ, lead time diasumsikan konstan 

artinya dari waktu ke waktu selalu tetap dan berulang dalam setiap periode. Akan 

tetapi dalam prakteknya lead time banyak berubah-ubah, untuk mengantisipasinya 

perusahaan sering menyediakan persediaan pengaman atau safety stock. 

Menurut Assauri (2008:242), safety stock adalah persediaan yang diadakan 

untuk mencegah teradinya kekurangan persediaan ketika permintaan tidak pasti 

atau karena faktor yang menentukan besarnya persediaan ini adalah penggunaan 

bahan baku rata-rata selama periode tertentu sebelum barang yang dipesan datang 

dan waktu tunggu yang bervariasi. Persediaan pengaman berfungsi untuk 

melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan barang, misalnya 

karena penggunaan barang yang lebih besar dari perkiraan semula atau 

keterlambatan dalam penerimaan barang yang dipesan. 

 Safety Stock dipengaruhi oleh tingkat pelayanan (service level) semakin 

besar tingkat pelayanan perusahaan terhadap konsumen maka jumlah atau 

kuantitas safety stock akan semakin besar, sedangkan bila semakin kecil tingkat 

pelayanan perusahaan terhadap konsumen, maka jumlah atau kuantitas dari safety 

stock juga semakin kecil. Suatu perusahaan menetapkan tingkat pelayanan 

perusahaan pada tingkat 90% dimana artinya perusahaan sanggup memenuhi 

permintaan sebesar 90% dan siap menanggung kehilangan sebesar 10% konsumen 

yang tidak terpenuhi. Adapun safety stock dapat dihitung dari Mean Absolut 

Deviation (MAD) yang didapatkan dari hasil metode peramalan yang terpilih 

kemudian dikalikan dengan faktor pengaman berdasarkan tingkat pelayanan yang 

ditetapkan, di dalam rumus dituliskan sebagai berikut: 

SS= MAD x Faktor Pengaman 

Keterangan: 

SS  = Safety Stock 

Faktor Pengaman = faktor keamanan yang dihitung untuk MAD, yang nilai nya 

tergantung dari tingkat service level. 
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2.5  Peramalan (Forecasting) 

Menurut Handoko (2011:260), peramalan adalah suatu usaha untuk 

meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. 

Menurut Heizer dan Render (2011:162), peramalan adalah seni dan ilmu 

memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan memerlukan 

pengambilan data historis dan memproyeksikanya ke masa depan dengan 

beberapa bentuk model sistematis. 

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

peramalan adalah proses memperkirakan jumlah permintaan di masa mendatang 

berdasarkan pengujian kondisi di masa sebelumnya.  

2.5.1 Karakteristik Peramalan 

 Peramalan menggunakan data historis untuk melakukan perkiraan keadaan 

di masa yang akan datang. Permintaan pasar akan produk atau jasa adalah salah 

satu peramalan permintaan yang menggunakan data historis untuk memperkirakan 

apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Peramalan Permintaan (Demand 

Forecast) adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu 

perusahaan. Peramalan ini disebut peramalan penjualan yang mengendalikan 

produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan 

keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia (Heizer dan Render, 2011).  

 Peramalan permintaan memiliki karakteristik tertentu yang berlaku secara 

umum. Karakteristik tersebut digunakan untuk menilai hasil suatu proses 

peramalan permintaan dan metode peramalan yang digunakan. Karakteristik 

peramalan permintaan adalah sebagai berikut (Baroto, 2004): 

1. Faktor penyebab yang berlaku di masa lalu diasumsikan akan berfungsi juga 

di masa yang akan datang. 

2. Peramalan tidak pernah sempurna, permintaan aktual selalu berbeda dengan 

permintaan yang diramalkan. 

3. Tingkat ketepatan ramalan akan berkurang dalam rentang waktu yang 

semakin panjang.  
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2.5.2 Metode-Metode Peramalan 

 Metode peramalan digunakan untuk menghitung jumlah permintaan barang 

atau jasa di masa yang mendatang agar dapat sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Menurut Heizer dan Render (2011:167), metode peramalan dibagi 

menjadi dua yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan 

cara untuk menentukan suatu hal di masa depan terkait bisnis yang diperoleh dari 

pendapat para subjek terkait misalnya para pakar dan prediksi. Metode kualitatif 

yang banyak dikenal adalah metode delphi dan metode kelompok nominal. 

Metode kuantitatif adalah metode peramalan yang menggunakan berbagai model 

matematis yang menggunakan data historis dan atau variabel-variabel kausal 

untuk meramalkan permintaan. Hasil peramalan sangat bergantung pada model 

peramalan yang digunakan tersebut. Ada dua kelompok besar metode kuantitatif 

yaitu metode time series dan non time series. Metode time series adalah metode 

peramalan yang menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Adapun metode 

time series adalah sebagai berikut (Baroto, 2004): 

1. Metode Simple Average 

2. Metode Moving Average 

3. Metode Weight Moving Average 

4. Metode Exponential Smoothing 

5. Metode Regresi Linear Sederhana 

6. Dan lain-lain. 

2.5.3 Metode Time Series 

 Metode time series adalah metode peramalan secara kuantitatif dengan 

menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Faktanya tidak ada suatu metode 

peramalan yang ditetapkan terbaik untuk melakukan peramalan, karena suatu 

metode peramalan baik untuk data tertentu tetapi tidak untuk data lain. Prosedur 

peramalan permintaan dengan metode time series adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan pola data permintaan. Data di plot secara grafis, dan 

menyimpulkan pola data tersebut. 

2. Menggunakan beberapa metode time series yang sesuai dengan kriteria plot 

data. 
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3. Mengevaluasi tingkat kesalahan masing-masing metode yang digunakan. 

Tingkat kesalahan peramalan diukur dengan kriteria Mean Absolut 

Deviation (MAD), Mean Square of Error (MSE), dan Mean Absolute 

Procentage of Error (MAPE). 

4. Memilih metode peramalan terbaik dan metode yang digunakan. Metode 

peramalan terbaik adalah metode yang memberikan tingkat kesalahan paling 

kecil dibandingkan metode lainnya. 

5. Melakukan peramalan permintaan dengan metode peramalan yang terpilih. 

Berdasarkan prosedur peramalan yang telah dijelaskan, langkah awal yang 

dilakukan adalah pola permintaan time series. Pola permintaan dapat diketahui 

dengan membuat scatter diagram yaitu pemplotan data historis selama interval 

waktu tertentu. Dalam time series terdapat empat jenis pola permintaan, yaitu 

trend, musiman, siklus dan konstan (horizontal). Pola permintaan tersebut akan 

mempengaruhi metode peramalan yang akan digunakan. Setiap metode peramalan 

memiliki karakteristik tertentu sehingga memerlukan persyaratan atau asumsi 

tertentu pula (Baroto, 2004) 

a. Pola Trend 

Pola trend adalah bila data permintaan menunjukkan pola kecenderungan 

gerakan penurunan atau kenaikan jangka panjang. Data menunjukkan 

fluktuasi yang bila ditarik garis akan membentuk suatu garis trend. Pola 

permintaan trend, metode peramalan yang sebaiknya digunakan adalah 

metode regresi linear, exponential smoothing dan double exponential 

smoothing 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pola Trend 
Sumber: Makridakis, S., Mc. Gee, V.E., dan Wheelwright, S.C., (2000) 
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b. Pola Musiman 

Data permintaan yang berfluktuasi, fluktuasi tersebut memperlihatkan 

pengulangan dalam suatu interval waktu tertentu, maka data tersebut 

merupakan pola permintaan musiman. Disebut pola musiman karena 

permintaan biasanya dipengaruhi oleh musim. Metode peramalan yang 

sesuai untuk pola permintaan musiman adalah metode winter dan moving 

average atau weight moving average. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pola Musiman 
Sumber: Makridakis, S., Mc. Gee, V.E., dan Wheelwright, S.C., (2000) 

 

c. Pola Siklus 

Pola siklus terjadi apabila fluktuasi permintaan secara jangka panjang 

membentuk pola gelombang atau siklus. Pola siklus mirip dengan pola 

musiman, tetapi pola musiman tidak harus berbentuk gelombang, bentuknya 

dapat bervariasi, namun terjadi pengulangan setiap tahun. Metode yang 

sesuai untuk pola permintaan siklus adalah metode moving average, weight 

moving average dan exponential smoothing. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pola Siklus 
Sumber: Makridakis, S., Mc. Gee, V.E., dan Wheelwright, S.C., (2000) 

 

d. Pola Konstan 

Pola data ini terjadi apabila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata 

yang konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau 

menurun selama waktu tertentu termasuk ke dalam pola horizontal. Metode 
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peramalan yang sesuai untuk pola konstan adalah metode simple average, 

moving average dan exponential smoothing. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pola Konstan 
Sumber: Makridakis, S., Mc. Gee, V.E., dan Wheelwright, S.C., (2000) 

 

Berikut beberapa metode peramalan dalam metode time series yaitu: 

1. Metode Simple Average 

Metode Simple Average merupakan metode sederhana yang dapat 

digunakan untuk menentukan hasil peramalan pada periode selanjutnya dengan 

menjumlahkan data historis dan kemudian dibagi dengan jumlah periode. Metode 

Simple Average dirumuskan sebagai berikut: 

    = 
                      

 
 = 

∑    
   

 
 

dimana: 

    = nilai peramalan untuk periode t 

d1 = nilai permintaan aktual untuk periode t 

n = jumlah periode waktu yang digunakan 

2. Metode Moving Average 

 Metode rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan 

yang baru untuk menghasilkan nilai ramalan permintaan di masa yang akan 

datang. Rumus metode Moving Average dirumuskan sebagai berikut: 

    = 
                              

 
 = 

∑      
   

 
 

dimana: 

    = nilai peramalan untuk periode t 

Dt = nilai permintaan aktual untuk periode t 

n = jumlah periode waktu yang digunakan sebagai dasar peramalan (nilai n ini 

bila minimal 2 dan maksimal tidak ada, ditentukan secara subjektif) 
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3. Metode Weight Moving Average 

 Metode ini menggunakan koefisien bobot, semakin dekat dengan saat 

sekarang semakin besaar bobotnya. Bobot ditentukan berdasarkan pengalaman. 

Rumus metode Weight Moving Average adalah sebagai berikut: 

    = 
                                      

 
  

dimana: 

    = nilai peramalan untuk periode t 

dt = nilai permintaan aktual untuk periode t 

c = bobot masing-masing data yang digunakan, ditentukan secara subjektif 

n = jumlah periode waktu yang digunakan untuk peramalan (subjektif) 

4. Metode Exponential Smoothing 

 Metode ini adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki 

peramalan dengan merata-rata nilai masa lalu dari suatu data runtut waktu dengan 

cara menurun (eksponensial). Ada dua macam metode yang merupakan kelompok 

dari metode ini yaitu: 

a. Single Exponential Smoothing 

Rumus untuk metode Single Exponential Smoothing adalah: 

    = α . dt + (1 – α) .       

dimana: 

    = nilai peramalan untuk periode t 

dt = nilai permintaan aktual untuk periode t 

      = nilai peramalan permintaan untuk periode t 

α = suatu nilai ( 0 < α < 1) yang ditentukan secara subjektif 

b. Double Exponential Smoothing 

 Pada metode ini peramalan dimulai dengan menentukan besarnya nilai alpha 

secara trial dan error. Tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

- Tenentukan nilai pemulusan tunggal (single exponential smoothing) 

- Tenentukan nilai exponential ganda: 

     = α . dt + (1 – α) .        

- Tentukan at =   
  + (  

 - 
  

   =    
 - 
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- Tentukan bt = [α / (1 – α)] (  
 - 

  
 ) 

- Tentukan Ft+m = at + btm 

5. Metode Regresi Linear  

 Menurut Handoko (2011:283), analisis regresi adalah metode statistik yang 

digunakan untuk menentukan hubungan antar paling tidak dua variabel, satu atau 

lebih variabel bebas (independent variables) dan satu variabel bergantung 

(dependent variable). Tujuannya adalah untuk meramalkan atau memperkirakan 

nilai variabel bergantung dalam hubungannya dengan nilai variabel bebas tertentu. 

Secara matematis, model ini dinyatakan sebagai berikut : 

ŷ = a + bX 

a = 
∑ 

 
 - 

  ∑ 

 
 

b = 
  ∑    ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
 

Keterangan: 

y  = nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi (variabel terikat) 

a  = perpotongan sumbu Y 

b  = koefisien regresi/slop 

Y  = nilai variabel terikat yang diketahui 

X = nilai variabel bebas yang diketahui 

b  = kemiringan garis regresi (tingkat perubahan pada y untuk perubahan yang 

terjadi  di x) 

n  = jumlah data atau pengamatan 

2.5.4  Memantau dan Mengendalikan Peramalan 

 Ketepatan atau ketelitian merupakan kriteria untuk menguji kinerja suatu 

peramalan. Untuk menguji kinerja suatu peramalan digunakan ukuran kesalahan 

peramalan. Metode peramalan yang terbaik adalah metode yang yang memberikan 

tingkat kesalahan paling kecil dibandingkan metode yang lainnya. Berikut kriteria 

pemilihan peramalan yang terbaik (Baroto, 2004) 

 

 

 



27 
 
 

1. Mean Absolute Deviation (MAD)  

MAD adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil 

dibandingkan kenyataannya. 

MAD = 
∑         

 
   

 
 

2. Mean Square Error (MSE) 

MSE adalah jumlah kuadrat dari semua kesalahan peramalan pada setiap 

periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. 

MSE = 
∑           

   

 
 

3. Mean Absolute Precentage of Error (MAPE) 

MAPE merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase kesalahan atau 

selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan.  

MAPE = 
∑          

              
   

 
 

 Menurut Gaspersz (2011:80) akurasi peramalan akan semakin tinggi apabila 

nilai-nilai MAD dan MSE semakin kecil. Ketepatan dari sebuah ramalan 

merupakan hal yang sangat penting. Namun, hal yang perlu disadari bahwa suatu 

ramalan adalah tetap ramalan, yang selalu ada unsur kesalahannya. Sehingga yang 

penting diperhatikan adalah usaha untuk memperkecil kemungkinan kesalahannya 

tersebut. Akhirnya, baik tidaknya suatu ramalan yang disusun sangat tergantung 

pada orang yang melakukannya, langkah-langkah peramalan yang dilakukannya 

dan metode yang dipergunakannya. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian ini, 

digambarkan kerangka pemikiran dalam model flowchart sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 

Kerangka Pemikiran 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Donna Suci Istianingrum 

(2006). Perencanaan dan 

Penjadwalan Aktivitas 

Distribusi dengan 

Menggunakan Distribustion 

Requirement Planning 

(DRP) dan Clarke Wright di 

Perusahaan Genteng Super 

Jaya 

Jumlah permintaan 

(Demand), 

Persediaan produk 

jadi, Biaya 

penyimpanan, 

Biaya pemesanan, 

Biaya Produksi, 

Biaya Set up, Data 

jumlah dan 

kapasitas masing 

masing kendaraan, 

jarak dan waktu 

tempuh kendaraan. 

Distribution 

Requirement 

Planning 

Didapatkan 

perencanaan dan 

penjadwalan 

aktivitas distribusi 

metode 

perusahaan, Total 

Costnya sebesar 

Rp. 

129.273.602,96. 

sedangkan 

metode DRP, 

Total Costnya 

sebesar Rp. 

102.138.142,99. 

Terjadi penurunan 

sebesar 20,99%. 

Plot Data 

Menghitung Peramalan dengan 

metode yang dipilih 

 Selesai 

Menghitung EOQ dan Safety Stock 

Menentukan Peramalan 

Permintaan bulan Januari-

Desember 2016 

Perencanaan dan Penjadwalan 

Metode Distribution Requirement 

Planning (DRP) bulan Januari-

Desember 2016 

A

h

B

h



30 
 
 

2 Achmad Agus (2007). 

Penjadwalan Distribusi 

Produk Wafer Stick dengan 

Menggunakan Distribustion 

Requirement Planning 

(DRP) di PT. Kurnia Wijaya 

Aneka Industri 

Jumlah permintaan 

(Demand), 

Persediaan produk 

jadi, Biaya 

penyimpanan, 

Biaya pemesanan, 

Biaya Transportasi. 

Distribution 

Requirement 

Planning 

Dengan 

menerapkan 

metode DRP, 

didapatkan 

penjadwalan yang 

optimal dengan 

hasil yang lebih 

baik di 

bandingkan 

dengan yang ada 

di perusahaan. 

3 Anna Anggraini (2007). 

Perencanaan Distribusi 

Produk Dengan Metode 

Distribustion Requirement 

Planning (DRP) di PT. 

Tjakrindo Mas – Gresik 

Jumlah permintaan 

(Demand), 

Persediaan produk 

jadi, Biaya 

penyimpanan, 

Biaya pemesanan, 

Biaya Transportasi. 

Distribution 

Requirement 

Planning 

Didapatkan 

perencanaan dan 

penjadwalan 

aktivitas distribusi 

metode 

perusahaan, Total 

Costnya sebesar 

Rp. 

111.494.115,01. 

sedangkan 

metode DRP, 

Total Costnya 

sebesar Rp. 

80.055.755,52. 

terjadi penurunan 

sebesar 28,20%. 

4 Putu Andayani (2011). 

Perencanaan Penjadwalan 

Distribusi Produk dengan 

Distribustion Requirement 

Planning (DRP) di PT. 

Kharisma Esa Ardi – 

Surabaya 

Jumlah permintaan 

(Demand), Lokasi 

Cabang, Alat 

Angkutan dan 

Kapasitas. 

Distribution 

Requirement 

Planning 

Hasil penelitian 

didapatkan 

perencanaan dan 

penjadwalan 

aktivitas distribusi 

metode 

perusahaan, Total 

Costnya sebesar 

Rp 

89.363.752,00. 

Sedangkan 

dengan metode 

DRP, Total 

Costnya sebesar 

Rp 71.502.667,00 

terjadi penurunan 

sebesar 20%. 

5 Hanna Cristina (2012). 

Perencanaan Penjadwalan 

Lokasi Cabang, 

Jumlah Permintaan, 

Distribution 

Requirement 

Biaya distribusi 

yang dikeluarkan 
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Distribusi Produk 

Menggunakan Distribustion 

Requirement Planning 

(DRP) di Twin Tulipware 

Indonesia 

Komponen Biaya, 

Lead Time 

Pengiriman 

Planning perusahaan 

dengan metode 

DRP adalah 

sebesar Rp. 

1.501.238.686, 

sedangkan biaya 

distribusi dengan 

metode yang 

digunakan 

perusahaan saat 

ini adalah Rp 

1.595.859.055. 

Artinya, aktivitas 

distribusi dengan 

metode DRP akan 

mengurangi biaya 

distribusi sebesar 

5,93% per tahun 

dibandingkan 

dengan metode 

distribusi yang 

digunakan 

perusahaan saat 

ini. 

  


