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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan 

akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara 

tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang 

umumnya bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya. Statement no.4 

Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu 

kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam 

ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih berbagai 

alternative. 

 Belkoui (2011) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, 

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata 

uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian 

diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan 

hasilnya. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan 

mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu 

organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi yang dimaksud 

disini adalah kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dan mempengaruhi posisi 

keuangan perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi atau pekerjaan akuntansi 

adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut 

transaksi). 
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 Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Proses dimana akuntansi menghasilkan 

informasi adalah perusahaan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, 

kemudian perusahaan mengetahui kebutuhan informasi mereka dan rancangan 

sistem akuntansinya guna pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. Akhirnya 

sistem akuntansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-

hal yang terjadi pada perusahaan, yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. 

 Secara umum fungsi akuntansi membantu pelaku bisnis dalam hal 

penanganan masalah-masalah keuangan seperti penentuan besarnya laba rugi yang 

diperoleh perusahaan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Membantu mengamankan dan mengawasi aset yang dimiliki oleh perusahaan 

melalui penyusunan sistem akuntansi yang dapat menciptakan pengendalian 

internal yang memadai. Membantu menentukan besarnya hak (claim) dari pihak 

ketiga kepada perusahaan misalnya kreditur, karyawan, dan sebagainya. 

Menetapkan standar pengukuran atas prestasi perusahaan guna menilai efesiensi 

perusahaan tersebut. 

2.2 Akuntansi Manajemen 

 Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi 

yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk 

kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan 

manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar  
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manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. 

Berbeda dengan Informasi Akuntansi keuangan, Informasi Akuntansi manajemen 

adalah dirancang dan dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak manajemen dalam 

organisasi. Dihitung dengan mengacu pada kebutuhan. Manajer sering 

menggunakan sistem informasi manajemen, bukan mengacu pada standar 

akuntansi keuangan. Hal ini disebabkan karena penekanan yang berbeda. 

Informasi akuntansi manajemen digunakan dalam sebuah organisasi, biasanya 

untuk pengambilan keputusan. 

 Menurut Chartered Institute of Management Accountants  (CIMA), 

akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, 

penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh 

manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan pengendalian dalam suatu 

entitas dan untuk memastikan sesuai dengan akuntabilitas penggunaan sumber 

daya tersebut. Akuntansi manajemen juga meliputi penyusunan laporan keuangan 

untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan 

pengatur dan otoritas pajak. 

 The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktik meluas ke tiga bidang 

berikut: 

 Manajemen Strategi - Memajukan peran akuntan manajemen sebagai mitra 

strategis dalam organisasi 

 Manajemen Kinerja - Mengembangkan praktik pengambilan keputusan 
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bisnis dan mengelola kinerja organisasi. 

 Manajemen Risiko - Berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan 

praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan melaporkan 

risiko untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Chartered Institute of Management Accountants  (CIMA), menyatakan 

bahwa Seorang akuntan manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan 

profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi 

keputusan keuangan dan lainnya yang berorientasi sedemikian rupa untuk dapat 

membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan, perencanaan dan 

pengendalian pelaksanaan pengoperasian. Akuntan manajemen oleh karena itu 

dilihat sebagai "pencipta nilai" antara akuntan. Mereka jauh lebih tertarik melihat 

ke depan dan mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan 

organisasi, daripada rekaman sejarah dan kepatuhan (menjaga nilai) aspek profesi. 

Pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai 

bidang dan fungsi dalam suatu organisasi seperti manajemen informasi, 

perbendaharaan, audit efisiensi, pemasaran, penilaian, penetapan harga, logistik, 

dan lainnya. 

2.3 Akuntansi Biaya 

 Mulyadi (2010), “Akuntansi Biaya ialah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan 

cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya.”  

 Bastian Bustami dan Nurlela (2010) “Akuntansi Biaya adalah bidang ilmu 
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akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur dan pelaporan 

informasi biaya yang digunakan.” 

 Akuntansi biaya yaitu salah satu bidang pada akuntansi yang digunakan 

untuk menganalisis, penggolongan dan pencatatan tentang mengenai biaya 

produksi ataupun biaya pemasaran terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

 Akuntansi biaya bisa digunakan untuk memenuhi suatu keperluan pihak 

eksternal (investor, kreditor dll) ataupun pihak internal (manajemen) pada suatu 

perusahaan. Informasi biaya untuk bagian internal perusahaan biasanya disajikan 

dengan menyesuaikan suatu keperluan manajemen sedangkan untuk pihak 

eksternal disajikan dalam bentuk laporan keuangan misalnya seperti laporan 

neraca, laba-rugi dan arus kas. Bagi pihak manajemen perusahaan informasi 

tentang mengenai biaya sangat diperlukan karena bisa membantu dalam 

mengambil suatu keputusan, yang dimana keputusan tersebut akan berpengaruh 

bagi sebuah perusahaan. 

 Dari kesimpulan diatas, maka pengertian akuntansi biaya merupakan 

penentuan harga pokok suatu produk dengan melakukan suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan penyajian transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan 

informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

 Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya akan dikurangkan dari 
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pendapatan untuk menentukan laba atau rugi pada suatu periode sehingga biaya 

akan dicantumkan dalam laporan laba rugi. Baldric Siregar dkk (2013). 

 Cost atau kos adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh 

barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan 

datang. Kos diukur dengan satuan mata uang, sebesar pengurangan aset atau 

penambahan utang. Pada saat barang dan jasa akan dimanfaatkan, kos akan 

menjadi biaya. Kos yang belum dimanfaatkan dikelompokkan sebagai aset.  

2.4 Akuntansi Anggaran 

 Menurut Catur Sasongko (2010), Akuntansi anggaran adalah salah satu 

bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan 

yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya 

(aktual). Akuntansi anggaran akan menguraikan aktivitas keuangan dalam jangka 

waktu tertentu yang dijalankan melalui sistem analisa dan pengawasan. Akuntansi 

anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. 

 Dalam penerapannya pada perusahaan akuntansi anggaran adalah teknik 

akuntansi yang berperan untuk mencatat setiap peristiwa transaksi yang terjadi 

dan terdapat pada setiap anggaran yaitu mulai sejak pengesahan anggaran, 

dialokasikan ataupun yang dilaksanakan sampai saat penutupan buku anggaran 

akhir periode. 

 Di setiap perusahaan, organisasi dan instansi yang menggunakan 

dana/anggaran teknik akuntansi anggaran ini sangat penting digunakan untuk 

mengelola dana anggaran yang ada. 
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2.4.1 Tujuan Penyusunan Anggaran  

 Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk menyediakan informasi kepada 

pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Berikut ini adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan 

anggaran: 

a.  Perencanaan 

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan 

perusahaan. 

b.  Koordinasi  

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di 

dalam perusahaan. 

c.  Motivasi  

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu 

yang harus dicapai oleh perusahaan. 

d.  Pengendalian 

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk 

melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan di dalam perusahaan. 
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2.4.2 Jenis-jenis Anggaran 

Perusahaan menyusun anggaran induk (Master Budget) yang dapat dibagi 

ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. 

Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran laba rugi. 

Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan 

operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan 

administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang 

disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. 

 Anggaran induk terdiri atas : 

1. Anggaran Penjualan 

 Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus 

  harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. 

2. Anggaran Produksi 

Memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh 

perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi yang akan 

diproses harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit, serta 

jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi. 

3.  Anggaran Pemakaian dan Pembelian Bahan Baku 

Anggaran ini mengenai taksiran bahan baku yang dibutuhkan dalam 

proses produksi, yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas 

bahan baku. Lalu dari anggaran ini akan diketahui pembelian bahan 
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baku yang dianggarkan, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Kas dan  Rugi-Laba. 

4.  Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Anggaran ini mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 

waktu (periode) anggaran, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar 

dalam penyusunan Anggaran Kas dan Laba rugi. Biasanya untuk 

menyusun perhitungan biaya tenaga kerja langsung ini dikenal 2 (dua) 

macam dasar  perhitungan, diantaranya upah per unit produk, serta 

upah per jam. 

5.  Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Anggaran ini memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi 

seperti  

yang ditetapkan perusahaan. 

6.  Anggaran Biaya Produksi 

Anggaran ini terdiri dari Anggaran biaya pemasaran dan juga 

anggaran biaya administrasi serta umum yang masing-masing memuat 

mengenai taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi dan juga 

umum. Anggaran ini juga dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran 

kas dan laba rugi. 

7.  Anggaran Beban Operasi 

Anggaran ini terdiri dari Anggaran biaya pemasaran dan juga 

anggaran biaya administrasi serta umum yang masing-masing memuat 
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mengenai taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi dan juga 

umum. Anggaran ini juga dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran 

kas dan laba rugi. 

8.  Anggaran Laba Rugi 

Anggaran ini berisi mengenai taksiran laba maupun rugi perusahaan 

selama periode (waktu) anggaran. Anggaran laba rugi ini disusun dari 

anggaran operasi, dan juga dipakai sebagai dasar penyusunan 

anggaran neraca. 

9.  Anggaran Kas 

Anggaran ini memuat taksiran sumber dan juga penggunaan kas 

selama periode (waktu) anggaran. Anggaran ini disusun dari anggaran 

operasi dan pengeluaran modal, dan juga dipakai sebagai dasar 

penyusunan anggaran Neraca. Serta penyusunan anggaran kas bagi 

suatu perusahaan  

sangatlah penting sekali, artinya bagi penjagaan likuiditas perusahaan 

itu. 

10.  Anggaran Neraca 

Anggaran yang berisi mengenai rencana posisi keuangan (aktiva, 

utang, dan modal) perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. 

Anggaran neraca ini disusun dari anggaran kas dan anggaran laba 

rugi, dan dipakai untuk dasar penyusunan anggaran perubahan posisi 

keuangan. 
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2.5 Persediaan  

 Secara umum, persediaan adalah segala sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Persediaan adalah 

komponen material, atau produk jadi yang tersedia di tangan, menunggu untuk 

digunakan atau dijual. Groebner (2011). 

 Baroto (2012) memaparkan bahwa persediaan adalah suatu aktiva yang 

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

periode usaha yang normal atau barang-barang yang masih dalam proses produksi 

ataupun persediaan bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam 

suatu proses produksi. 

 Menurut Irham (2015), Persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan 

dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik barang mentah, 

barang setengah jadi dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar 

yang stabil  

 Menurut Rudianto (2013), Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan 

baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk 

dijual atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian persediaan adalah barang yang dibeli atau diproduksi oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk dijual kepada pelanggan atau pembeli. 

 Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa persediaan itu merupakan aktiva 

dari suatu perusahaan, apakah dalam bentuk mentah (bahan baku), atau dalam 

bentuk sedang diproses, atau dalam bentuk jadi. Oleh karena itu, dari sini dapat 



23 
 

 
 

diambil kesimpulan bahwa 3 jenis persediaan yang berlaku umum di perusahaan, 

yaitu: 

a. Persediaan  bahan  mentah  atau  bahan  baku  (Raw  Material:  Direct 

Material dan Indirect Material) 

b. Persediaan dalam proses (Work In Process) 

c. Persediaan bahan jadi (Finished Good) 

Persediaan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan memiliki  kegunaan  yang 

diantaranya adalah: 

a. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang. Jika barang yang 

dipesan terlambat datang sedangkan proses produksi berjalan terus, maka 

persediaan akan dikeluarkan dan terus dipakai untuk keperluan produksi. 

Hal ini akan terus berlangsung sampai barang yang akan dipesan datang. 

Untuk pemasok yang nakal dalam arti tidak menepati waktu pengiriman 

pesanan barang, maka dapat digunakan taktik “memperpanjang masa 

perkiraan datangnya barang” sehingga persediaan yang dilakukan lebih 

besar daripada yang dilakukan terhadap pemasok yang baik. 

b. Menghilangkan resiko dari material yang dipesan tidak baik, jika barang 

yang dipesan cacat, rusak atau ditolak (reject), maka persediaan dapat 

digunakan sambil menunggu barang yang baik dikirimkan. Barang yang 

dipesan hendaknya mencapai kualitas yang diinginkan. 

c. Untuk menumpuk barang-barang yang dihasilkan secara musiman. Ini 

berlaku bagi produk-produk pertanian. Karena sifatnya musiman, maka 
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ketika musim panen, persediaan dilakukan dalam jumlah besar. Sedangkan 

jika tidak musim, maka persediaan yang besar tadi dikeluarkan. 

d. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan. Pada akhirnya, persediaan 

memiliki kegunaan untuk mempertahankan agar produksi berjalan. Jika 

produksi berhenti, maka stabilitas operasi perusahaan akan terganggu. 

e. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. Persediaan pun diperlukan 

untuk mencapai penggunaan mesin agar optimal. Karena jika tidak ada 

barang, maka mesin akan idle. Dalam kondisi tidak ada barang yang 

masuk, maka persediaan menjadi wajib hukumnya untuk dikeluarkan. 

f. Memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi. Jaminan perusahaan 

ini menjadi penting, disebakan karena image konsumen terhadap 

perusahaan. Jika tidak ada jaminan barang jadi selalu tersedia, maka 

konsumen tidak akan pernah loyal dengan barang kita tersebut. 

 Persediaan perlu diawasi sehingga diperlukan pengawasan persediaan. 

Secara fungsional, pengawasan persediaan adalah suatu kegiatan untuk 

menentukan tingkat atau komposisi dari pada persediaan part, bahan baku, dan 

barang hasil atau produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran 

produksi serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan 

efisien. 

 Tujuan pengawasan persediaan pada intinya adalah menjaga jangan sampai 

perusahaan kehabisan persediaan, menjaga supaya pembentukan persediaan oleh 

perusahaan tidak terlalu besar sehingga biaya yang timbul tidak terlalu besar dan 
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menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan 

berakibat biaya pemesanan menjadi besar. 

2.5.1 Jenis-jenis Persediaan 

 Heizer dan Render (2015) menyebutkan bahwa untuk mengakomodasi 

fungsi persediaan, perusahaan memiliki empat jenis persediaan yaitu: 

a.  Persediaan bahan baku 

 Persediaan bahan baku (raw material inventory) dibeli tetapi tidak 

diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk decouple yaitu 

memisah para pemasok dari proses produksi. Bagaimanapun, 

pendekatan yang lebih disukai adalah menghapuskan keragaman 

mutu, kuantitas, atau waktu pengiriman pemasok sehingga pemisahan 

tidak lagi diperlukan. 

b.  Persediaan barang setengah jadi 

  Persediaan barang setengah jadi (working-in-process-WIP 

inventory) adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami 

beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya WIP  disebabkan 

oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk (disebut 

siklus waktu-cyle time). Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi 

persediaan. Sering kali tugas ini mudah. Dalam sebagian besar waktu 

yang digunakan sebuah produk ketika “sedang dibuat” sebenarnya 

produk tersebut tidak mengalami proses apapun. 

c.  Persediaan pemeliharaan atau perbaikan operasi 
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  MRO adalah persediaan yang diperuntukkan bagi pasokan 

pemeliharaan/perbaikan/operasi (maintenance/repair/operating- 

MRO) yang diperlukan untuk menjaga agar permesinan dan proses 

produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu 

pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. 

Walaupun permintaan MRO lain yang tidak dijadwalkan harus 

diantisipasi. 

d.  Persediaan barang jadi 

Persediaan barang jadi (finished goods inventory) adalah produk yang 

sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja 

disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan. 

2.6 Penyebab dan Fungsi Persediaan 

 Baroto (2012) menjelaskan bahwa persediaan merupakan suatu hal yang tak 

terhindarkan. Penyebab timbulnya persediaan adalah sebagai berikut: 

a. Mekanisme pemenuhan atas permintaan 

Permintaan terhadap suatu barang tidak dapat dipenuhi seketika bila 

barang tersebut tidak tersedia sebelumnya. Untuk menyiapkan barang ini 

diperlukan waktu untuk pembuatan dan pengiriman, maka adanya 

persediaan merupakan hal yang sangat sulit dihindarkan. 

b. Keinginan untuk meredam ketidakpastian 

Ketidakpastian terjadi akibat permintaan yang bervariasi dan tidak 

pasti dalam jumlah maupun waktu kedatangan, waktu pembuatan yang  
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cenderung tidak konstan antara produk dengan produk berikutnya, waktu 

tenggang (lead time) yang cenderung tidak pasti karena banyak faktor 

yang tidak dapat dikendalikan. Ketidakpastian ini dapat diredam dengan 

mengadakan persediaan. 

c. Keinginan melakukan spekulasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan 

besar dari kenaikan harga dimasa mendatang. 

 Efisiensi produksi (salah satunya adalah penurunan biaya produksi) dapat 

ditingkatkan melalui pengendalian sistem persediaan. Efisiensi ini dapat dicapai 

bila fungsi persediaan dapat dioptimalkan.  

Beberapa fungsi persediaan adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Independen 

Persediaan barang diadakan agar departemen-departemen dan proses 

individual terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk 

memenuhi permintaan pelanggan yang tidak pasti. Permintaan pasar tidak 

dapat diduga dengan cepat, demikian pula dengan pasokan dari pemasok. 

Seringkali keduanya meleset dari perkiraan. Agar proses produksi dapat 

berjalan tanpa tergantung pada kedua hal ini (independen), maka 

persediaan harus mencukupi. 

b. Fungsi Ekonomis 

Seringkali dalam kondisi tertentu, memproduksi dengan jumlah 

produksi tertentu (lot) akan lebih ekonomis daripada memproduksi secara 

berulang atau sesuai permintaan. Pada kasus tersebut  (dan biaya set up  
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besar sekali), maka biaya set up ini mesti dibebankan pada setiap 

unit yang diproduksi, sehingga jumlah produksi yang berbeda membuat 

biaya produksi yang optimal. Jumlah produksi optimal pada kasus ini 

ditentukan oleh struktur biaya set up dan biaya penyimpanan, bukan oleh 

jumlah permintaan, sehingga timbulah persediaan. Pada beberapa kasus, 

membeli dengan jumlah tertentu juga akan lebih ekonomis ketimbang 

membeli sesuai kebutuhan. Jadi, memiliki persediaan dalam beberapa 

kasus bisa merupakan tindakan yang ekonomis. 

c. Fungsi Antisipasi 

Fungsi ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan permintaan 

atau pasokan. Seringkali perusahaan mengalami kenaikan permintaan 

setelah dilakukan program promosi. Untuk memenuhi hal ini, maka 

diperlukan persediaan produk jadi agar tidak terjadi stock out. Keadaan 

yang lain adalah bila suatu ketika diperkirakan pasokan bahan baku akan 

terjadi kekurangan. Jadi, tindakan menimbun persediaan bahan baku 

terlebih dahulu adalah merupakan tindakan rasional. 

d. Fungsi Fleksibel 

Bila dalam proses produksi terdiri atas beberapa tahapan proses 

operasi dan kemudian terjadi kerusakan pada satu proses  operasi, maka 

akan diperlukan waktu untuk melakukan perbaikan. Berarti produk tidak 

akan dihasilkan untuk sementara waktu. Persediaan barang setengah jadi 

(work in process) pada situasi ini akan merupakan faktor penolong untuk 

kelancaran proses operasi. Hal lain adalah dengan adanya persediaan 
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barang jadi, maka waktu untuk pemeliharaan fasilitas produksi dapat 

disediakan dengan cukup. 

Heizer dan Render (2015) mengemukakan bahwa persediaan dapat melayani 

beberapa fungsi yang akan menambah fleksibilitas operasi perusahaan, 

diantaranya adalah : 

a. Untuk men-decouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. 

Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka 

mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk men-decouple proses 

produksi dari para pemasok. 

b. Untuk men-decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan 

menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan 

bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya  terjadi pada pelanggan 

eceran. 

c. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam 

jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman 

barang. 

d. Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. 

2.7 Biaya Persediaan 

 Menurut Deltiana (2011) masalah utama yang ingin dicapai oleh 

pengendalian persediaan adalah meminimalkan biaya operasi total perusahaan. 

Jadi ada dua keputusan yang perlu diambil dalam hal ini, yaitu berapa jumlah  
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yang harus dipesan setiap kali pemesanan, dan kapan pemesanan itu harus 

dilakukan. 

 Persoalan utama yang ingin dicapai oleh pengendalian persediaan adalah 

meminimalkan total biaya operasi perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan 

beberapa jumlah komoditas yang harus dipesan dan kapan pemesanan itu harus 

dilakukan. Dalam menetukan jumlah yang dipesan pada setiap kali pemesanan, 

pada dasarnya dipertemukan dua titik yaitu memesan dalam jumlah yang sebesar-

besarnya dan memesan dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, jika memesan dalam jumlah yang besar akan 

meminimalkan biaya pemesanan, besar diskon dan faktor teknologis. Sedangkan 

jika memesan dalam jumlah sekecil-kecilnya akan meringankan penanganan dan 

penyimpanan, pajak kepemilikan, bunga pinjaman, asuransi barang, dan 

penyusutan. Aminudin (2011). 

 Siagian (2011) menerangkan bahwa tanpa memperhatikan bagaimana sifat 

kebutuhan waktu tenggang dan lain-lain, umumnya terdapat empat kategori biaya 

persediaan yang sangat menentukan dari masalah persediaan. Empat ketegori 

biaya tersebut adalah: 

a. Biaya pembelian atau produksi 

Biaya pembelian adalah harga pembelian atau produksi yang 

memperlihatkan dua jenis biaya yaitu:  

a) kalau harga pembelian adalah tetap maka ongkos per satuan. 
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b) kalau diskon tersedia maka harga per satuan adalah variabel, tergantung 

pada jumlah pembelian. 

b. Set-up (Ordering) atau biaya pengadaan 

Kategori biaya ini mencakup beberapa jenis ongkos yang sudah 

umum diketahui dan biasa disebut biaya pengadaan. Kalau sifatnya 

pembelian maka disebut Ordering Costs yang terdiri dari ongkos 

pemeriksaan, ongkos pemesanan, ongkos penerimaan dan pemeriksaan, 

ongkos kwitansi-kwitansi  dan  dokumen  lainnya  untuk  menjamin 

lancarnya arus barang, biaya telepon dan lain-lain. Bagian terbesar dari 

kategori ini ialah gaji pegawai. Tetapi kalau sifatnya adalah produksi maka 

biaya pengadaan disebut set-up costs yang meliputi biaya yang diperlukan 

untuk proses produksi seperti perbaikan mesin, penambahan mesin baru, 

mendapatkan bahan baku dan memperoleh tenaga kerja. 

c. Holding (carrying) costs atau biaya penyimpanan 

Holding costs terdiri dari semua ongkos yang berhubungan dengan 

biaya penyimpanan barang dalam stock. Biaya ini meliputi bunga modal 

yang tertanam dalam persediaan sewa gudang, asuransi, pajak, ongkos bor 

muat, harga penyusutan, harga kerusakan, dan penurunan harga. Biasanya 

biaya ini sebanding dengan jumlah persediaan di dalam stock. 

Komponen–komponen holding costs adalah: 

1. Biaya Modal (Capital Costs) 

Biaya  ini  timbul  karena  hilangnya  kesempatan  penggunaan  modal 

untuk pembelian aset–aset lain yang lebih menguntungkan bagi 
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perusahaan. 

2. Pajak (Tax) 

Pajak ini dikenakan terhadap barang yang disimpan. 

3. Asuransi (Insurance) 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menanggung resiko 

kerusakan barang yang disimpan. 

4. Ketahanan (Obsolescence) 

Merupakan penyusutan kualitas dari produk yang disimpan. 

5. Penyimpanan (Storage) 

Meliputi biaya  yang  dikeluarkan  untuk  fasilitas–fasilitas  

penyimpanan barang. 

d. Stock-out (shortage) costs 

Biaya ini timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan langganan. 

Kalau langganan mau menunggu, maka biaya terdiri dari ongkos produksi 

yang terburu-buru. Tetapi kalau langganan tidak rela menunggu, maka 

biaya terdiri dari kehilangan untung dan lebih-lebih lagi kehilangan 

kepercayaan. Biaya dari jenis ini umumnya mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh karena akibatnya tidak segera terasa dan sifatnya 

merusak dan berlangsung secara lambat laun. 

Menurut Sudana (2011) ada beberapa jenis biaya yang perlu dilakukan oleh 

manajemen untuk mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan pembelian 

dan penyimpanan persediaan yaitu : 
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1. Biaya penyimpanan (carrying cost) yang terdiri atas biaya modal atas dana 

yang terkait pada persediaan, biaya penyimpanan dan penanganan 

persediaan, biaya asuransi, pajak atas persediaan dan penyusutan. 

2. Biaya pemesanan (ordering cost) yang terdiri atas biaya pengiriman order, 

biaya pengiriman barang, dan penanganannya. 

3. Biaya kehabisan persediaan (cost of running short), yang terdiri dari 

kerugian  

penjualan, kehilangan goodwill pelanggan dan biaya akibat kemacetan 

jadwal produksi. 

2.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persediaan 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan barang dagang 

menurut Ma’arif dan Tanjung (2012) : 

a. Perkiraan pemakaian 

Angka ini mutlak diperlukan untuk membuat keputusan berapa persediaan 

yang dilakukan untuk mengantisipasi masa mendatang (biasanya 

dilakukan dalam kurun waktu setahun). 

b. Harga barang dagang 

Harga barang dagang yang mahal, sebaiknya di stok dalam jumlah yang 

tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan terbenamnya uang yang 

seharusnya bisa diputar. 

c. Biaya-biaya dari persediaan 
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Biaya-biaya ini meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

d. Kebijakan pembelanjaan 

Kebijakan ini ditentukan oleh sifat dari bahan itu sendiri. Untuk bahan-

bahan yang cepat rusak (perishable), tentunya tidak mungkin dilakukan 

penyimpanan yang terlalu lama terkecuali ada alat yang dapat membuat 

bahan itu bertahan misalnya refrigenerator dan freezer untuk produk-

produk pertanian. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan persediaan 

yang mendadak. 

e. Pemakaian Senyatanya 

Maksudnya adalah pemakaian yang riil dari data tahun-tahun sebelumnya. 

Dari pemakaian inilah dilakukan proyeksi (forecasting) pemakaian tahun 

depan dengan metode-metode forecasting. 

f. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu yang dimaksud adalah waktu tunggu yang dimulai dari 

barang itu dipesan sampai barang itu datang. Waktu tunggu ini tidak 

selamanya konstan. Cenderung bervariasi, tergantung jumlah yang dipesan 

dan waktu pemesanan. 

2.9 Pengertian Pengendalian Persediaan 

 Pengendalian persediaan (Inventory) merupakan pengumpulan atau 

penyimpanan komoditas yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan dari 

waktu ke waktu (Aminudin, 2011). Bentuk persediaan itu bisa berupa bahan 

mentah, komponen, barang setengah jadi, spare part dan lain-lain 



35 
 

 
 

 Tunggal (2012) mengatakan bahwa pengendalian persediaan adalah proses 

pengelolaan persediaan pada tingkat yang akan meminimalkan biaya. Menurut 

Heizer (2015) penelitian menunjukkan bahwa nilai persediaan dalam banyak 

perusahaan mencapai 50% dari seluruh modal yang diinvestasikan. Karena 

nilainya begitu besar, beralasan sekali kalau pengendalian harus dikendalikan 

secara cermat. Selain karena nilainya, alasan lain mengapa persediaan harus 

dikendalikan adalah: 

1. Mempertahankan kelancaran proses produksi. Bila pengiriman bahan 

dari supplier sering tidak tepat waktu, perusahaan harus 

mempersiapkan persediaan cadangan. 

2. Mengantisipasi permintaan konsumen yang berfluktuasi. Biasanya 

permintaan barang bersifat musiman, misalnya pada musim panen atau 

hari-hari besar keagamaan permintaan barang meningkat, untuk itu 

persediaan harus diperhitungkan jauh-jauh hari. 

3. Memanfaatkan potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar. 

Dalam waktu-waktu tertentu supplier sering menawarkan potongan 

harga kalau bersedia membeli dalam jumlah tertentu. 

4. Menjaga kemungkinan terjadinya kenaikan harga. Dalam kondisi 

ketidak stabilan, seringkali harga berfluktuasi. Tapi seringkali lebih 

banyak kenaikan harga bahan daripada penurunan harganya. 

Persediaan bahan dalam jumlah banyak sangat diperlukan untuk 

mengantisipasi kondisi seperti itu. 
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 Baroto (2012) menjelaskan bahwa pengendalian persediaan merupakan 

fungsi manajerial yang sangat penting, karena mayoritas perusahaan melibatkan 

investasi besar (20% - 60%), ini merupakan dilema bagi perusahaan. Bila 

persediaan dilebihkan, biaya penyimpanan dan modal yang diperlukan akan 

bertambah. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak modalnya dalam 

persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan. 

 Kelebihan persediaan juga membuat modal menjadi terhambat, semestinya 

modal tersebut dapat diinvestasikan pada sektor lain yang lebih menguntungkan 

(Opportunity cost). Sebaliknya bila persediaan dikurangi, suatu ketika mengalami 

stock out (kehabisan barang). Bila perusahaan tidak memiliki persediaan yang 

mencukupi, biaya pengadaan darurat akan lebih mahal. Dampak lain, mungkin 

kosongnya barang dipasaran dapat membuat konsumen kecewa dan lari ke merk 

lain. 

2.9.1 Tujuan Pengendalian 

Tujuan utama dari pengendalian persediaan bahan baku adalah 

menghubungkan pemasok dengan pabrik. Demikian juga persediaan barang dalam 

proses dan persediaan barang jadi. (Sumayang, 2003). Ada tiga alasan mengapa 

inventory diperlukan yaitu sebagai berikut : 

a.  Menghilangkan pengaruh ketidakpastian 

Untuk menghadapi ketidakpastian maka pada sistem inventory 

ditetapkan persediaan darurat yang dinamakan safety stock. 
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b. Apabila permintaan telah diketahui maka persediaan barang dalam 

proses dan barang jadi akan sesuaikan dengan permintaan, dalam hal 

ini tidak perlu ada persediaan dan apabila ada gejolak permintaan akan 

diteruskan kebagian produksi dan bagian produksi akan berusaha 

mengatasi gejolak  

permintaan ini. 

c. Tetapi sesungguhnya safety stock dapat mengatasi hal seperti ini tanpa 

ikut campur bagian produksi. Demikian juga dengan persediaan barang 

dagang yang akan menyerap seandainya ada gejolak dari pemasok. 

      Sedangkan  inventory  barang  setengah  jadi  digunakan  untuk  

mengatasi gejolak pada proses produksi, yang antara lain disebabkan 

karena: 

 - Kerusakan mesin produksi ataupun peralatan. 

       - Pekerja yang tidak patuh. 

       - Perubahan jadwal yang sangat cepat. 

       Jika sumber dari ketidakpastian dapat dihilangkan maka jumlah 

inventory  maupun safety stock dapat dikurangi.  

d. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian 

kadang-  kadang  lebih  ekonomis  memproduksi  barang  dalam  

proses atau barang jadi dalam jumlah besar atau dalam jumlah paket 

yang kemudian disimpan sebagai persediaan. Selama persediaan masih 
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ada maka proses produksi dihentikan dan akan dimulai lagi bila 

diketahui persediaan hampir habis. 

Pertimbangan ini memberikan beberapa kemudahan sebagai berikut: 

a) Memberikan kemungkinan untuk menyebarkan dan meratakan beban  

b) biaya investasi pada sejumlah besar produk. 

c) Memungkinkan penggunaan satu peralatan untuk menghasilkan 

bermacam-macam jenis produk. 

d) Untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply 

Inventory disiapkan untuk menghadapi beberapa kondisi yang 

menunjukkan perubahan demand dan supply. Bila ada perkiraan 

perubahan harga dan persediaan bahan baku. Sebagai persiapan 

menghadapi promosi pasar dimana sejumlah besar barang jadi 

simpanan menunggu penjualan tersebut. Perusahaan yang melakukan 

produksi dengan jumlah output tetap akan mengalami kelebihan 

produk pada kondisi permintaan yang rendah atau pada kondisi musim 

lesu atau low season. Kelebihan produk ini akan disimpan sebagai 

persediaan yang akan digunakan nanti apabila produksi output tidak 

dapat memenuhi lonjakan permintaan yaitu pada musim ramai atau 

pada “peak season”. 

3.0 Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

 Metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah salah satu metode dalam 

manajemen persediaan yang klasik dan sederhana. Perumusan metode EOQ 

pertama kali ditemukan oleh FW Harris pada tahun 1915, tetapi metode ini sering 
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disebut EOQ Wilson Karena metode ini dikembangkan oleh seorang peneliti 

bernama Wilson pada tahun 1934. Metode ini digunakan untuk menghitung 

minimalisasi total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat atau titik 

equilibrium kurva biaya simpan dan biaya pesan (Divianto, 2011). Metode EOQ 

mengasumsikan permintaan secara pasti dengan pemesanan yang dibuat secara 

konstan serta tidak adanya kekurangan persediaan. Asumsi yang harus dipenuhi 

dalam metode EOQ, yaitu : 

1. Tingkat permintaan datang secara konstan, berulang-ulang dan dapat 

diketahui. 

2. Tidak diperbolehkan terjadinya kehabisan persediaan. 

3. Bahan yang dipesan dan diproduksi pada satu waktu. 

4. Biaya pemesanan setiap unit adalah konstan. 

5. Barang yang dipesan tunggal. 

 Adapun penentuan jumlah pesanan ekonomis (EOQ) ada 3 cara menurut 

Assauri (2008) yaitu :  

a. Tabular Approach  

Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan Tabular approach 

dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah pesanan 

dan jumlah biaya per tahun.   

b. Graphical Approach  
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Penentuan jumlah pesanan ekonomis dengan cara “Graphical approach” 

dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik carrying costs dan 

total costs dalam satu gambar, dimana sumbu horisontal jumlah pesanan 

(order) pertahun, sumbu vertikal besarnya biaya dari ordering costs, 

carrying costs 

dan total costs. 

c. Dengan menggunakan rumus (formula approach)  

Cara penentuan jumlah pesanan ekonomis dengan menurunkan di dalam 

rumus-rumus matematika dapat dilakukan dengan cara memperhatikan 

bahwa jumlah biaya persediaan yang minimum terdapat, jika ordering 

costs sama dengan carrying costs. 

 Hampir semua model persediaan bertujuan untuk meminimalkan biaya-

biaya total dengan asumsi yang tadi dijelaskan. Metode EOQ (Economic Order 

Quantity) ini adalah metode yang digunakan untuk mencari titik keseimbangan 

antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan agar diperoleh suatu biaya 

yang minimum. 

 Setiap perusahaan akan selalu menyediakan bahan dasar yang tepat 

sehingga tidak mengganggu proses produksi, selain itu perusahaan juga 

membutuhkan pengendalian persediaan dan pembelian barang dagang, maka 

perusahaan sangat perlu untuk menentukan kuantitas pembelian yang optimal dan 

tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi maka dari itu penggunaan metode 

EOQ sangat membantu perusaahan dalam pembelian barang dagang. 
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 Dalam persoalan persediaan dikenal beberapa model. Masing-masing model 

mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan parameter persoalan. Pada 

dasarnya model persediaan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu model 

deterministik dan model skokastik. Model deterministik semua parameter-

parameternya diasumsikan diketahui dengan pasti sedangkan model skokastik 

nilai-nilai parameternya tidak 

diketahui dengan pasti, berupa nilai-nilai acak (Aminudin, 2011) 

 Metode ini disebut juga dengan metode ukuran lot atau lot size method yang 

digunakan untuk pengelolaan independent demand inventory dan didasarkan pada 

asumsi sebagai berikut: 

a. Kecepatan permintaan tetap terus-menerus. 

b. Lead time yaitu waktu antara pemesanan sampai dengan pesanan 

datang harus tetap. 

c. Tidak pernah ada kejadian persediaan habis atau stock out. 

d. Material dipesan dalam paket atau lot dan pesanan datang pada waktu 

yang bersamaan dan dalam bentuk paket. 

e. Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan harga walau harga 

dalam volume besar. 

f. Besar carrying cost tergantung secara garis lurus dengan rata-rata 

inventory. 

g. Besar ordering cost atau set-up cost tetap untuk setiap lot yang dipesan 

dan tidak tergantung pada jumlah item pada setiap lot. 



42 
 

 
 

h. Item adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan degan produk 

lain. 

 Menurut karakteristiknya EOQ dapat dibedakan antara model deterministik 

dan model probabilistik. Persediaan dengan model deterministik menganggap 

bahwa tingkat permintaan dan tingkat kedatangan material dapat diketahui secara 

pasti, sedangkan model probabilistik menganggap bahwa tingkat permintaan dan 

kedatangan tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga perlu digunakan suatu 

distribusi probabilistik untuk mengestimasikannya. Di dalam EOQ ada biaya-

biaya yang harus dipertimbangkan penentuan jumlah pembelian atau keuntungan, 

yaitu : 

a. Biaya Pemesanan (order cost) 

 Yaitu biaya yang timbul disaat aktivitas pemesanan. Biaya 

pemesanan tahunan akan menurun seiring ukuran pesanan meningkat, 

karena untuk angka permintaan tahunan tertentu, semakin besar ukuran 

pesanan, semakin sedikit jumlah pesanan yang diperlukan. Jumlah pesanan 

per tahun dinyatakan dengan: 

 

 
 dimana D merupakan permintaan tahunan dan Q merupakan ukuran 

pesanan 

Biaya pemesanan tahunan = S 
 

 
  

 Keterangan : 

  D = Permintaan, biasanya dalam unit pertahun 

   



43 
 

 
 

S = Biaya Pemesanan 

b. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan 

sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan di dalam 

perusahaan, biaya simpan berfluktuasi sesuai dengan tingkat persediaan. 

Semakin banyak barang yang disimpan, maka semakin besar barang 

persediaan dan semakin besar pula biaya penyimpanannya.  

Biaya penyimpanan terkadang dinyatakan dalam persentase dari 

rata-rata persediaan, atau dinyatakan dalam bentuk per unit per waktu. 

Biaya penyimpanan terdiri dari biaya eksplisit dan biaya kesempatan. 

Misalnya kemungkinan barang rusak, itu adalah merupakan biaya 

eksplisit, tetapi tingkat keuntungan untuk dana yang tertanam pada 

perusahaan tersebut merupakan biaya implisit (opurtunity cost).  

 Adapun rumus biaya penyimpanan sebagai berikut: 

Biaya penyimpanan =     H 
 

 
         (Heizer dan Render: 2015:68)  

Keterangan : 

   H = Biaya penyimpanan per unit 

   Q = Jumlah barang setiap pesanan 

Sehingga di dalam menentukan biaya persediaan ada 2 jenis biaya 

yang selalu berubah dan perusahaan harus mempertimbangkan karena 

dapat mempengaruhi laba rugi. Yang pertama biaya berubah sesuai dengan 

besar kecilnya persediaan. 
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Biaya persediaan yang diberi notasi TC, merupakan penjumlahan 

dari biaya pesan dan biaya simpan. TC minimum ini, akan tercapai pada 

saat biaya simpan sama dengan biaya pesan. Pada TC minimun, maka 

pada jumlah pesanan tersebut dikatakan jumlah yang paling ekonomis 

(EOQ). Rumus TC adalah sebagai berikut : 

  TC = S 
 

 
  + H 

 

 
  

 Keterangan : 

  TC                  = Total biaya persediaan 

  Q (Quantity)   = Jumlah barang setiap pesanan 

  D (Demand)   = Permintaan tahunan barang persediaan  

  S (Setup)        = Biaya pemesanan untuk setiap pesanan  

  H (Holding)   = Biaya penyimpanan perunit 

  

Sedangkan  untuk  menentukan  jumlah  pesanan  yang  ekonomis (EOQ) 

adalah sebagai berikut: 

    
√   

 
 

 Keterangan : 

  S = Biaya setiap kali pesan 

  D = Jumlah kebutuhan bahan baku dalam satu periode  

  H = Biaya penyimpanan dari persediaan rata-rata 

3.1 Pemesanan Ulang (Reorder Point) 

Menurut Dermawan Sjahrial (2012) Jumlah persediaan yang harus tetap ada 
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pada saat pemesanan dilakukan disebut dengan titik pesan kembali (Reorder 

Point). 

 Menurut Heizer dan Render (2015) model-model persediaan 

mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat 

persediannya mencapai nol sebelum perusahaan memesan lagi, dan dengan 

seketika kiriman akan diterima. Keputusan akan  memesan biasanya diungkapkan 

dalam konteks titik pemesanan ulang, tingkat persediaan dimana harus dilakukan 

pemesanan. Jumlah tersebut biasanya meliputi perkiraan permintaan selama waktu 

tunggu dan mungkin bantalan ekstra persediaan, yang berfungsi untuk 

mengurangi probabilitas terjadinya kehabisan persediaan selama waktu tunggu. 

Tujuan dalam pemesanan adalah membuat pesanan ketika jumlah persediaan 

ditangan cukup untuk memenuhi permintaan selama waktu yang dipakai untuk 

menerima pesanan tersebut (waktu tunggu).  

Terdapat 4 determinan dari kuantitas titik pemesanan kembali: 

a. Tingkat permintaan (biasanya berdasarkan pada ramalan). 

b. Waktu tunggu. 

c. Sejauh mana variabilitas permintaan dan/atau waktu tunggu. 

d. Derajat resiko kehabisan persediaan yang dapat diterima oleh manajemen. 

Jika permintaan dan waktu tunggu keduanya konstan, titik pemesanan 

kembalinya yaitu :     

  ROP = LT x D 
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Keterangan : 

     LT = Waktu tunggu dalam hari atau minggu 

                          D = Tingkat permintaan (unit per hari atau per minggu)  

3.2 Pandangan Islam 

 Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak 

boleh dilakukan secara asal-asalan. Untuk melakukan sesuatu seperti yang 

diterangkan diatas dibutuhkan sebuah manajemen yang baik. Manajemen dalam 

arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah. 

(Hafidhuddin & Tanjung, 2012). Persediaan merupakan salah satu bagian dari 

manajemen secara umum. Pengendalian adalah suatu tindakan agar aktifitas 

dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Pada prinsipnya pengendalian persediaan di dalam suatu perusahaan dapat 

mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus 

dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta 

menyampaikan kepada pelanggan. Adapun manfaat persediaan bagi perusahaan 

adalah diantaranya Meminimalkan resiko keterlambatan datangnya barang atau 

bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan.  

 Dengan adanya persediaan yang mencukupi, apabila ada permintaan yang 

berfluaktuasi dari para konsumen, perusahaan masih tetap dapat melakukan 

operasi sebagaimana biasanya, karena persediaanya yang ada digudang masih bisa 
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digunakan walau barang-barang yang untuk melakukan operasi mengalami 

keterlambatan, sehingga dengan adanya persediaan tidak akan menganggu 

jalannya operasi usaha. 

 Persediaan sangat diperlukan dalam sebuah produksi. Dimana persediaan ini 

bertindak sebagai pengontrol dalam sebuah proses produksi. Persediaan dalam 

pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang 

salah, dan membenarkan yang hak. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surat Yusuf ayat 47-48 yaitu:  

ٗباََفَماََحَصدتُّۡمَفََذُروهَُِِفَُسۢنُبلِهََِتَۡزرَُعوَنََسۡبَعَِسنِيَََقَاَلَ
َ
اََۦ ََدأ ِما َقَلِيٗٗلَم  إَِّلا

ُكلُوَنَ
ۡ
ََُثمَا٤٧َتَأ َإَِّلا َلَُهنا ۡمتُۡم َقَدا ََما ُكلَۡن

ۡ
َيَأ َِشَدادٞ َٰلَِكََسۡبٞع ََذ ِِتَِمۢنََبۡعِد

ۡ
يَأ

اَُُتِۡصُنوَنَ ِما َ    ٤٨َقَلِيٗٗلَم 

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu 

biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian 

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun 

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. 
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 Dalam surah yusuf 43 diterangkan bahwa raja pada suatu ketika bermimpi 

yang sangat ajaib sekali dan sangat menggelisahkan hatinya. Belum pernah raja 

bermimpi seperti itu selama hidupnya. Maka raja pun mengumpulkan semua 

orang cerdik pandai, juru-juru tenung dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu 

dia berkata: "Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 

tujuh ekor sapi yang kurus, aku melihat tujuh bulir gandum yang subur dan tujuh 

bulir pula yang kering. Cobalah kamu ceritakan ta’bir mimpiku itu kalau di antara 

kamu ada yang mempunyai ilmu ta’bir mimpi." 

 Menurut Kitab Al-Qur’an dan tafsirnya (1991: 646) menjelaskan bahwa 

pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT menerangkan keadaan Yusuf dalam penjara. 

Memberikan dakwah kepada kawan-kawannya sesama penghuni penjara tentang 

tauhid, ibadat dan akhlak, juga yusuf dapat memberikan ta’bir mimpi kepada dua 

orang pemuda yang sama-sama dalam penjara dengan dia. Maka pada ayat-ayat 

berikut ini. Yusuf dapat memberikan ta’bir mimpi raja. 

 Dengan segala kemurahan hati yusuf menerangkan ta’bir mimpi raja itu. 

Seolah-olah yusuf menyampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya. 

Katanya: “wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kamu akan 

menghadapi suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran 

dan keamanan. ternak berkembang dengan baik, tumbuh-tumbuhan subur, dan 

semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka gerakkanlah rakyat untuk 

bertanam dalam masa tujuh tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus kamu simpan, 

gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil 

kamu keluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja.” 
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 Dari penjelasan diatas, telah kita ketahui bahwa persediaan sangatlah 

penting dalam suatu proses produksi atau operasi sebuah perusahaan. Tanpa 

adanya suatu persediaan maka suatu perusahaan tidak akan berjalan lancar 

sebagaimana mestinya produksi tersebut karena kekurangan stok bahan baku. 

Islam juga telah menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasulullah nabi besar 

Muhammad SAW menganjurkan adanya persediaan dan pengendalian itu. Dan 

Allah juga melarang melakukan produksi yang secara berlebih-lebihan. Karena 

berlebihan itu merupakan pekerjaan setan dan itu sangat ingkar kepada Allah, 

Maka jauhilah sesuatu yang berlebihan. 
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No Nama, Judul, Tahun 

 

Metode Hasil 

1. Arif Tanuwijoyo, Siti Rahayu, A. 

Budhiman Setyawan.  

Implementasi pengendalian persediaan 

dengan model EOQ pada toko nasional  

Makassar. 2013. 

Economic 

Order Quantity 

Hasilnya setelah melakukan perhitungan dengan EOQ didapatkan 

biaya-biaya persediaan menjadi rendah serta didapatkan nilai 

safety stock dan reorder point. 

2. Indroprasto, Erma Suryani.  

Analisis Pengendalian Persediaan 

Produk Dengan Metode EOQ 

Menggunakan Algoritma Genetika 

untuk Mengefisiensikan Biaya 

Persediaan. 2012. 

Economic 

Order Quantity 

Bahwa EOQ dan algortima genetika dapat memberikan hasil yang 

optimal bagi perusahaan. Hasil dari algoritma genetika dapat 

meminumkan EOQ hal ini dibuktikan dengan dilakukan validasi 

terhadap model algortima genetika. Dimana hasil perhitungan 

validasi menggunakan persamaan Barlas lebih kecil dari 30%. Dan 

dari beberapa kali pergantian variabel populasi juga dilihat hasil 

awal dengan pergantian populasi tidak memiliki hasil yang 

berbeda jauh.  
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3. Budi Susanto 

Analisis Pengendalian Persediaan Air 

Mineral Menggunakan Metode EOQ. 

(Studi Kasus Pada Agen Tirta Indah 

Jakarta). 2009. 

Economic 

Order Quantity 

Perhitungan EOQ untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan 

untuk persediaan barang dagang dapat menghemat sekitar 19,3 % 

untuk jenis galon dengan biaya sebesar Rp. 4.062.525. 

Sedangkan untuk jenis air mineral jenis 1.500 ml sebesar 7,6 % 

dengan biaya sebesar  Rp. 2.492.400. 

4. Candra Yuliana, Topowijono, Nengah 

Sudjana. 

Penerapan Model EOQ (Economic 

Order Quantity) Dalam Rangka 

Meminimumkan Biaya Persediaan 

Bahan Baku (Studi Pada UD. Sumber 

Rejo Kandangan-Kediri). 2016. 

Economic 

Order Quantity 

Perhitungan EOQ dapat diketahui biaya persediaan bahan baku 

pada tahun 2015 sebesar Rp. 32.687.501,00 dengan 20 kali 

pembelian dalam satu tahun, sedangkan jika dihitung berdasarkan 

kebijakan perusahaan yaitu biaya persediaan bahan baku sebesar 

Rp. 46.538.827,00 dengan 48 kali pembelian bahan baku dalam 

satu tahun. Selisih sebesar Rp. 13.851.326,00 menunjukkan jika 

perusahaan menerapkan metode EOQ, maka dapat memberikan 
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5. Afrizal Nilwan, Yunita Sofyandy, 

Goenawan.  

Analisis Perhitungan Economic Order 

Quantity (EOQ) Dan Pengaruhnya 

Terhadap Pengendalian Persediaan 

Barang Dagangan (Studi Kasus pada 

PT. Bumi Jaya di Natar).  

2011. 

Economic 

Order Quantity 

PT. Bumi Jaya belum melaksanakan pengadaan persediaan barang 

dagangan Chiki Merk Thunder secara tepat. Perusahaan belum 

memperhatikan jumlah pembelian ekonomis, safety stock, 

kebutuhan selama lead time dan reorder point. Kebijaksanaan 

yang telah dilaksanakan selama ini mengakibatkan tingkat 

persediaan akhir barang dagangan Chiki Thunder sangat tinggi, 

karena sering kali kelebihan barang dagangan, mengakibatkan 

banyak kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap persediaan barang dagangan dengan menggunakan 

metode EOQ disertai dengan frekuensi pembelian dari interval 

pembelian, safety stock dan reorder point. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2018 

 

  penghematan biaya. 


