
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep dan Istilah Manajemen Operasi 

Menurut Krajewski, et al (2013:p329); 

“The systematic design, direction, and control of processes that transform 

input into services and products for internal, as well as external, 

customer” 

Artinya: Desain sistematis, arah, dan pengendalian proses yang mengubah 

masukan ke dalam layanan dan produk untuk pelanggan interal dan juga 

external.  

Menurut Heizer dan Render (2010); 

“Serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan 

jasa dengan mengubah input dan output.” 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan yaitu manajemen operasi 

merupakan serangkaian aktivitas yang tersistematis baik secara desain, arah, dan 

pengendalian di dalam proses yang mengubah masukan menjadi pengeluaran 

berupa bentuk barang maupun produk ke dalam layanan untuk pelanggan. 

 

2.2. Persediaan 

2.2.1 Pengertian Persediaan 

Setiap perusahaan, baik jasa maupun manufaktur, selalu memerlukan 

persediaan, tanpa persediaan perusahaan akan dihadapkan pada risiko jika suatu 

ketika tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan. Agar lebih dimengerti 

maksud dari persediaan, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat 

mengenai pengertian persediaan. 
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 Menurut Krajewski, et al (2013:p329); 

 

“Inventory is a stock of material used to satisfy customer demand or to 

support the production of service or goods”  

 

Artinya : Persediaan adalah sejumlah cadangan bahan yang digunakan sebagai 

pemenuhan permintaan pelanggan atau untuk mendukung produksi dalam bentuk  

jasa atau barang.  

 

Menurut Kusuma, H (2009:133); 

 

“Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan 

atau dijual pada periode mendatang”  

 

Menurut Nilasari dan Wiludjeng (2006:120) Persediaan memiliki 3 pengertian; 

1. Adalah sebagai aktiva yang meliputi barang-barang milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam periode usaha yang 

normal, atau 

2. Barang-barang yang masih dalam proses produksi, 

3. Atau persediaan diartikan sebagai bahan baku yang menunggu 

penggunaannya untuk diproses menjadi barang jadi.  

 

Dari sejumlah pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu 

persediaan merupakan sebuah aktiva maupun sebuah cadangan bagi perusahaan 

untuk mendukung dan memperlancar jalannya operasi yang dilakukan secara 

berturut-turut dalam memproduksi dan menjadikannya produk jadi demi 

memenuhi permintaan pelanggan.  

 

2.2.2 Tujuan Diadakannya Persediaan 

Menurut Rangkuti, F (2004:238), Persediaan bagi perusahaan bertujuan 

untuk: 



11 

 

 

 

a. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-

bahan yang dibutuhkan perusahaan. 

b. Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga 

dapat digunakan bila bahan ini tidak ada dalam pasaran. 

c. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran operasi perusahaan. 

d. Mencapai pengguanaan mesin yang optimal. 

e. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya. 

f. Membuat produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau 

penjualannya. 

 

2.2.3 Fungsi-fungsi Persediaan  

Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar 

proses produksi dan distribusi, maupun sebagai stabilisator harga terhadap 

fluktuasi permintaan. Menurut Heizer dan Render (2010:82), persediaan dapat 

melayani 4 fungsi yang menambah fleksibilitas bagi operasi perusahaan, keempat 

fungsi persediaan adalah sebagai berikut: 

a. Decouple atau memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. 

Sebagai contoh, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, 

persediaan tambahan mungkin diperlukan untuk melakukan decouple 

proses produksi dari pemasok. 

b. Melakukan decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan 

menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan 

bagi pelanggan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada 

bisnis eceran. 

c. Mengambil keuntungan dari diskon kuantitas karena pembelian dalam 

jumlah besar dapat mengurangi biaya pengiriman barang. 

d. Melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga. 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Persediaan 

 Persediaan memiliki berbagai jenis yang berbeda, maka dari itu 
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persediaan didalam perusahaan perlu dikelompokan agar persediaan dapat 

berfungsi dengan baik. Menurut Heizer dan Render (2010:82-83), ada 4 jenis 

persediaan yang terdiri dari : 

a. Persediaan bahan Mentah (Raw Material Inventory) bahan-bahan yang 

biasanya dibeli, tetapi belum memasuki proses manufaktur dan 

digunakan untuk melakukan decouple (memisahkan) pemasok dari 

proses produksi. 

b. Persediaan barang stengah jadi (WIP inventory) Komponen atau bahan 

mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum 

selasai. WIP ada karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sebuah produk(disebut waktu siklus) 

c. MRO(Maintenance repair, Operating) persediaan yang disediakan 

untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan 

untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. 

d. Persediaan barang jadi produk yang telah selesai dan tinggal menunggu 

pengiriman tetapi masih merupakan asset dalam pembukuan perusahaan 

 

2.3 Pengendalian Persediaan  

2.3.1 Konsep dan Istilah Pengendalian Persediaan 

Pengertian pengendalian persediaan menurut Assauri (2008:247); 

“Pengendalian persediaan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan 

tingkat dan komposisi dari persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil 

produksi.” 

Menurut Herjanto (2008:238),  

“Pengendalian persediaan adalah serangkaian kebijakan pengendalian 

untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan 

untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan 

harus diadakan atau tingkat persediaan yang dibutuhkan…” 
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Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu pengendalian 

persediaan adalah sebuah kegiatan dan mekanisme tentang bagaimana aturan 

dalam pelaksanaan pengadaan. Seperti pada saat merencanakan dan menentukan 

tingkat pengadaan yang diperlukan sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan dan 

pada waktu yang tepat secara berkesinambungan. Bertalian dengan konsep 

tersebut, pengendalian persediaan merupakan bagian dalam perencanaan jangka 

pendek karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan ataupun 

sebagai permintaan pelanggan. Sehingga dalam aktivitas pengendalian persediaan 

ini diperlukan sebuah perencanaan yang tepat yaitu dengan diterapkannya 

manajemen permintaan di dalam perusahaan agar dapat mengantisipasi dan 

mereduksi variabilitas permintaan.  

2.3.2  Syarat Pengendalian Persediaan 

Beberapa syarat yang harus dilakukan dalam pengendalian persediaan 

menurut Assauri (2008:247) yaitu; 

1. Terdapat gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan 

tempat atau barang yang yang tetap dan identifikasi bahan atau 

barang tertentu, 

2. Sentraliasasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang yang 

dapat dipercaya terutama penjaga gudang, 

3. Sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan atau 

barang, 

4. Pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan atau barang, 

5. Pencatatan yang cukup teliti yang menunjukan jumlah yang 

dipesan, dibagikan atau dikeluarkan dan yang tersedia dalam 

gudang, 

6. Pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan 

secara langsung, 

7. Perencanaan untuk menggantikan barang-barang yang telah 

dikeluarkan. Barang-barang yang telah lama di dalam gudang dan 

barang-barang yang sudah usang dan ketinggalan zaman, 
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8. Pengecekan untuk menjamin dapat efektifnya kegiatan rutin, 

 

2.3.3 Tipe Pengawasan dalam Pengendalian Persediaan 

Dalam mengendalian persediaan, berkaitan juga mengenai aktivitas 

pengawasan yang yang ada didalam perusahaan yaitu pada saat menentukan 

pemesanan kembali. Pemesanan kembali tersebut dapat dibedakan menjadi dua 

jenis seperti yang dikemukakan menurut Assauri (2008:254), yaitu: 

1. Order point system 

Yang dimaksud dengan order point system adalah suatu sistem atau 

cara pemesanan bahan, pesanan dilakukan apabila persediaan yang 

ada telah mencapai suatu atau tingkat tertentu. 

2. Order cycle system 

Yang dimaksud dengan order cycle system adalah suatu sistem atau 

cara pemesanan bahan dimana jarak atau interval waktu dari 

pemesanan tetap, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. 

2.3.4  Biaya yang Timbul dari Adanya Persediaan 

Dalam menentukan persediaan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh 

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

persediaan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: 

1. Biaya pemesanan (ordering cost) 

Biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemesanan barang- 

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

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

dikirim dan diserahkan serta diinpeksi di gudang atau daerah pengolahan 

(process area). 

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

Biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan adanya persediaan yang 

meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat 

adanya sejumlah persediaan. Jadi biaya ini berhubungan dengan 

terjadinya persediaan dan disebut juga dengan biaya mengadakan 
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persediaan (inventory carrying cost). 

3. Biaya kekurangan persediaan (out of stock cost) 

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat teijadinya persediaan yang lebih 

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

tambahan yang diperlukan karena seorang pelanggan meminta atau 

memesan suatu barang sedangkan barang yang dibutuhkan tidak tersedia 

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

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

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

Biaya-biaya ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan 

kapasitas, atau bila terlalu banyak atau terlalu sedikitnya kapasitas yang 

digunakan pada suatu waktu tertentu 

 

2.4  Teknik Lot sizing 

2.4.1 Konsep dan istilah Lot Sizing 

Menurut Tampubolon,M.P (2004); 

 

“Ukuran lot adalah jumlah item yang harus dipesan atau dibuat, dikaitkan 

dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan.”  

 

Dari pengertian tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa ukuran lot 

merupakan jumlah atau kuantitas barang yang akan dipesan yang dikaitkan juga 

dengan pertimbangan mengenai pengeluaran sejumlah biaya-biaya sehubungan 

dengan pengadaan persediaan. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dalam 

penentuan ukuran pesanan, seperti yang dikemukakan menurut Krajewski 

(2013:278); 

 

“lot sizing rule determines the timing and size of order quantities. A lot-

sizing must be assigned to each item before planned receipt and planned 

order release can be computed” 
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Artinya : yaitu aturan dalam menentukan waktu dan jumlah ukuran pesanan. 

Sebuah pesanan harus ditetapkan kepada setiap produk sebelum rencana 

penerimaan dan rencana pemesanan dapat di hitung.  

Hingga kini telah banyak dikemabangkan teknik-teknik penetapan ukuran 

lot oleh para ahli. Menurut Kusuma, H (2009:179) Teknik-teknik tersebut secara 

garis besar adalah sebagai berikut; 

a. Teknik ukuran lot untuk satu tingkat dengan kapasitas tak terbatas 

misalnya EOQ, jumlah pesanan tetap, pesanan dengan periode tetap / 

POQ, alogaritma Silver-Meal, alogartima Wagner-Whithin, EPQ, lot for 

lot, dan lain sebagainya, 

b. Teknik ukuran lot untuk satu tingkat dengan kapasitas terbatas, 

c. Teknik ukuran lot untuk banyak tingkat dengan kapasitas tidak terbatas, 

d. Teknik ukuran lot untuk banyak tingkat dengan kapasitas terbatas. 

2.4.2  Model Deterministik  

Menurut Siswanto (2007);  

“Model-model persediaan deterministik ditandai oleh karakterisitk 

permintaan dan kedatangan pesanan yang dapat diketahui sebelumnya 

secara pasti”  

 

 Perkembangan model-model persediaan deterministik diawali oleh 

pengembangan model EOQ (Economic Order Quantity) terhadap P system dan Q 

system. 

1. P System (Periodical System) adalah pembelian secara periodik. 

Jadi interval waktu pembelian adalah sama, missal setiap satu 

minggu, satu bulan, dan seterusnya. Karena inverval waktu 

pembelian selalu sama, maka konsekuensinya pembelian 

persediaan menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga jumlah 

persediaan yang dibeli belum tentu sama pada setiam periode 

pembelian  
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2. Q system (Quantity System) adalah pembelian persediaan dalam 

jumlah yang tetap sehingga sering pula dikenal sebagai pembelian 

dengan jumlah yang tetap. Model ini menjelaskan bagaimana 

penambahan persediaan selalu sama dengan interval waktu 

kedatangan yang berbeda.  

 

Sehingga dari konsep tersebut model persediaan deterministik lebih 

digunakan pada demand yang pasti atau tetap dan diketahui. Adapun Menurut 

Tampubolon, MP (2004) penggunaan model-model deterministik ini dilakukan 

terhadap situasi persediaan bahan atau barang dengan asumsi sebagai berikut;  

1. Pola tingkat penggunaan bahan baku ataupun pengeluaran barang 

adalah konstan,  

2. Harga bahan baku ataupun barang per unit selama satu periode 

adalah konstan, 

3. Lead time konstan, 

4. Biaya per pesanan dan biaya penyimpanan selama satu periode 

adalah konstan 

 

2.4.2.1 Economic Order Quantity (EOQ) 

Menurut Heizer dan Render (2010:92) EOQ adalah sebuah teknik kontrol 

persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan 

serta berdasar pada beberapa asumsi: 

a. Jumlah permintaan diketahui, konstan, dan independen. 

b.  Waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan 

pesanan diketahui dan konstan. 

c. Penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya. 

d. Tidak tersedia diskon kuantitas.  

e. Biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan 

pemesanan (biaya penyetelan) dan biaya menyimpan persediaan 

dalam waktu tertentu (biaya penyimpanan dan membawa). 
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f. Kehabisan atau kekurangan persediaan dapat sepenuhnya dihindari 

jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

 

Dalam teknik EOQ ukuran lot pemesanan adalah tetap, Penentuan ukuran lot 

dengan EOQ berdasarkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Perhitungan 

EOQ menggunakan rumus: 

EOQ =  
√     

 
 

 

D   = Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu 

S   = Biaya per pesanan  

H   = Biaya penyimpanan per unit per tahun 

 

Pada pendekeatan Economic Order Quantity (EOQ), tingkat ekonomis 

dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan (set-up cost) dan biaya 

penyimpanan (,holding cost). Jika ukuran lot besar maka biaya pemesanan akan 

turun tetapi biaya penyimpanan naik. Sebaliknya, jika ukuran lot kecil maka 

biaya pemesanan akan naik tetapi biaya penyimpanan turun. 

2.4.2.2 Period Order Quantity (POQ) 

 Teknik kuantitas pemesanan periode (POQ), merupakan pengembangan 

dari metode EOQ untuk jumlah permintaan yang tidak sama dalam beberapa 

periode, hal tersebut sesuai yang dikemukakan menurut Herjanto (2008:292), 

teknik POQ sering disebut juga sebagai teknik Uniform Order Cycle. Rata-rata 

permintaan digunakan dalam teknik EOQ untuk mendapatkan kuantitas 

permintaan per-periode. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung 

jumlah periode kebutuhannya yaitu; 

 

POQ=
 √     

 
 

D 
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D    = Rata-rata penggunaan atau permintaan yang diperkirakan  

S   = Biaya per pesanan  

       H   = Biaya penyimpanan per unit per tahun 

 

 

POQ= 
  

 
 

 

Q*  = EOQ 

d   = Penggunaan atau permintaan rata-rata yang diperkirakan  

 

2.4.3  Model Probabilistik 

 Pengertian model probabilistik menurut Heizer dan Render (2010:109) 

yaitu; 

 

“Sebuah model statistik yang dapat digunakan ketika permitaan produk 

atau variabel lainnya tidak diketahui, tetapi dapat dispesifikasikan dengan 

menggunakan sebuah distribusi probabilitas” 

 

Penentuan jumlah pemesanan tidak cukup untuk menjamin keadaan 

persediaan akan cukup, karena persediaan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang menyebabkan keadaan permintaan kebutuhan pengadaan dari perusahaan 

maupun permintaan customer mengalami ketidakpastian.  Menurut Tampubolon, 

MP (2004 ) model probabilistik ini lebih tepat digunakan jika dalam keadaan;  

1. Permintaan tahunan yang tidak konstan  

2. Permintaan harian yang bervariasi 

3. Lead time tidak konstan 

4. Biaya penyimpanan bervariasi 

5. Biaya pemesanan dan harga yang tidak stabil 

6. Terjadi stockout 
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Sesuai dengan kondisi tersebut, menurut Heizer dan Render (2010:109), 

Sehingga hal penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen adalah menjaga 

tingkat pelayanan yang cukup dalam menghadapi permintaan yang tidak pasti. 

Untuk menghadapi permintaan yang bervariasi tersebut, perusahaan harus 

mempunyai safety stock.   

 

2.4.3.1 Konsep dan Istilah Reorder Point dan Safety Stock 

Menurut Heizer dan Render (2010:99); 

 

“ROP adalah titik pemesanan ulang atau titik persediaan dimana tindakan 

harus diambil untuk mengisi kembali persediaan barang.” 

 

Menurut Rangkuty,F (2004:83), 

 

“ROP adalah titik pemesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan 

sehubungan dengan adanya lead time dan safety stock.” 

 

 Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Reorder Point 

merupakan batas dari jumlah persediaan yang ada suatu saat dimana pemesanan 

harus diadakan. Titik ini menunjukan kepada bagian Inventory Control untuk 

mengadakan pemesanan kembali yang telah sebelumnya inventory yang  tersedia 

semakin berkurang. Dalam penentuan titik ini, harus diperhatikan besarnya 

persediaan maksimum maupun besarnya persediaan minimum.  Adapun ROP ini 

didtentukan berdasarkan 2 faktor, yaitu; 

1. Lead Time 

2. Tingkat penggunaan rata-rata 

Dalam menghitung reorder point menggunakan rumus sebagai berikut:  
 

 
ROP = D x L + SS 

 

ROP    = Pemesanan kembali (reorder point) 
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SS = Persediaan pengaman (safety stock) 

D = Tingkat pemakaian rata-rata perhari kerja 

T = Lead time 

 

 Persamaan matematis untuk menghitung ROP mengasumsikan 

permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu itu sendiri adalah 

konstan.  

ROP = (d x L) + SS 

 

 

ROP    = reorder point 

d  = permintaan per hari 

L  = lead time 

SS  = safety stock 

 

 Persamaan matematis untuk menghitung ROP bila permintaan selama 

waktu tunggu tidak konstan dan waktu tunggu itu sendiri konstan.  

 

ROP = Permintaan yang diperkirakan  +    dLT 

 

Z       = standar normal 

 dLT = standar deviasi 

 

 Persamaan matematis untuk menghitung ROP bila permintaan selama 

waktu tunggu tidak konstan dan waktu tunggu itu sendiri tidak konstan.  

 

ROP= (permintaan harian rata-rata x waktu tunggu rata-rata) +     dLT  

 

 d= standar deviasi permintaan perhari 

 dLT= standar deviasi waktu tunggu dalam hari 
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2.4.3.2 Konsep dan Istilah Safety Stock 

Menurut Assauri (2008:263);  

“safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk 

melindungi atau menjaga kemungkinan terjadi kekurangan bahan (stock 

out).”  

 

Sehingga bertalian dengan konsep dan istilah tersebut. Kemungkinan 

terjadinya (stock out) dapat disebabkan karena jumlah permintaan lebih besar dari 

pada perkiraan semula, atau keterlambatan dalam penerimaan yang dipesan. 

Dengan adanya persediaan penyelamat ini untuk mengurangi kerugian yang 

timbul apabila terjadi stock out. 

 Seperti yang telah disebutkan dari definisi tersebut. Adapun faktor-faktor 

yang menentukan besarnya persediaan pengaman menurut Assauri (2008:263), 

diantaranya ;  

1. Penggunaan bahan baku atau barang rata-rata 

Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku atau 

barang selama periode khususnya selama pemesanan adalah rata-rata 

penggunaan bahan baku atau barang pada masa sebelumnya. Hal ini harus 

diperhatikan, karena setelah kita mengadakan pesanan (order) untuk 

mengganti persediaan yang terpakai, maka pemenuhan kebutuhan atau 

permintaan dari pelanggan sebelumnya barang yang dipesan datang, harus 

dapat dipenuhi dari persediaan (stock) yang ada kebutuhan atau 

permintaan dari pelanggan yang biasanya turun atau berfluktuasi.Oleh 

karena itu perusahaan harus dapat memperkirakannya. Metode yang bisa 

digunakan adalah rata-rata hitung (average mean).  

2. Faktor waktu/Lead Time (Procurement System) 

Didalam pengisian kembali persediaan, terdapat suatu perbedaan waktu 

yang kadang-kadang cukup lama antara pada saat mengadakan 

pemesanan dengan saat penerimaan barang-barang yang dipesarn tersebut 

diterima dan dimasukan kedalam persediaan waktu ini disebut lead time 
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yang telah diperkirakan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya persediaan 

pengaman untuk menghadapi keterlambatan datangnya barang. Terdapat 

beberapa pendekatan untuk menentukan besarnaya persediaan pengaman 

yang dilakukan oleh perusahaan yang diantaranya adalah; 

a. Probability of Stock Out Approach 

Dalam pendekatan ini dipakai asumsi bahwa lead time adalah konstan dan 

seluruh barang yang dipesan diserahkan oleh supplier pada saat yang 

sama, jadi dengan asumsi ini, maka terjadilah stock out,  

b.   Level Of service 

Dalam pendekatan ini penentuan safety stock tergantung dari pemakaian 

barang selama masa pemesanan kembali pada waktu yang lalu tidak 

begitu bervariasi, maka persediaan pengaman yang sedikit sudah cukup 

untuk mempertahankan service level yang lebih tinggi. 

Safety stock dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

SS  =   √  

 

Z = standar normal (diperoleh dari tabel distribusi normal. Misalnya, Z = 

95%, ini berarti tingkat pelayanan sebesar 95% dari permintaan atau 

penjagaan terhadap kemungkinan terjadinya stock out hanya 5%) 

  = standar deviasi 

L = lead time 

 

2.5  Distribution Requirement Plann 

2.5.1 Konsep dan Istilah Distribution Requirement Planning (DRP) 

Menurut Wisner, et al (2012); 

“Distribution Requirement Planning (DRP) is a time-phased finished-

good inventory replenishment plan in a distribution network” 

 

Artinya : Distribution requirement planning adalah sebuah rencana pengadaan 



24 

 

 

 

persediaan barang jadi secara bertahap dalam jaringan distribusi.   

 

“Distribution requirement planning is a logical extension of the MRP 

system, and its logic is analogous to MRP. Distribution requirement 

planning ties the physical distribution system to the manufacturing 

planning and control system by determining aggregate time-phased net 

requirement of the finished good” 

 

Artinya : Distribution requirement planning adalah sebuah perluasan logika yang 

digunakan pada sistem Material Requirement Planning (MRP) dan menerapkan 

logika yang sama. Distribution requirement planning mengikat sistem distribusi 

fisik untuk perencanaan pengendalian manufaktur dengan menentukan agregasi 

waktu bertahap pada kebutuhan bersih barang jadi. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa DRP adalah suatu 

metode untuk menangani pengadaan persediaan dalam satu jaringan distribusi 

dengan menerapkan perluasan logika yang sama pada sistem MRP (Material 

Requirement Planning).  

Adapun perbedaan MRP dan DRP menurut Indarjit dan Djokopranoto  

(2003:251) yaitu; 

 MRP lebih digunakan pada kegiatan manufaktur, sedangkan DRP 

digunakan untuk kegiatan Distribusi. 

 MRP digunakan untuk menghitung tiap komponen barang, sedangkan 

DRP lebih menghitung kebutuhan barang untuk tiap distribusi. 

 MRP cocok digunakan untuk pabirik jenis rakitan, Sedangkan DRP cocok 

digunakan untuk sistem distribusi multi tingkat. 

 MRP biasanya untuk bahan baku penolong. Sedangkan DRP untuk 

produk produk jadi/komoditas. 

 MRP adalah proses dari atas (explosion process) yaitu dari jadwal induk 

produksi ke kebutuhan tiap komponoen, sedangkan DRP adalah proses 

dari bawah (implosion process) yaitu dari kebutuhan pusat local ke pusat 
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regional dan ke pusat induk.  

 Semua kebutuhan komponen bersifat terikat pada MRP, sedangkan untuk 

DRP kebutuhan pusat local bersifat bebas dan kebutuhan pusat regional 

dan pusat induk bersifat terikat. 

2.5.2.1 Fungsi Penerapan Distribution Requirement Planning 

Menurut Gaspersz (2004:300); Distribustion Requirement Planning 

berfungsi menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengisi kembali inventory 

pada branch warehouse. DRP memberikan future demand visibility berkaitan 

dengan kebutuhan untuk pengiriman dari source stocking point ke destination 

stocking point. 

Sedangkan menurut Wisner (2012:187);  

“Distribution Requirements Planning provides time-phased demand 

information needed for the manufacturing and distribution systems to 

effectively allocate finished goods inventory and production capacity to 

improve customer service and inventory investment.” 

 

Maksudnya adalah; Distribution Requirement Planning berfungsi sebagai 

penyedia informasi untuk manufaktur dan sistem disribusi untuk mengalokasikan 

persediaan barang jadi dan kapasitas produksi untuk secara efektif meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan dan investasi persediaan.  

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan DRP mengantisipasi kebutuhan 

mendatang dengan perencanaan pada setiap level pada jaringan distribusi. 

Metode ini dapat memprediksi masalah sebelum masalah-masalah tersebut terjadi 

memberikan titik pandang terhadap jaringan distribusi. Empat langkah utama 

yang harus diterapkan menurut Nasution & Prasetyawan (2008) adalah: 

1. Explosion 

Proses explosion adalah proses perhitungan kebutuhan kotor untuk 

tingkat jaringan distribusi yang lebih rendah. 

2. Netting 

Netting merupakan proses untuk mencari jumlah kebutuhan bersih yang 
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didapat dari kebutuhan kotor dikurangi dengan Project on Hand (POH) 

atau barang yang ada di gudang. 

3. Lot Sizing 

Lot sizing merupakan penentuan kapasitas lot atau jumlah pengadaan 

barang. Dalam menggunakan metode lot sizing yang tepat, ada beberapa 

paremeter yang digunakan, yaitu jarak pengangkutan dari central 

warehouse ke masing-masing warehouse, ordering cost, dan holding 

cost. 

4. Offsetting 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk 

melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

bersih. Rencana pemesanan diperoleh dengan cara mengurangkan saat 

awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besamya lead time. 

2.5.2.2 Prosedur Perhitungan DRP 

Perhitungan perencanaan kebutuhan distribusi dimulai dari peramalan 

permintaan, ukuran lot pemesanan, persediaan pengaman, kemudian dihitung 

kebutuhan bersih, sampai penentuan perencanaan pesanan dikirim.  

 

Tabel 2.1  Perhitungan DRP 

 Periode 

PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gross Requirement              

Scheduled Receipt              

Projected On Hand              

Net Requirement              

Planned Order Receipt              

Planned Order Release              

 

Logika dasar DRP adalah sebagai berikut : 

1. Gross Requirement Forecast Demand diperoleh dari hasil forecasting. 
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2. Dari hasil peramalan distribusi lokal, hitung Time Phased Net 

Requirement. Net Requirement tersebut mengidentifikasikan kapan level 

persediaan (Scheduled Receipt - Projected On Hand Periode sebelumnya) 

dipenuhi oleh Gross Requirement. Untuk sebuah periode : Net 

Requirement = (Gross Requirement + Safety Stock) - {Schedule Receipt + 

Projected 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. Di hitung Projected On Hand pada periode tersebut: Projected On Hand 

= (Projected On Hand Periode sebelumnya + Schedule Receipt + Planned 

Order Receipt) – (Gross Requirement). 

6. Besamya Planned Order Release menjadi Gross Requirement pada periode yang 

sama untuk level berikutnya dari jaringan distribusi. 

 

2.6 Peramalan  

2.6.1 Definisi Peramalan   

Menurut Heizer dan Render (2010); 

“Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan 

kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan 

pengambilan data masa lalu dan menempatkannya pada masa yang akan 

datang dengan suatu bentuk model matematis.”  

Menurut Tampubolon, M.P (2004;40); 

“Peramalan merupakan penggunaan data untuk menguraikan kejadian 

yang akan datang didalam menentukan sasaran yang dikehendaki, sedang 

diprediksi (prediction) atau estimasi sasaran yang akan datang dengan 

tingkat kemungkinan terjadi besar serta dapat diterima” 
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 Dari definisi diatas dapat disimpulkan yaitu permalan adalah sebuah seni 

dalam memprediski, memproyeksikan tingkat kejadian yang tidak pasti dimasa 

yang akan datang yang didasarkan pada data masa lalu dengan menggunakan 

teknik atau model matematis.  

2.6.2 Klasifikasi Peramalan Bedasarkan Horizon Waktu  

Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa 

depan yang dicangkupnya. Menurut Hezier dan Render (2010) Horizon waktu 

terbagi atas beberapa kategori; 

1. Peramalan jangka pendek. Peramalan ini mencangkup jangka waktu 

hingga 1 tahun tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini 

digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah 

tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi 

2. Peramalan jangka menengah. Peramalan jangka mengenah umumnya 

mencangkup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna 

untuk merencanakan penjuaan, perencanaan dan anggaran produksi, 

anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi 

3. Peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun 

atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan 

produk baru, pembelanjaan modal, lokasi pengembangan fasilitas, serta 

penelitian dan pengembangan. 

 

2.6.3 Metode Peramalan 

 Menurut Heizer dan Render (2010),Terdapat dua pendekatan umum 

peramalan, yang pertama adalah analisa kuantitatif, dan yang lainnya adalah 

analisis kualitatif. Peramalan kuantitatif (quantitative forecast) menggunakan 

model matematik yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat 

untuk meramalkan permintaan.  
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2.6.3.1  Peramalan Kualitatif 

 Menurut Heizer dan Render (2010) Teknik peramalan kualitatif terdiri 

dari; 

1. Keputusan dari pendapat juri eksekutif (jury of executive opinion). 

Dalam metode ini pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar 

tingkat tinggi, sering dikombinasikan dengan model statistik. 

2. Metode Delphi (Delphi method). Teknik peramalan yang 

menggunakan proses kelompok dimana para pakar melakukan 

peramalan. 

3. Gabungan dari tenaga penjualan (sales force composite). Teknik 

peramalan berdasarkan prediksi tenaga penjualan akan penjualan 

yang diharapkan.  

4. Survei pasar konsumen (consumer market survey). Metode ini 

meminta input dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka 

di masa depan. 

 

2.6.3.2 Peramalan Kuantitatif  

Dalam teknik ini, pola historis data digunakan untuk mengekstrapolasi 

(meramalkan) masa yang akan datang. Hasil peramalan sangat tergantung pada 

metode yang digunakan dalam peramalan tersebut.  

 

2.6.3.3.  Metode Time Series 

  Analisis Time Series didasarkan pada deret yang menggambarkan pola-

pola yang bervariasi sepanjang waktu, yang dimodelkan untuk menentukan 

bagaimana pola yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam time series 

terdapat empat jenis pola permintaan, yaitu; 

 

1. Pola Horizontal (H) 

Pola ini terjadi bilamana nilai data berfluktuasi disekitar nilai rata-rata yang 

konstan. Deret seperti ini stasioner terhadap nilai rata-ratanya.  
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Sumber: Reza Hoshmand , A.. 2010 

Gambar 2.1  Pola Data Horizontal 

 

2. Pola Musiman (S) 

 Variasi Musiman, yaitu apabila polanya merupakan gerakan yang berulang-

ulang secara teratur dalam setiap periode tertentu, misalnya tahunan, 

semesteran, kuartalan, bulanan atau mingguan. Pola ini berhubungan dengan 

faktor iklim/cuaca atau faktor yang dibuat manusia, seperti liburan dan hari 

besar. 

 

 

Sumber: Reza Hoshmand , A.. 2010 

Gambar 2.2  Pola Data Musiman 

 

3. Pola Siklis (C) 

Variasi Siklis, yaitu apabila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka 

panjang. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola 

musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak 

waktu yang tetap, sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang 

dan bervariasi dari satu siklus ke siklus yang lain.  
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Sumber: Reza Hoshmand , A.. 2010 

Gambar 2.3  Pola Data Siklis 

 

 

4. Pola Trend (T) 

Trend (kecenderungan), yaitu apabila data dalam jangka panjang mempunyai 

kecenderungan, baik yang arahnya meningkat dari waktu ke waktu maupun 

menurun. Pola disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan 

pendapatan, dan pengaruh budaya. 

 

 

Sumber: Reza Hoshmand , A.. 2010 

Gambar 2.4  Pola Data Trend 

       

Berikut beberapa metode peramalan dalam metode time series yaitu; 

1. Metode Simple Average  

merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan 

hasil peramalan untuk periode selanjutnya dengan menjumlahkan data 

historis dan kemudian dibagi dengan jumlah periode. 
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2. Metode rata-rata bergerak(moving average) menggunakan sejumlah data 

aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk 

pemintaan di masa yang akan datang. Secara matematis dinyatakan 

sebagai;  

 

Rata-rata bergerak= 
                                 

 
 

 

3. Metode Exponential Smoothing 

Beberapa metode yang dikelompokkan dalam metode exponential 

smoothing yaitu: 

   a. Single Exponential Smoothing 

   b. Double Exponential Smoothing 

  a. Single Exponential Smoothing 

 Metode Pemulusan Exponential Tunggal (Single Exponential 

Smoothing) menambahkan parameter  (alpha) dalam modelnya untuk 

mengurangi faktor kerandoman. Nilai prakiraan dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

    

  ttt FXF   11  

 

 Dimana : Xt = Data Permintaan pada periode –t 

        = Konstanta / faktor  pemulusan 

   F t+1 = Prakiraan untuk periode-t 

 

b. Double Exponential Smoothing 

Metode Double Exponential Smoothing, peramalan dimulai 

dengan menentukan besarnya nilai alpha secara trial dan error. Tahapan-

tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1) Hitung eksponensial smoothing pertama dengan rumus: 

  1
'' 1  ttt SXS 

 

2) Hitung eksponensial smoothing kedua dengan rumus: 

  1
''''' 1  ttt SSS 

 

3) Hitung Komoponen at dengan rumus: 

 tttt SSSa '''' 
 

4) Hitung Komponen bt dengan rumus: 

 ttt SSb '''

1









 

5) Hitung peramalan untuk m periode ke-depan setelah t drengan rumus: 

 mbaF ttt *11    

4. Metode Regresi Linear 

Regresi linear adalah suatu metode popular untuk berbagai macam 

permasalahan. Untuk peramalan time series, formulasi regresi linear 

cocok digunakan pada pola data trend.  

 

2.6.3.4 Kriteria Pemilihan Metode Peramalan 

Ketepatan atau ketelitian merupakan kriteria untuk menguji kinerja suatu 

metode peramalan. Untuk menguji kinerja suatu peramalan digunakan ukuran 

kesalahan peramalan. Metode peramalan terbaik adalah metode yang 

memberikan tingkat kesalahan paling kecil dibandingkan metode lainnya. Berikut 

kriteria pemilihan peramalan yang terbaik (Baroto, 2004): 

1. Rata – rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD) 

       Rata-rata penyimpangan absolut merupakan penjumlahan kesalahan 

peramalan dibagi dengan banyaknya data yang diamati, yang dirumuskan sebagai 

berikut : 
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n

FA
MAD tt  

 

 

At  = Permintaan Aktual pada periode-t 

Ft   = Peramalan Permintaan pada periode-t 

n  = Jumlah periode peramalan yang terlibat. 

 

2. Rata – rata Kuadrat Kesalahan (Mean Square Error = MSE) 

       MSE memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar, tetapi 

memperkecil angka kesalahan peramalan yang lebih kecil dari satu unit. 

 





n

FA
MSE tt

2

 

Dimana : 

At  = Permintaan Aktual pada periode-t 

Ft   = Peramalan Permintaan pada periode-t 

n  = Jumlah periode peramalan yang terlibat. 

 

3. Rata-rata Persentase Kesalahan Absolute (Mean Absolute Percentage Error 

= MAPE) 

 

 









t

t
t

A

F
A

n
MAPE

100
 

Dimana : 

At  = Permintaan Aktual pada periode-t 

Ft   = Peramalan Permintaan pada periode-t 

n  = Jumlah periode peramalan yang terlibat 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 

 

Regina Stevan (2013). IMPLEMENTASI METODE DISTRIBUTION 

REQUIREMENT PLANNING (DRP) PADA CV KARYA MANDIRI 

SEJAHTERA DI SURABAYA 

 
 
Permasalahan 

1. Tidak adanya peramalan permintaan 

2. Ketersediaan produk tidak memadai sehingga 

terjadi kehilangan penjualan 

3.Penerapan sistem distribusi yg masih 

sederhana 

 Variabel Produk, Jumlah Permintaan, Komponen Biaya, 

Lead Time Pengiriman. 

Metode pemecahan masalah Distribution Requirement Planning. 

Tabel 2.2 Jurnal dan Penelitian Terdahulu 
 

Rifan Santoso (2013). PERENCANAAN PENJADWALAN DISTRIBUSI 

PRODUK DENGAN METODE DISTRIBUTION REQUIREMENT 

PLANNING (DRP) DI PT JAMINDO SATYA USAHA 

 
Permasalahan 

Bagaimana melakukan perencanaan dan 

penjadwalan aktivitas distribusi ? 

Variabel Lokasi Cabang, Jumlah Permintaan, Komponen 

Biaya, Lead Time Pengiriman. 

Metode pemecahan masalah Distribution Requirement Planning. 
 
 
 
 
Hasil Penelitian 

Biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan 

dengan metode DRP adalah sebesar Rp 

112.442.660, sedangkan biaya distribusi 

dengan metode yang digunakan perusahaan 

saat ini adalah Rp 158.729.040. Artinya, 

aktivitas distribusi dengan metode DRP akan 

mengurangi biaya distribusi sebesar 29% per 

tahun dibandingkan dengan metode distribusi 

yang digunakan perusahaan saat ini. 
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Hasil Penelitian 

Rekomendasi bagi perusahaan yaitu perlu 

melakukan peramalan permintaan peroduk 

untuk mengantisipasi variabilitas permintaan, 

mengendalikan ketersediaan produk untuk 

menghindari kehilangan penjualan dan 

menurunkannya kedalam aktivitas penjadwalan 

distribusi agar tidak terhambat dengan 

menggunakan Teknik Distribution Requirement 

Planning 

 

 
Dewi Sukmawati (2013). ANALISIS PENJADWALAN DISTRIBUSI PUPUK 

BERSUBSIDI MENGGUNAKAN METODE DISTRIBUTION 

REQUIREMENT PLANNING (DRP) 
 
Permasalahan 

1. Penjadwalan distribusi tidak teratur 

2. Tingginya biaya persediaan dan frekuensi 

pendistribusian pupuk bersubsidi 
  Variabel Lokasi cabang, Jumlah Permintaan, Komponen 

Biaya, Lead Time Pengiriman. 

Metode pemecahan masalah Distribution Requirement Planning, EOQ, SS 
 
 
 
Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa pendistribusian pupuk 

bersubsidi menggunakan Metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) pada PT. 

Petrokimia Gresik diperoleh total biaya 

persediaan sebesar Rp7.875.167.077 dan 

frekuensi pendistribusian 36 kali.  
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2.8  Kerangka Pemikiran 

 PT. Tirta Investama Bandung sebagai perusahaan dagang yang terafiliasi 

di dalam AQUA Grup, yang bertindak sebagai pusat induk dalam memasarkan 

dan mendistrisibusikan berbagai produk Aqua, Mizone, dan VIT. Seperti yang 

telah diketahui, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang pasti 

selalu membutuhkan kecukupan persediaan, dengan tujuan agar selalu dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun menjaga ketersediaan produk dipasar.  

Oleh sebab itu, upaya yang sebaiknya perlu dilakukan guna menjaga 

ketersediaan produk yaitu dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, 

menentukan pengadaan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhan, maupun kapan 

dilakukannya pengadaan kembali dalam mengisi persediaan. Disamping itu 

dalam mengendalikan persediaan yang tepat bukanlah perkara yang mudah. 

Karena apabila jumlah persediaan yang terlalu besar dapat mengakibatkan 

meningkatnya biaya penyimpanan, dan jika persediaan terlalu rendah dapat 

mengakibatkan resiko kekurangan persediaan.  

Melihat pentingnya persediaan bagi perusahaan, dan juga terdapatnya 

komponen biaya dalam pengendalian persediaan maka pada penelitian kali ini, 

metode persediaan yang digunakan yaitu Economic Order Quantity dan Periodic 

Order Quantity. Metode tersebut telah banyak digunakan dalam mengukur setiap 

kali ukuran pemesanan dengan memperhatikan efisiensi biaya persediaan. 

Sehingga dengan penerapan metode persediaan ini dapat mengetahui optimalisasi 

dan efisiensi biaya persediaan dengan metode yang telah diterapkan oleh 

perusahaan yang berkaitan didalam melakukan pengendalian persediaan.  

Tidak lepas dari itu, dalam melakukan pengendalian persediaan perlu 

dianalisis kembali terhadap kedua metode persediaan yang digunakan yaitu 

dengan cara mengevaluasi. Dari hasil evaluasi ini akan mengetahui model 

maupun metode persediaan yang lebih tepat. Secara sistematis kerangka 

penelitian dapat dilihat pada gambar berikut; 
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 Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pemikiran Konseptual 
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