
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Operasi

2.1.1 Manajemen Operasi

Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan

mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya

manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan

efisien, untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau

jasa. Banyak upaya yang dilakukan dalam manajemen produksi terkait dengan

tujuan untuk meningkatkan prokdutivitas. (M. Fuad, 20016:139)

(Heizer dan Render, 2011:4). Dalam bukunya Manajemen Operasi

(Operations Management-MO), mengatakan bahwa “Manajemen Operasi adalah

serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa

dengan mengubah input menjadi output”. Itulah mengapa rata-rata perusahaan

besar didunia ini banyak menerapkan teknik MO dikarenakan kesadaran akan

pentingnya perhatian dalam proses produksi guna meningkatkan nilai produksi

dan mendapatkan laba.

Bidang ilmu manajemen operasional merupakan bidang ilmu yang

mencakup banyak hal dalam berbagai ospek. (Heizer dan Render, 2015:9).

Menyebutkan bahwa terdapat sepuluh keputusan strategis yang berkaitan dengan

manajemen operasional. Kesepuluh hal tersebut adalah:

1) Perancangan produk dan jasa.
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2) Pengelolaan kualitas.

3) Perancangan proses dan kapasitas.

4) Strategi lokasi.

5) Strategi tata letak.

6) Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan.

7) Manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management).

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

9) Penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek.

10) Perawatan (Maintenance).

2.2 Pengertian Persediaan

2.2.1 Persediaan

Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan

memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku

maka diharapkan sebuah perusahaan industri dapat melakukan proses   produksi

sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan

bahan baku yang cukup tersedia digudang juga diharapkan dapat memperlancar

kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinaya kekurangan

bahan baku. Keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen

dapat merugikan perusahaan dalam hal ini image kurang baik.

Persedian merupakan salah satu asset yang sangat penting bagi suatu entitas

baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. (PSAK 14,

revisi 2008) mendefinisikan persedian sebagai asset yang; (i) tersedia untuk dijual

dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;
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(iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses

produksi atau pemberian jasa. (Neson lam, peter lau, 2014:257).

Menurut (Schroeder, 2014:121) persediaan atau inventory adalah stok bahan

yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan

pelanggan secara khusus, persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses,

dan barang jadi. Beberapa penulis mendefinisikan persediaan sebagai suatu

sumber daya yang menganggur dari berbagai jenis yang memiliki nilai ekonomis

yang potensial. Difinisi ini memungkinkan seseorang untuk menganggap

peralatan atau pekerja-pekerja yang menganggur sebagai persediaan, tetapi kita

menganggap semua sumber daya yang menganggur selain dari pada bahan

sebagai kapasitas. Sedangkan menurut (Kusuma, 2009:132) persediaan

didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk kegunaan atau dijual pada

priode mendatang.

Berdasar dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa suatu asset

diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada nature business suatu entitas.

Pada perusahaan property misalkan, property yang dimiliki seperti apartemen,

perusahaan, dan gedung yang dijual dapat diklasifikasikan sebagai persedian

karena property tersebut merupakan asset yang dijual untuk kegiatan usahanya

yang bergerak di bidak property. Namun, bagi entitas lain yang kegiatan usahanya

bukan penjualan property, kepemilikian atas property tersebut tidak

diklasifikasikan sebagai persedian, melaikan dapat sebagai asset tetap atau

property investasi atau asset tidak lancar yang dipegang untuk dijual, tergantung

pada tujun kepemilikannya. (Dwi Martani, 2012:245)
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Setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur

selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan

dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat

memenuhi keinginan para pelangganya. Hal ini bisa terjadi karena tidak

selamanya barang atau jasa tersedia setiap saat. Ini berarti pengusaha akan

kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya ia

dapatkan.

Sedangkan menurut Herjanto (2007:237). Persediaan adalah bahan atau

barang yang disimpan 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.

Jadi persediaan sangatlah penting untuk setiap perusahaan, baik yang

menghasilkan barang maupun jasa. (Rangkuti, 2009:156), mengatakan bahwa

pengertian mengenai persediaan dalam hal ini merupakan suatu aktiva yang

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu

periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam

pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu

penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jadi persediaan merupakan bahan-

bahan, bagian yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat

dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk

yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan

setiap waktu.

Pada prinsipnya semua perusahaan yang akan melaksanakan proses produksi

akan mengantisipasi persedian bahan baku untuk kelangsungan proses produksi
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dalam perusahaan. Penggunaan bahan baku didasarkan pada anggapan bahwa

pemakaian setiap bulan selalu sama sehingga secara berangsur-angsur akan habis

pada waktu tertentu, serta jangan sampai terjadi kehabisan bahan baku yang

berakibat akan menggangu kelancaran proses produksi. Persedian yang besar

tidak efisien karena biaya besar, sedangakan persedian yang kecil beresiko tinggi

terhentinya produksi. (Syamsul Ma’arif, 2013:267). Secara teoritis keadaan

tersebut dapat diperhitungkan, akan tetapi tidak semudah itu. Kadang-kadang

bahan baku masih cukup banyak namun sudah dilakukan pembelian sehingga

berakibat menumpuknya bahan baku digudang. Hal ini bisa menurunkan kualitas

bahan dan akan memakan biaya penyimpanan.

Bahan baku merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan yang bergerak

dibidang produksi, karena bahan baku adalah sumber utama jalannya produksi.

Masalah penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang penting bagi

perusahaan, karena persediaan mempunyai efek langsung terhadap keuntungan

perusahaan. Kesalahan dalam menentukan besarnya investasi (modal yang

tertanam) dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. (Murtiningsih

dalam Sari, 2010:27).

Menurut (Gitosudarmo, 2012:93), persediaan adalah bagian utama dari

modal kerja, merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan.

Menurut (Riyanto, 2011:69), persediaan atau inventory barang sebagai elemen

utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar,

dimana secara terus-menerus mengalami perubahan. Menurut (Nasution,

2013:103), persediaan adalah sumber daya menganggur (idle resources) yang

menunggu proses lebih lanjut. Menurut (Keiso et al, 2012:127), persediaan adalah

pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam oprasi bisnis normal atau barang
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yang akan digunakan atau diasumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual.

Menurut (Warren, 2008:89), persediaan adalah barang dagang yang disimpan

untuk kemudiaan dijual dalam oprasi bisnis perusahaan dan bahan yang

digunakaan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan tersebut.

Menurut (Riyanto, 2011:11), faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan :

1) Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalanya perusahaan terhadap

gangguan kehabisan persediaan yang akan dapat menghambat jalanya

proses produksi.

2) Volume produksi atau penjualan yang direncanakan, dimana volume

produksi juga sangat tergantung pada volume penjualan yang

direncanakan.

3) Besarnya pembelian persediaan setiap kali pemesanan untuk mendapatkan

biaya pembelian yang minimal.

4) Estimasi tentang fluktuasi harga persediaan di waktu yang akan datang.

5) Peraturan pemerintah yang terkait dengan persediaan tersebut.

6) Harga pembelian persediaan .

7) Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang.

8) Umur dari kualitas persediaan.

Gambar dibawah ini memperlihatkan siklus pembelian dan penggunaan

bahan baku suatu perusahaan.

Persediaan barang ialah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-

barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual

dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih

dalam pekerjaan sebuah proses produksi maupun persediaan bahan baku yang
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juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi. (Sofyan Assauri,

2005:50)

Gambar 2.1 Siklus pembelian dan penggunaan bahan pada perusahaan

Sumber: (Prawirosentono, 2009:44)

2.2.2 Fungsi Persediaan

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai

fungsi penting persediaan, fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1) Fungsi Decoupling

Yaitu fungsi persediaan bahan baku yang memungkinkan perusahaan

dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada pemasok.

Persediaan bahan baku diadakan perusahaan supaya tidak sepenuhnya

tergantung pada kuantintas dan waktu pengiriman pengadaan. Persediaan

barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti

dari para pelanggan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi

permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan disebut fluctuation stock.

2) Fungsi Economic lot Sizing

Yaitu fungsi yang menyimpan persediaan sehingga perusahaan dapat

memproduksi dan membeli sumberdaya-sumberdaya dalam kuantintas yang
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dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Persediaan lot size ini

mempertimbangkan potongan pembeliaan, biaya pengangkutan per unit, dan

sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang

lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya

persediaan.

3) Fungsi Antisipasi

Yaitu fungsi yang berguna bagi perusahaan dalam menghadapi

ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan pesanan barang selama priode

pemesanan kembali  sehingga memerlukan persediaan pengaman. Fungsi

antisipasi ini juga merupakan pelengkap fungsi decoupling.

Selain fungsi-fungsi diatas, menurut (Herjanto, 2009:168) terdapat enam

fungsi penting yang dikandung oleh persediaan dalam memenuhi kebutuhan

perusahaan antara lain:

a) Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang

yang dibutuhkan perusahaan.

b) Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasai.

c) Menghilangkan resiko jika matrial yang dipesan tidak baik sehingga harus

dikembalikan.

d) Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga

perusahaan tidak akan sulit bila bahan tersebut tidak tersedia dipasaran.

e) Mendapatakan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan

kuantintas (quantity discount).
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f) Memberikan pelayanan kepada langganan dengan tersedianya  barang

yang diperlukan.

2.2.3 Jenis Persediaan

Setiap jenis persediaan mempunyai karakteristik tersendiri dan cara

pengelolaan yang berbeda. Menurut jenisnya, persediaan fisik dibedakan menjadi,

(Handoko, 2010:46):

1) Persediaan bahan mentah (raw material), yaitu persediaan barang-barang

berwujud seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lainya yang digunakan

dalam proses produksi. Bahan mentah dapat diperoleh dari dari sumber-

sumber alam atau dibeli dari supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan

untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya.

2) Persediaan komponen-komponen rakitan (purchased parts/ component), yaitu

persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang

diperoleh dari perusahaan lain, dimana secara langsung dapat dirakit menjadi

suatu produk.

3) Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies), yaitu persediaan barang-

barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian

atau komponen barang jadi.

4) Persediaan baranga dalam proses (work in proses), yaitu persediaan barang-

brang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi

atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih

lanjut menjadi barang jadi.
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5) Persediaan barang jadi (finished goods), yaitu persedian barang- barang yang

telah diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim ke

pelanggan.

Sedangkan (Rangkuti , 2010:135), jenis-jenis persedian menurut fungsinya

terdiri dari:

1) Batch Stock/ Lot Size Inventory

Persedian yang diadakan karena kita membeli atau membuat barang-

barang dalam jumlah yang besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu.

Keuntungannya adalah potongan harga pada harga pembelian, efisiensi

produksi dan penghematan biaya angkutan.

2) Fluctuation Stock

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan

konsumen yang tidak dapat diramalkan.

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 atau permintaan

yang meningkat.

2.3 Manajemen dan Akuntansi Dalam Islam

Manajemen menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil.

(Didin, 2013:1) menjelaskan batasan adil adalah pimpinan tidak “menganiaya”

bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang

ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak
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memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi

ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama

antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya

bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu

mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama islam.

Dalam pandangan islam mengenai manajemen, segala sesuatu harus

dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti

dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan. Hal ini

merupakan prinsip utama dalam ajaran islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an surah Al-isra’ ayat 35.

                    
  

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-isra’
35)

Akuntansi dalam perspektif islam salah satunya dibahas dalam Q.S

Asy-Syu’ara 181 yang berbunyi:

         
Artinya: ”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk

orang-orang yang merugikan.” (Q.S. Asy-syu’ara 181)

2.4 Economic Order Quantity (EOQ)

Sehubungan dengan pengendalian persediaan dan pembelian bahan baku,

maka perusahaan perlu untuk menentukan kuantitas pembelian yang paling
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optimal (EOQ). Adapun pengertian EOQ menurut (Yamit dalam  Faizal, 2010:21)

adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk

dilaksanankan pada setiap kali pembelian.

Perusahaan pasti sangat mendambakan setiap proses produksi yang

dilakukanya tepat waktu, memeiliki value yang baik, dan juga dapat menekan

biaya yang digunakan didalam melakukan proses produksi. Untuk itulah  terdapat

suatu metode yang mampu diterapkan demi mencapai hal tersebut, yaitu metode

EOQ (Economic Order Quantity).

Menurut (Carter, 2009:314) dalam bukunya Akuntansi Biaya berpendapat

bahwa Economic Order Quantity atau kuantintas pemesanan ekonomis adalah

jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya

persediaan tahunan.

Menurut (Riyanto, 2011:33), bahwa EOQ adalah jumlah  kuantitas barang

yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai

jumlah pembelian yang optimal.

Pada pendekatan Economic Order Quantity (EOQ), tingkat ekonomis

dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan (setup 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. Model EOQ menyarankan

untuk memelihara lot pesanan yang menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya

penyimpanan. (Haming, 2012:223).
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Menurut Heizer dan Render economical order quantity (EOQ) adalah salah

satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas,

metode pengendalian persediaan ini menjawab dua pertanyaan penting yakni

kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Heizer dan Render

(2011 : 68).

Jumlah pembelian yang paling ekonomis (Economic Order Quantity) adalah

jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembelian menimbulkan biaya

yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan. (Adisaputro,

2009:34). Begitu juga pendapat (Hansen dan Mowen, 20015: 473). Menurut

mereka, Economical Order Quantity atau kuantitas pesanan ekonomis adalah

sebuah contoh dari sistem persediaan yang bertujuan menentukan kuantitas

pesanan yang akan meminimalkan total biaya. sedangkan menurut (Wiliam k

carter, 2009:314) Kuantitas Pemesanan Ekonomis Economic Order Quantity

adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan

biaya persedian tahunan. Jika pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil,

dengan frekuensi pemesanan yang cukup sering, hal ini dapat mengakibatkan

biaya pemesanan yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah optimum yang dipesan pada

suatu waktu tertentu ditentukan dengan cara menyeimbangkan dua faktor: (1)

biaya penyimpanan bahan baku, dan (2) biaya pemesanan bahan baku.

Hampir semua model persediaan bertujuan untuk meminimalkan biaya-

biaya total. Dimana ada dua biaya penting yang diperhatikan, yaitu: biaya setup

(atau biaya pemesanan) dan biaya penyimpanan. Sedangkan biaya-biaya lain,

seperti biaya persediaan itu sendiri adalah konstan.
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Dengan demikian, jika jumlah biaya setup dan biaya penyimpanan

diminimalkan, maka biaya total juga akan diminimalkan. Hal ini terlihat pada

gambar berikut.

Gambar 2.2 Biaya total sebagai fungsi kuantitas pesanan

Sumber: (Heizer dan  Render, 2015:563)

Gambar iatas menunjukkan bahwa jika kuantitas pesanan bertambah maka

biaya penyimpanan bertambah pula, tapi biaya pesanan berkurang. Sebaliknya

bila jumlah pesanan berkurang maka biaya penyimpanan juga berkurang, namun

biaya pesanan (set up) bertambah. Yang perlu dicatat disini adalah kuantitas

pesanan optimum terjadi pada saat titik dimana kurva biaya pemesanan dan kurva

biaya penyimpanan bersilangan.

Selain itu, manfaat model EOQ adalah merupakan model yang tangguh.

Tangguh (Robust) berarti ia memberikan jawaban yang memuaskan meskipun

terdapat beragam variasi dan parameternya (Heizer dan Render, 2015:241).

Seperti yang telah banyak diamati, sering kali sulit menentukan biaya pemesanan

dan biaya penyimpanan yang akurat. Sebagai konsekuensinya, sebuah model

tangguh merupakan sebuah keberuntungan. Biaya total EOQ berubah sedikit
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secara minimal. Hal ini berarti bahwa variasi biaya setup, biaya penyimpanan,

permintaan, atau bahkan EOQ relatif sedikit dalam biaya total.

Menurut (Ahyari, 2009:163) dikutip dari (Taufik Malik, 2013:55), untuk

dapat mencapai tujuan perusahaan didalam melakukan proses produksi, ada

beberapa faktor tentang persediaan bahan baku yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Perkiraan pemakaian

Sebelum kegiatan pembelian bahan baku dilaksanakan, maka manajemen

harus dapat membuat perkiraan bahan baku. Ini merupakan perkiraan tentang

berapa besar jumlah bahan baku yang akan dipergunakan oleh perusahaan untuk

keperluan produksi pada priode yang akan datang. Perkiraan kebutuhan bahan

baku tersebut dapat diketahui dari perencanaan produksi perusahaan berikut

tingkat persediaan bahan jadi yang dikehendaki oleh manajemen.

2) Harga dari bahan baku

Harga bahan baku yang akan dibeli menjadi salah satu faktor penentu pula

dalam kebijakan persediaan bahan. Harga bahan baku ini merupakan dasar

penyusunan perhitungan berapa besar dana perusahaan yang harus disediakan

untuk investasi dalam persediaan bahan baku tersebut. Sehubungan dengan

masalah ini, maka biaya modal (cost of capital) yang harus dipergunakan dalam

persediaan bahan baku tersebut harus pula diperhitungkan.

3) Biaya-biaya persediaan

Biaya-biaya untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku ini sudah

selayaknya diperhitungkan pula didalam penentuan persediaan bahan baku. Biaya-

biaya persediaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

persediaan dalam suatu proses produksi didalam perusahaan (Ahyari, 2009:334).
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Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan persediaan, hal-hal ini seperti

keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan yang dibutuhkan dan berapa

jumlah biaya-biaya persediaan perlu dipertimbangkan.

Adapun macam-macam biaya-biaya tersebut adalah biaya penyimpanan atau

holding cost, biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau set-up

cost dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan baku shortage cost.

4) Pemakaiaan senyatanya

Maksudnya adalah pemakaian yang rill dari priode-priode yang lalu (actual

demand) merupakan salah satu faktor yang perluh diperhatikan karena untuk

keperluan proses produksi akan dipergunakan sebagai salah satu dasar

pertimbangan dalam pengadaan bahan baku pada priode berikutnya.  Seberapa

besar penyerapan bahan baku oleh proses produksi perusahaan, serta bagaimana

hubunganya dengan perkiraan pemakaian yang sudah disusun harus senantiasa

dianalisa. Dengan demikian dapat disusun perkiraan bahan baku yang mendekati

pada kenyataan.

5) Waktu tunggu (lead time)

Waktu tunggu (lead time) adalah tenggang waktu yang diperlukan (yang

terjadi) antara saat pesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku itu sendiri.

Waktu tunggu ini perlu diperhatikan karena sangat erat hubunganya dengan

penentuan saat pemesanan kembali (reorder point). Dengan waktu tunggu yang

tepat maka perusahaan akan  dapat membeli pada saat yang tepat pula, sehingga

resiko penumpukan persediaan atau kekurangan persediaan dapat ditekan

seminimal mungkin.



27

6) Model pembelian bahan

Manajemen perusahaan harus dapat menentukan model pembelian yang

paling sesuai dengan situasi dan kondisi bahan baku yang dibeli, yaitu model

pembelian yang optimal atau Economic Order Quantity (EOQ).

7) Persediaan bahan pengaman (safety stock)

Persediaan bahan pengaman adalah persediaan tambahan yang diadakan

untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stock

out), dan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan datangnya bahan baku.

Adanya persediaan bahan pengaman diharapkan agar proses produksi tidak

terganggu oleh adanya ketidakpastian bahan nantinya. Persediaan bahan

pengaman ini akan tetap dipertahankan, walaupun bahan bakunya dapat terganti

dengan yang baru.

8) Pemesanan kembali (reorder point)

Reorder point adalah saat atau waktu tertentu dimana perusahaan harus

mengadakan pemesanan bahan bakukembali, sehingga datanganya pemesanan

tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli, khususnya dengan

menggunakan metode EOQ.

2.4.1 Kebijakan-Kebijakan EOQ

Bahan baku yang tersedia dalam menjamin kelancaran proses produksi dan

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan perusahaan tersebut

seminimalmungkin, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah menentukan

Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Total Cost, Reorder Point (ROP).

Teknik ini relatif mudah digunakan tetapi harus didasari dengan beberapa asumsi

yaitu:
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1) Tingkat permintaan diketahui, tetap dan bebas (deterministic).

2) Lead time-yaitu, waktu antar pemesanan dan penerimaan-diketahui

konstan.

3) Penerimaan persediaan bersifat seketika dan lengkap.

4) Tidak ada discount (potongan harga) karena kuantitas tidak

memungkinkan.

5) Biaya variabel yang ada hanyalah biaya pengaturan, biaya pemesanan

(biaya setup) dan biaya penyimpanan persediaan (holding cost) dari

waktu ke waktu.Kosongnya persediaan (kekurangan) dapat dihindari

sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tempat.

Meskipun hanya biaya variabel yang relevan dalam menghitung EOQ dan

titik pemesanan, adalah penting untuk mengurangi biaya tetap maupun biaya

variabel. Biaya tetap, seperti biaya sebagian biaya ruang penyimpanan (gudang),

dapat dikurangi dengan pendekatan just-in-time. Teknik untuk menganalisis

perilaku biaya yang dijelaskan dan diilustrasikan dapat membantu dalam

mengestimasikan jumlah biaya penyimpanan dan pemesanan. Bergantung pada

banyak faktor, biaya tersebut berkisar antara 10 % sampai 35 % dari rata-rata

investasi dalam persediaan.

2.5 Reorder Point (ROP)

Reorder point ialah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi

sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu

adalah tepat pada waktu dimana persediaan di atas safety stock sama dengan nol.

Dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan
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melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Apabila pesanan dilakukan

sesudah melewati reorder point tersebut, maka material yang dipesan akan

diterima setelah perusahaan terpaksa mengambil material dari safety stock. Dalam

penetapan reorder point haruslah kita memperhatikan faktor–faktor sebagai

berikut; yaitu, penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang

(procurement lead time) dan besarnya safety stock.

Dalam penentuan reorder point haruslah memperhatikan faktor sebagai

berikut :

1) Penggunaan material selama tenggang waktu mendapat barang

(procurement lead time).

2) Besarnya safety stock

Reorder point dapat ditetapkan dengan berbagai cara, antara lain :

a) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah

dengan presentase tertentu.

b) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah

dengan penggunaan selama priode tertentu sebagai safety stock.

(Riyanto, 2011:45).

Titik pemesanan ulang (reorder point) menurut (Barry Reader dan Jay

Haizer, 2011:135) di cari dengan cara :

ROP = (Permintaan per hari) (lead time untuk pemesanan baru dalam hari) =

d x L
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Persamaan diatas mengasumsikan bahwa permintaannya sama dan bersifat

konstan. Bila tidak demikian halnya, harus ditambahkan stok tambahan, seringkali

disebut pengaman (safety stock).

Gambar 2.3 Kurva titik pemesanan ulang

Sumber: (Render, 2015:134)

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah ditulis beberapa penelitian

mengenai penetapan perhitungan suatu persediaan menggunakan metode EOQ.

Penelitian-penelitian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Persamaa
n

Perbedaan Kesimpulan

1 Muh.
Taufik
Malik
(2013)

Analisis
Persediaan

Bahan Baku
Kertas

Menggunaka
n Matode

EOQ
(Economic

Order
Quantity)

Economic
Order

Quantity

Objek
yang
diteliti
Harian
Tribun
Timur
Makasar

Kuantitas
persediaan
pengaman

menurut metode
EOQ tahun

2012 adalah 893
kg, sedangkan
dengan metode
sederhana yang

digunakan
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Pada Harian
Tribun Timur

Makasar
Tahun 2013

perusahaan
persediaan
pengamaan

tidak ada atau
tidak diketahui.

2 Rike
Indrayanti

(2007)

Analisis
Pengendalian

Persediaan
Bahan Baku

Dengan
Metode EOQ

Pada PT.
Tipota

Furnishing
Jepara

Economic
Order

Quantity

Jenis
penelitian

yang
digunakan
komparatif

Frekuensi
pembelian

bahan baku PT.
Tipota

Furnishing
Jepara bila

menggunakan
,etode EOQ
adalah 3 kali
pembelian
bahan baku
dalam satu

priode (1 tahun)
3 Septi

Pandan
Sari

(2010)

Pengoptimala
n Persediaan
Bahan Baku

Kacang
Tanah

Menggunaka
n Metode

EOQ Di PT.
Dua Kelinci

Pati

Economic
Order

Quantity

Kedudukan
tempat PT.
Dua Kelinci

Pati

Kuantintas
persediaan
pengaman

menurut metode
EOQ untuk

priode
2006/2007-
2008/2009

adalah sebesar
283,3777 kg.

kuantintas
persediaan
pengaman
bahan baku

kacang tanah
optimal untuk

priode
2009/2010
disesuaikan

dengan
persediaan
pengaman

priode
sebelumnya
yaitu sebesar
283,3777 kg

4 Moch.
Afan

Analisis EOQ
Dalam

Economic
Order

Lokasi
penelitian

Berdasarkan
perhitungan
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Najich
(2010)

Persediaan
Bahan Baku

Untuk
Meningkatka

n Volume
Produksi

(Studi Kasus
Pada Koprasi

Susu Sinai
Andandani
Ekonomi
Malang)

Quantity Koprasi
Susu

yang telah
dilaksanakan,
menggunakan
metode EOQ

adalah 2;3 kali
pembelian
bahan baku

dalam satu hari
(12-8 jam

perpesanan)
720-1080 kali

dalam satu
tahun. Total

biaya
persediaan
bahan baku
perusahaan

yang dihitung
menurut EOQ
lebih sedikit di

bandingkan
yang

dikeluarkan
oleh koprasi

susu SAE, maka
ada

penghematan
biaya

persediaan pada
perusahaan

apabilah
menggunakan
metode EOQ.

5 Faiza Eka
Santria
(2010)

Analisis
Pengendalian

Persediaan
Bahan Baku

Dengan
Metode EOQ

Pada
Perusahaan

Handuk
Lumintu Di

Klaten

Economic
Order
Quantity

Kedudukan
tempat

Perusahaan
Handuk
Lumintu

Frekuensi
pemesanan
perusahaan

sebelumnya 12
kali pemesanan

dalam satu
tahun,

sedangkan
dihitung dengan

metode EOQ
pemesana lebih

efisien 7 kali
pemesanan
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dalam satahun.
6 Chita Dwi

Lestari
(2012)

Analisis
penerapan

EOQ Dalam
Manajemen
Persediaan

Dan
Pengaruhnya

Terhadap
Efektivitas,
Efisiensi,

Dan
Likuiditas
Perusahaan

(Studi Kasus
Pada PT. X)

Economic
Order
Quantity

Kedudukan
Tempat

Perusahaan

Penerapan
metode EOQ
untuk tahun
2009-2011

dinilai belum
menghasilkan
efisiensi atas
manajemen
persediaan
secara total

biaya, karena
sebagian besar

biaya
persediaan

adalah biaya
penyimpanan

yang
dipengaruhi
oleh jumlah

pembelian. Pada
priode tersebut

untuk
menyimpan

persedianya PT
X menyewa

gudang kepada
pihak ketiga

2.7 Kerangka Berfikir

Kebanyakan perusahaan perlu memiliki persediaan bahan baku untuk

menjamin agar proses produksinya tidak akan terhambat akibat kekurangan

supply. Maka setiap perusahaan harus berhati-hati mempertimbangkan tentang

berapa besar persediaan yang harus disiapkan pada periode selanjutnya di dalam

proses produksiyang akan dilakukan oleh perusahaan, sehingga hal-hal seperti

kelebihan ataupun kekurangan bahan dapat diminimalisir dengan baik.
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Dengan persediaan bahan baku yang tepat, maka akan dapat menjamin

kelancaran proses produksi. Di mana dengan menganalisis apakah ada hubungan

yang signifikan antara ramalan penjualan dengan ramalan kebutuhan bahan baku,

serta menganalisis apakah ada perbedaan rata-rata antara peramalan kebutuhan

bahan baku dengan kebijakan persediaan bahan baku yang dilakukan oleh

perusahaan dan akhirnya menghasilkan kelancaran proses produksi. Dengan

uraian diatas dibuatlah kerangka pemikiran seperti berikut:

Gambar 2.4 Kerangka pemikiran

Ramalan kebutuhan
bahan baku

Kebijakan persediaan
bahan baku:

 EOQ
 Persediaan

pengaman
 Reoder point

Kelancaran proses
produksi

Ramalan
penjualan


