
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. MANAJEMEN PRODUKSI 

2.1.1. Pengertian Manajemen Produksi 

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, 2006:139) 

Adapun menurut Assauri, (2008:18) menjelaskan bahwa produksi 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan atau utilitas suatu barang dan jasa. Sedangkan manajemen 

produksi menurut Assauri (2008:19) Manajemen Produksi merupakan kegiatan 

untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang 

berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan menambah kegunaan 

(utility) sesuatu barang atau jasa. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen 

produksi merupakan proses pencapaian dan pemanfaatan sumber-sumber daya 

untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang 

berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 
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2.1.2. Ruang lingkup manajemen produksi 

Manajemen produksi merupakan kegiatan yang cakupannya cukup luas, 

dimulai dari ananlisis dan penetapan keputusan sebelum dimulainya kegiatan 

produksi. Keputusan-keputusannya bisa jangka panjang seperti keputusan-

keputusan pada waktu penyimpanan. Atau bisa juga berupa keputusan 

pelaksanaan kegiatan produksi serta pengoperasian yang pada umumnya berupa 

jangka pendek. Dengan demikian, manajemen produksi mencakup perancangan 

atau penyiapan system produksi serta pengoperasiannya. (M. fuad, 2006:145) 

2.1.3. Fungsi dan operasi  

Berikut ini fungsi terpenting dalam produksi dan operasi: 

1. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang digunakan 

untuk pengolahan masukan 

2. Jasa penunjang, merupakan sarana berupa pengorganisasian yang 

perlu untuk tekni dan metode yang akan dijalankan, sehingga 

pengolahan dapat dilaksanakna secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian 

dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu 

dasar waktu atau periode tertentu. 

4. Pengendalian dan pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan yang sesuai rencana, sehingga maksud dan 

tujuan penggunaan dan pengolahan masukan dapat dilaksanakan. (M. 

fuad, 2006; 146) 

 



 12 

2.2. PERSEDIAAN 

2.2.1. Pengertian Persedian 

  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; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 

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

  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. 

  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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  Menurut Slamet, (2007:154) mengatakan bahwa secara umum alasan 

untuk memiliki persediaan adalah untuk: 

1. Menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya 

penyimpanan. 

2. Memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati tanggal 

pengiriman. 

3. Menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat :  

1) Kerusakan mesin. 

2) Kerusakan komponen. 

3) Tidak tersedianya komponen. 

4) Pengiriman komponen yang terlambat. 

4. Menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 

5. Memanfaatkan diskon. 

6. Menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. 

2.2.2. Jenis-Jenis Persediaan 

Menurut Assauri (2008:240), persediaan dikelompokkan menjadi:  

1. Persediaan Bahan Baku (Raw Material Stock)  

Persediaan bahan baku adalah persediaan dari barang-barang 

berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat 

diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau 

perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang 

menggunakannya. Contoh benang diolah menjadi kain atau kaos, kapas 

dipintal menjadi benang dan kulit diolah menjadi sepatu. 
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2. Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased 

parts/components stock) 

Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli adalah persediaan 

barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain, 

yang dapat secara langsung di assembling dengan parts lain, tanpa melalui 

proses produk sebelumnya. Misalnya pabrik mobil, dimana dalam hal ini 

bagian-bagian (parts) dari mobil tersebut tidak diproduksi dalam pabrik 

mobil, tetapi diproduksi oleh perusahaan lain, dan kemudian diasembling 

menjadi barang jadi yakni mobil. 

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

(supplies stock) 

Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan 

yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang 

dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan 

bagian atau komponen dari barang jadi, misalnya minyak solar dan minyak 

pelumas adalah hanya merupakan bahan pembantu. 

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

process/progress stock) 

Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses yaitu 

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

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

lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 
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5. Persediaan barang jadi (finished goods stock) 

Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang barang yang telah 

selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada 

pelanggan atau perusahaan lain. 

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2010:82) untuk 

mengakomodasi fungsi persediaan yang ada, perusahaan harus memelihara 

empat jenis persediaan, yaitu: 

1. Persediaan bahan baku 

Bahan baku pada umumnya dibeli tetapi belum memasuki proses 

pabriksasi. 

2. Persediaan barang setengah jadi 

Bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa 

perubahan tetapi belum selesai atau belum menjadi produk jadi. 

3. MRO (Maintenance Repair Operating) 

Persediaan yang diperuntukkan bagi pasokan pemeliharaan, perbaikan 

atau operasi yang diperlukan untuk menjaga agar permesinan dan proses 

produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu 

pemeliharaan. 

4. Persediaan Barang Jadi 

Adalah produk akhir proses tranformasi yang siap dipasarkan kepada 

konsumen. 
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2.2.3. Fungsi Persediaan 

Persediaan berfungsi untuk menghubungkan operasi perusahaan dengan 

pembelian bahan baku untuk selanjutnya diolah untuk dijadikan barang atau jasa 

yang kemudian diarahkan pada konsumen. Dengan demikian adanya persediaan 

memungkinkan terlaksananya operasi produksi bagi perusahaan. 

Menurut Herjanto (2007:238), terdapat beberapa fungsi penting yang 

dikandung oleh persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku 

atau barang yang dibutuhkan perusahaan 

2. Untuk menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik 

sehingga harus dikembalikan 

3. Untuk menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau 

inflasi 

4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia 

di pasaran 

5. Untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon 

kuantitas 

6. Untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya 

barang yang diperlukan 
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Sedangkan menurut Rika Ampuh Hadiguna (dalam Veronica, 2013:10) 

beberapa literatur, persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, 

yaitu: 

1. Stok Siklus (cycle stock) yakni jumlah persediaan yang tersedia setiap 

saat yang dipesan dalam ukuran lot. Alasannya pemesanan dalam lot 

adalah skala ekonomis, adanya diskon kuantitas dalam pembelian 

produk atau transportasi, dan keterbatasan teknologi seperti ukuran 

yang terbatas dari tempat untuk proses produksi pada proses kimia. 

2. Stok tersumbat (congestion stock), persediaan dari produk yang 

diproduksi berkaitan dengan adanya batasan produksi, dimana banyak 

produk yang diproduksi pada peralatan produksi yang sama khususnya 

jika biaya setup produksinya relatif besar. 

3. Stok pengaman (safety stock), jumlah persediaan yang tersedia secara 

rata-rata untuk memenuhi permintaan dan penyaluran yang tak tentu 

dalam jangka pendek. 

4. Persediaan antisipasi (anticipation stock), jumlah persediaan yang 

tersedia untuk mengatasi fluktuasi permintaan yang cukup tinggi. 

Perbedaannya dengan stok pengaman lebih ditekankan pada antisipasi 

musim dan perilaku pasar yang dipicu kondisi tertentu yang telah 

diperkirakan perusahaan. 

5. Persediaan pipeline, meliputi produk yang berada dalam perjalanan 

yakni produk yang ada pada alat angkutan seperti truk antara setiap 

tingkat pada sistem distribusi eselon majemuk. 
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6. Stock decoupling, digunakan dalam sistem eselon majemuk untuk 

mengijinkan setiap tingkat membuat keputusan masing-masing 

terhadap jumlah persediaan yang tersedia. Persediaan ini banyak 

digunakan oleh para distributor untuk mengurangi resiko kerusakan 

barang atau antisipasi fluktuasi permintaan yang berbeda-beda di 

setiap wilayah pemasaran. 

2.2.4. Tujuan Pengelolaan Persediaan 

Menurut Agus Ristono (dalam Lestari & Retno 2015:2) tujuan 

pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan 

cepat (memuaskan konsumen). 

2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan 

tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan 

terhentinya proses produksi 

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan 

dan laba perusahaan. 

4. Menjaga agar pembeliaan secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena 

dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar. 

5. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-

besaran, karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar. 

2.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persediaan Bahan Baku 

Menurut Ahyari (dalam Pratiwi, 2014:12) Dalam penyelenggaraan 

persediaan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi dari suatu 
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perusahaan, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi persediaan bahan 

baku, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Adapun berbagai faktor tersebut antara lain: 

1. Perkiraan Bahan Baku  

Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, maka 

selayaknya manajemen perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan 

pemakaian bahan baku untuk keperluan proses produksi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mendasarkan pada perencanaan produksi dan jadwal 

produksi yang telah disusun sebelumnya. Jumlah bahan baku yang akan 

dibeli perusahaan tersebut dapat diperhitungkan, dengan cara jumlah 

kebutuhan bahan baku untuk proses produksi ditambah dengan rencana 

persediaan akhir dari bahan baku tersebut, dan kemudian dikurangi dengan 

persediaan awal dalam perusahaan yang bersangkutan. 

2. Harga Bahan Baku 

Harga bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi 

merupakan salah satu faktor penentu seberapa besar dana yang harus 

disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut 

akan menyelenggarakan persediaan bahan baku dalam jumlah unit 

tertentu. Semakin tinggi harga bahan baku yang digunakan perusahaan 

tersebut maka untuk mencapai sejumlah persediaan tertentu akan 

memerlukan dana yang semakin besar pula. Dengan demikian, biaya 

modal dari modal yang tertanam dalam bahan baku akan semakin besar 

pula. 
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3. Biaya-biaya Persediaan 

Dalam hubungannya dengan biaya-biaya persediaan ini dikenal tiga 

macam biaya persediaan yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan 

biaya tetap persediaan. Biaya penyimpanan merupakan biaya persediaan 

yang jumlahnya semakin besar apabila jumlah unit bahan yang disimpan di 

dalam perusahaan tersebut semakin tinggi. Biaya pemesanan merupakan 

biaya persediaan yang jumlahnya semakin besar apabila frekuensi 

pemesanan bahan baku yang digunakan dalam perusahaan semakin besar. 

Biaya tetap persediaan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya tidak 

terpengaruhi baik oleh jumlah unit yang disimpan dalam perusahaan 

ataupun frekuensi pemesanan bahan baku yang dilaksanakan oleh 

perusahaan tersebut. 

4. Kebijaksanaan Pembelanjaan 

Kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan di dalam perusahaan 

akan berpengauh terhadap penyelenggaraan persediaan bahan baku dalam 

perusahaan tersebut. Seberapa besar dana yang dapat digunakan untuk 

investasi di dalam persediaan bahan baku tentunya juga tergantung dari 

kebijaksanaan perusahaan, apakah dana untuk persediaan bahan baku ini 

dapat memperoleh prioritas pertama, kedua atau justru yang terakhir dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu tentunya financial 

perusahaan secara keseluruhan juga akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk membiayai seluruh kebutuhan persediaan bahan 

bakunya. 
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5. Pemakaian Bahan 

Hubungannya antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan 

pemakaian senyatanya di dalam perusahaan yang bersangkutan untuk 

keperluan pelaksanaan proses produksi akan lebih baik apabila diadakan 

analisis secara teratur, sehingga akan dapat diketahui pola penyerapan 

bahan baku tersebut. Dengan analisis ini maka dapat diketahui apakah 

model peramalan yang digunakan sebagai dasar perkiraan pemakaian 

bahan ini sesuai dengan pemakaian senyatanya atau tidak. Revisi dari 

model yang digunakan tentunya akan lebih baik dilaksanakan apabila 

ternyata model peramalan penyerapan bahan baku yang digunakan tersebut 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. 

6. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu merupakan tenggang waktu yang diperlukan antara saat 

pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan 

baku yang dipesan tersebut. Apabila pemesanan bahan baku yang akan 

digunakan oleh perusahaan tersebut tidak memperhitungkan waktu tunggu, 

maka akan terjadi kekurangan bahan baku (walaupun sudah dipesan), 

karena bahan baku tersebut belum datang ke perusahaan. Namun 

demikian, apabila perusahaan tersebut diperlukan, maka perusahaan yang 

bersangkutan tersebut akan mengalami penumpukan bahan baku, dan 

keadaan ini akan merugikan perusahaan yang bersangkutan. 
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7. Model Pembelian Bahan Baku 

Model pembelian bahan baku yang digunakan perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan. 

Model pembelian yang berbeda akan menghasilkan jumlah pembelian 

optimal yang berbeda pula. Pemilihan model pembelian yang akan 

digunakan oleh suatu perusahaan akan disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi dari persediaan bahan baku untuk masing-masing perusahaan yang 

bersangkutan. Karekteristik masing-masing bahan baku yang digunakan 

dalam perusahaan dapat dijadikan dasar untuk mengadakan pemilihan 

model pembelian yang sesuai dengan masing-masing bahan baku dalam 

perusahaan tersebut. Sampai saat ini, model pembelian yang sering 

digunakan dalam perusahaan adalah model pembelian dengan kuantitas 

pembelian yang optimal (EQQ). 

8. Persediaan Pengaman 

Persediaan pengaman untuk menanggulangi kehabisan bahan baku 

dalam perusahaan, maka diadakan persediaan pengaman (safety stock). 

Persediaan pengaman digunakan perusahaan apabila terjadi kekurangan 

bahan baku, atau keterlambatan datangnya bahan baku yang dibeli oleh 

perusahaan. Dengan adanya persediaan pengaman maka proses produksi 

dalam perusahaan akan dapat berjalan tanpa adanya gangguan kehabisan 

bahan baku, walaupun bahan baku yang dibeli perusahaan tersebut 

terlambat dari waktu yang diperhitungkan. Persediaan pengaman ini akan 

diselenggarakan dalam suatu jumlah tertentu, dimana jumlah ini 
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merupakan suatu jumlah tetap di dalam suatu periode yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

9. Pembelian Kembali 

Dalam melaksanakan pembelian kembali tentunya manajemen yang 

bersangkutan akan mempertimbangkan panjangnya waktu tunggu yang 

diperlukan di dalam pembelian bahan baku tersebut. Dengan demikian 

maka pembelian kembali yang dilaksanakan ini akan mendatangkan bahan 

baku kedalam gudang dalam waktu yang tepat, sehingga tidak akan terjadi 

kekurangan bahan baku karena keterlambatan kedatangan bahan baku 

tersebut, atau sebaliknya yaitu kelebihan bahan baku dalam gudang karena 

bahan baku yang dipesan datang terlalu awal. 

Sedangkan menurut Prawirosentono (2001:71) fakor yang mempengaruhi 

jumlah persediaan adalah: 

1. Perkiraaan pemakaian bahan baku 

Penentuan besarnya persediaan bahan yang diperlukan harus sesuai 

dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam satu periode produksi 

tertentu. 

2. Harga bahan baku 

Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat 

memengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. 
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3. Biaya persediaan 

Terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakan persediaan 

bahan baku, adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pesanan (order) 

dan biaya penyimpanan bahan di gudang. 

4. Waktu menunggu pesanan (Lead Time)  

Adalah waktu antara tenggang waktu sejak pesanan dilakukan sampai 

dengan saat pesanan tersebut masuk ke gudang. 

2.2.6. Biaya Persediaan 

Dalam dunia yang penuh kepastian, dimana permintaan akan suatu produk 

atau bahan baku diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu (biasanya 

satu tahun) terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persedian. Jika 

persedian berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka 

biaya yang terkait dengan persedian tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka 

biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. (Hansen/Mowen, 

2009:208). Untuk biaya penyimpanan Carter (2009:314) menyebutkan bahwa 

biaya penyimpanan dapat berkisar antara 10% sampai dengan 35% dari rata-rata 

investasi dalam persediaan. 

Menurut Yudi Prawira Setia dalam blognya di http://persediaan. 

blogspot.co.id/2008/03/macam-macam-biaya-dalam-persediaan. Setiap bagian 

asset di perusahaan pasti mempunyai biaya (cost) begitu juga dengan persediaan. 

Secara garis besarnya biaya yang terjadi pada persediaan adalah: 
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1. Biaya penyimpanan (holding cost / carrying cost), yaitu biaya-biaya 

yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya 

penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. 

Biaya yang termasuk dalam biaya penyimpanan, antara lain : 

a) Biaya yang berhubungan dengan tempat penyimpanan (listrik, 

pendingin udara dll). 

b) Biaya modal (Opportunity cost of capital), yaitu kesempatan 

mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yan diinvestasikan 

dalam prsediaan. 

c) Biaya kerusakkan persediaan 

d) Biaya asuransi persediaan. 

e) Biaya penghitungan fisik (stock opname). 

f) Biaya pajak. 

g) Biaya kehilangan akibat pencurian/ perampokan.dll 

2. Biaya pemesanan/pembelian (Ordering costs), biaya-biaya yang 

meliputi: 

a) Proses pesanan (surat menyurat). 

b) Sarana komunikasi (telepon, fax, internet, dll). 

c) Pengiriman barang. 

d) Pemeriksaan barang. 

3. Biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan (stock-out 

cost/shortage costs), biaya-biaya yang timbul adalah : 

a) Kehilangan penjualan 
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b) Hilangnya pelanggan. 

c) Biaya pemesanan dan ekpedisi khusus. 

d) Biaya mesin-mesin yang menganggur. 

e) Biaya tenaga kerja/upah. 

f) Terganggunya operasonal perusahaan. 

g) Target pekerjaan terhambat. 

h) Meningkatnya biaya utang lancar 

4. Biaya kehabisan persediaan/material pada kenyataannya cukup sulit 

diukur khususnya yang berhubungan dengan pelanggan (external), 

karena menyangkut kepuasan dan menurunnya kredibilitas perusahaan 

di mata pelanggan. 

Sedangkan menurut Zulfikarijah (dalam Nugraha, 2014:17), biaya 

persediaan di dalam perusahaan umum dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. Biaya pembelian (purchasing order) merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli barang, jumlahnya tergantung pada yang 

dibeli dan harga per unit barang. 

2. Biaya pengadaan (procurement cost) merupakan biaya yang 

berhubungan dengan pembelian barang terdiri dari biaya pemesanan 

(ordering cost) dan biaya persiapan (set up cost).  

a. Biaya pemesanan (ordering cost) adalah semua pengeluaran yang 

disebabkan oleh adanya kegiatan mendatangkan barang dari luar. 
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b. Biaya persiapan (set up cost) yaitu semua pengeluaran yang 

disebabkan oleh kegiatan memproduksi suatu barang, biaya ini 

berasal dari pabrik. 

3. Biaya penyimpanan (carriying cost/holding cost) adalah semua 

pengeluaran yang disebabkan oleh adanya kegiatan menyimpan 

barang dalam periode waktu tertentu, biaya ini diwujudkan dalam 

bentuk prosentase nilai rupiah per unit waktu, yaitu meliputi : 

a. Biaya modal (cost of capital) 

Adanya penumpukan barang dalam proses persediaan sama 

artinya dengan biaya penumpukan modal yang menyebabkan 

peluang untuk investasi lainnya berkurang. Modal ini dapat 

diukur dengan besarnya suku bunga bank, oleh karena itu biaya 

yang disebabkan oleh karena memiliki persediaan harus 

diperhitungkan dalam biaya sistem persediaan. Biaya modal 

diukur sebagai prosentase nilai persediaan untuk periode waktu 

tertentu. 

b. Biaya gudang (cost of storage) 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk tempat/gudang 

penyimpanan barang. Apabila gudang yang digunakan sewa, 

maka biaya dapat berupa biaya sewa dan apabila gudang milik 

sendiri, makan biayanya merupakan biaya depresiasi. Adapun 

masuk dalam biaya gudang adalah biaya tempat, asuransi, dan 

pajak. 
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c. Biaya keusangan/kadaluarsa (obselence cost) 

Biaya kerusakan penyimpanan barang dalam waktu yang 

relative lama dapat berakibat menurunnya nilai barang, hal ini 

dapat disebabkan oleh adanya perubahan teknologi, model, dan 

trend konsumen. Biaya ini diukur berdasarkan pengalaman yang 

selama ini terjadi. 

d. Biaya kehilangan (loss cost) dan biaya kerusakan (deterioration) 

Penyimpanan barang dapat mengakibatkan dan penyusutan 

karena beratnya dapat berkurang atau jumlahnya berkurang 

karena kehilangan. 

e. Biaya asuransi (insurance cost) 

Beberapa perusahaan besar mengasuransikan persediaannya 

untuk mengantisipasi kerugian, adapun jumlah sesuai dengan 

nilai, jenis persediaan, dan kesepakatan dengan pihak asuransi. 

f. Biaya administrasi dan pemindahan 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk administrasi 

persediaan barang yang ada, baik saat pemesanan, penerimaan 

barang, maupun penyimpanannya dan untuk memindahkan dari 

dan ke tempat penyimpanan termasuk biaya tenaga kerja dan 

material handling. 

g. Biaya kekurangan persediaan (stockout cost) 

Merefleksikan konsekuensi ekonomis yang disebabkan oleh 

adanya kehabisan persediaan. Kondisi ini sangat merugikan 
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perusahaan karena proses produksi akan terganggu dan 

kesempatan untuk memperoleh peluang/keuntungan akan hilang 

dan konsumen dapat pindah ke perusahaan lain karena 

permintaannya tidak terpenuhi yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada citra perusahaan. 

2.3. PENGENDALIAN PERSEDIAAN 

2.3.1. Pengertian pengendalian persediaan 

Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi 

rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. (Hansen/mowen, 2009:8) 

Sedangkan pengendalian persediaan itu sendiri menurut Herjanto, (2007:237) 

adalah serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat 

persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus 

dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan. 

Sedangkan menurut Assauri (2008:247), pengertian pengendalian 

persediaan adalah suatu kegiatan yang ditujukan agar persediaan atau stock yang 

ada tidak akan mengalami kekurangan dan dapat dijaga tingkat yang optimal 

sehingga biaya persediaan dapat minimal. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

persediaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga 

persedian/stock supaya tidak terjadi kekurangan dalam persediaannya. 
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2.3.2. Tujuan Pengendalian Persediaan 

Menurut Assauri (2008:250), tujuan pengendalian persediaan dapat 

diartikan sebagai usaha untuk: 

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 

menyebabkan proses produksi terhenti. 

2. Menjaga agar penentuan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu 

besar sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat ditekan. 

3. Menjaga agar pembelian bahan secara kecil kecilan dapat dihindari. 

Sedangkan menurut Handoko (2000:359) berpendapat bahwa tujuan 

perusahaan menerapkan pengedalian persediaan adalah untuk: 

1. Mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa terjadi menjadi 

kenyataan. 

2. Mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi 

yang telah dikeluarkan. 

3. Mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan rencana. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian 

persediaan adalah untuk menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat optimal 

agar produksi dapat berjalan dengan lancar dengan biaya persediaan yang 

minimal. 

Jadi, dalam rangka mencapai tujuan di atas, pengendalian persediaan dan 

pengadaan perencanaan bahan baku sangat dibutuhkan, baik dalam jumlah 
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maupun kualitas yang sesuai dengan kebutuhan untuk penjualan seta kapan 

pesanan dilakukan. 

2.4. ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) 

2.4.1. Pengertian Economical Order Quantity (EOQ) 

Sehubungan dengan pengendalian persediaan dan pembelian bahan baku, 

maka perusahaan perlu untuk menentukan kuantitas pembelian yang paling 

optimal (EOQ). Adapun pengertian EOQ menurut Yamit (dalam Santria, 

2010:21) adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling 

ekonomis untuk dilaksanankan pada setiap kali pembelian. 

Begitu juga pendapat Hansen dan Mowen (2009: 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) 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. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Economical Order Quantity 

(EOQ) merupakan suatu metode pembelian bahan baku yang optimal yang 

dilakukan pada setiap kali pembelian dengan meminimalkan biaya persediaan. 

2.4.2. Keunggulan dan Kelemahan EOQ 

Keunggulan metode EOQ adalah : 

1. Dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang 

harus dipesan, dalam hal ini bahan baku, dan kapan seharusnya 

pemesanan dilakukan. 

2. Dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan 

pengaman (safety stock). 

3. Mudah diaplikasikan pada proses produksi secara missal 

4. Lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat. 

Adapun kelemahan yang terdapat pada metode ini, yaitu menempatkan 

pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung-rugi 

diterapkan oleh mereka, sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-

ganti pemasok, dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi 

perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang 

erat. 

2.4.3. Asumsi Economic Order Quantity 

Beberapa asumsi yang ada dikarenakan metode ini disebut juga sebagai 

metode ukuran lot atau size yang digunakan untuk pengelolaan independent 

demand inventory. Asumsi Economic Order Quantity sesuai dengan paparan 

Sumayang (dalam Nugraha, 2014:24) adalah sebagai berikut: 
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1. Kecepatan permintaan tetap dan terus menerus. 

2. Lead time yaitu waktu antara pemesanan sampai dengan pemesanan 

datang harus tetap. 

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

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

yang bersamaan dan teteap dalam bentuk paket. 

5. Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan harga walaupun 

pembelian dalam jumlah volume besar. 

6. Besar carrying cost terantung secara garis lurus dengan rata-rata 

jumlah inventory. 

7. Besar ordering cost atau set up cost tetap untuk setiap lot yang 

dipesan dan tidak tergantung pada jumlah item pada setiap lot. 

8. Item produk satu macam dan tidak ada hubungannya dengan produk 

lain. 

Asumsi lain mengenai Economic Order Quantity berdasarkan pemikiran 

Heizer dan Render (2010:92), terdiri dari : 

1. Jumlah permintaan diketahui, konstan, independen. 

2. Waktu tunggu yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan 

diketahui dan konstan. 

3. Penerimaan persediaan bersifat instan dan seluruhnya. Dengan kata 

lain, persediaan dari sebuah pesanan datang dalam satu kelompok 

pada suatu waktu. 

4. Tidak tersedia diskon kuantitas. 
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5. Biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan 

pemesanan (biaya penyetelan) dan biaya menyimpan persediaan 

dalam waktu tertentu (biaya penyimpanan atau membawa). Biaya-

biaya ini telah dibahas pada bagian sebelumnya 

6. Kehabisan persediaan (kekurangan persediaan) dapat sepenuhnya 

dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

2.4.4. Kebijakan Economical Order Quantity (EOQ) 

1. Menentukan Jumlah Pembelian Bahan Baku Yang Ekonomis 

Pengadaan persediaan oleh perusahan sangat penting guna kelancaran 

proses produksi. Untuk mendapatkan besarnya pembelian yang optimal 

setiap kali pesan dengan biaya minimal sesuai dengan paparan Slamet 

(2007:70) dapat ditentukan dengan Economic Order Quantity (EOQ). 

Analisis ini digunakan mengetahui jumlah pembelian bahan baku 

yang optimal atau yang sering Economic Order Quantity (EOQ) menurut 

Slamet, Achmad (2007:70) dapat diformulasikan sebagai berikut: 

     √
     

   
 

Dimana: 

Q= EOQ = Jumlah pembelian optimal yang ekonomis (kg) 

R= Kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu (kg)  

S= Biaya pemesanan setiap kali pesan (oredring cost) (Rp) 

P= Harga bahan per unit (Rp) 
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I= Persentase biaya penyimpanan bahan baku. Menurut Carter 

(2009:314) biaya penyimpanan ini dapat berkisar antara 10% sampai 

dengan 35% dari rata-rata investasi dalam persediaan. 

2. Menentukan Frekuensi pembelian bahan baku 

Metode EOQ mengacu pada penentuan jumlah yang sama dalam 

setiap kali pembelian. Oleh sebab itu, banyaknya kegiatan pembelian 

dalam satu tahun dapat diketahui dengan membagi kebutuhan bahan dalam 

satu tahun dengan jumlah pembelian setiap kali melakukan pemesanan. 

Pembelian frekuensi pembelian menurut Deanta (dalam Nugraha, 2015:27) 

dirumuskan sebagai berikut: 

F = 
 

 
 

Dimana:  

F = Frekunsi pembelian 

D= Kebutuhan bahan baku setahun 

Q= Pembelian Optimal 

3. Menentukan Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman (Safety Stock) adalah suatu jumlah persediaan 

minimum yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk menjaga terjadinya 

keterlambatan agar tidak mengganggu proses produksi. 

Perusahaan dalam melakukan pemesanan suatu barang sampai barang 

datang memerlukan jangka waktu yang bisa berbeda-beda setiap bulannya. 

Hal ini sering disebut dengan lead time. Lead time yaitu jangka waktu 
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yang diperlukan sejak dilakukan pemesanan sampai saat datangnya bahan 

baku yang dipesan. Untuk mengetahui seberapa lamanya lead time 

biasanya diketahui dari lead time pada pemesanan-pemesanan sebelumnya. 

(Slamet, 2007:71) 

Berdasarkan uraian Nafarin (dalam Hanarista 2015:29) persediaan 

pengaman (safety stock) adalah persediaan inti dari bahan yang harus 

dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Persediaan pengaman 

tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat, seperti keadaan 

bencana alam, alat pengangkut bahan kecelakaan, bahan dipasaran dalam 

keadaan kosong karena huru hara, dan lain-lain. Persediaan pengaman 

bersifat permanen, karena itu persediaan bahan baku minimal (persediaan 

pengaman) termasuk kelompok aktiva. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya safety stock bahan baku, antara lain sebagai berikut :  

a) Kebiasaan para leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan 

apakah tepat waktu atau terlambat. Bila sering terlambat berarti 

perlu safety stock yang besar, sebaliknya bila biasanya tepat 

waktu maka tidak perlu safety stock yang besar. 

b) Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat. Bila bahan 

baku yang dibeli setiap saat jumlahnya besar, maka tidak perlu 

safety stock. 

c) Kemudahan menduga bahan baku yang diperlukan. Semakin 

mudah menduga bahan baku yang diperlukan maka semakin kecil 

safety stock.  
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d) Hubungan biaya penyimpanan (carrying stock) dengan biaya 

ekstra kekurangan persediaan (stockout cost). Stockout stock 

seperti biaya pesanan darurat, kehilangan kesempatan mendapat 

keuntungan karena tidak terpenuhinya pesanan, kemungkinan 

kerugian karena adanya stagnasi produksi, dan lain-lain. Apabila 

stockout cost lebih besar dari carrying cost , maka perlu safety 

stock yang besar. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahawa safety 

stock adalah persediaan bahan minimum yang harus dimiliki oleh 

perusahaan untuk menjaga terjadinya keterlambatan agar tidak 

mengganggu kelancaran produksi. 

Untuk menghitung besarnya safety stock menurut Slamet, Achmad 

(2007:161) dapat menggunakan metode perbedaan pemakaian 

maksimum dan rata-rata. Berikut formulanya: 

Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – Pemakaian Rata-rata) x 

Lead Time 

  Dimana: 

  Lead Time = Waktu Tunggu 

4. Menentukan Titik Pemesanan Kembali (Re Order Point) 

Titik Pemesanan Kembali atau Re Order Point adalah strategi operasi 

persediaan merupakan titik pemesanan yang harus dilakukan suatu 

perusahaan sehubungan dengan adanya Lead Time dan Safety Stock. 

(Rangkuti, 2004:83) 
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Slamet (2007:71) mengungkapkan bahwa Ada faktor yang 

mempengaruhi titik pemesanan kembali yaitu: 

a) Lead time, yaitu jangka waktu yang diperlukan sejak dilakukan 

pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan. 

b) Stock out cost, yaitu biaya yang terpaksa dikeluarkan karena 

keterlambatan datangnya bahan baku dan suku cadangnya. 

c) Extra carrying cost, yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan 

karena bahan baku dan suku cadangnya datang terlalu awal. 

Reorder point menurut Slamet, Achmad (2007:72) dapat dicari 

dengan rumus berikut ini: 

Reorder poin = (LD x AU) + SS 

Dimana : 

ROP = Reorder point 

SS     = Safety stock atau persediaan pengaman 

LD    = Lead time Atau Waktu tunggu 

AU   = Pembelian bahan baku rata-rata per hari 

5. Menentukan Total Biaya Persediaan (Total Inventory Cost) 

Dalam perhitungan biaya total persediaan, bertujuan untuk 

membuktikan bahwa dengan terdapatnya jumlah pembelian bahan baku 

yang optimal, yang dihitung dengan metode EOQ akan dicapai biaya total 

persediaan baku yang minimal. Untuk mengetahui total biaya persediaan 

bahan baku menurut Haming (2007) dapat diformulasi sebagai berikut: 
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TIC = 
 

 
 ( )   

 

 
 ( ) 

Dimana:  

TIC = Total biaya persedian ekonomis bahan baku kedelai (Rp) 

Q   = Jumlah pembelian ekonomis bahan baku kedelai (kg) 

R   = Jumlah pembelian bahan baku kedelai (kg) 

S    = Biaya pemesanan bahan baku kedelai per pemesanan (Rp) 

H   = Biaya penyimpanan bahan baku kedelai per kg (Rp) 

2.5. AKUNTANSI DALAM ISLAM 

2.5.1. Pandangan Akuntansi dalam Islam 

Menurut sejarah konvensional, Akuntansi disebut muncul di Italia pada 

abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli 

yang menulis buku “Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita” 

dengan memuat satu bab mengenai “Double Entry Accounting System”. Namun 

apabila kita pelajari “Sejarah Islam” ditemukan bahwa setelah munculnya Islam 

di Semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya 

Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur 

Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, 

perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan 

penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada 

masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk 

menangani profesi akuntan dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas 

keuangan). 



 40 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Allah SWT juga mensyariatkan 

Akuntansi (Mencatat) sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 

282: 

                                 

                               

                                    

                              

                                    

                                    

                             

                              

                                 

                             

  

Artinya: 

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
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Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

Penjelasan ayat: Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-

fungsi pencatatan (kitabah) dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukan 

seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, 

seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani 

dalam hal tersebut. Dari ayat diatas disimpulkan pula bahwa Allah SWT 

mensyariatkan pencatatan dalam setiap transaksi dalam hal ini dikenal dengan 

ilmu akuntansi. 

2.5.2. Pandang Islam Tentang Jual Beli 

Jual beli dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-

Quran, Sunnah dan Ijma. Hukumnya adalah mubah akan tetapi kadang menjadi 

wajib ketika dalam situasi membutuhkan kepada makanan atau minuman untuk 

menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang 

makruh dan bisa juga haram seperti membeli khomer dan mubah pada hal selain 

tadi. 

Dalil disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275: 
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Artinya:  

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 

Penjelasan: Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan 

semua transaksi yang berbau dengan riba serta menghalalkan semua transaksi 

jual beli, kecuali jual beli yang bertentangan dengan syara’ atau yang mendapat 

penjelasan khusus dari hadist Nabi Muhammad SAW. 

2.6. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

Tentang Analisi Persedian Dengan Metode EOQ 

No Peneliti Judul Perbedaan Hasil 

1 Mohamad 

Vikramul 

Ainun 

Na’im 

(2016) 

Analisis 

Persediaan 

Bahan Baku 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) 

Terhadap 

Penelitiaan yang 

dilakukan 

mohamad ini 

merupakan 

penelitian dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

sedangkan 

penelitian dalam 

skripsi ini adalah 

penelitian dengan 

Hasil analisis 

perencanaan 

persediaan bahan 

baku dengan 

menggunakan 

metode Economic 

Order Quantity 

terhadap kelancaran, 

efisien, dan 

efektifitas proses 

produksi di Industri 
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Kelancaran 

Produksi Pada 

Industri 

Pembuatan 

Tempe Al-

Hidayah 

Gondanglegi 

Prambon 

Nganjuk 

pendekatan 

deskriptif kualitatif 

pembuatan tempe Al-

Hidayah Gondang 

legi Prambon 

Nganjuk hal tersebut 

terbukti dengan 

menetapkan adanya 

persediaan pengaman 

(safety stock), titik 

pemesanan kembali 

(Re Order Point), dan 

adanya persediaan 

maksimun (Maximum 

Inventory). 

2 Eldwidho 

Hanarista 

Fajrin 

(2015) 

Analisis 

Pengendalian 

Pesediaan 

Bahan Baku 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(Eoq) Pada 

Perusahaan 

Roti Bonansa 

 

Penelitiaan yang 

dilakukan 

Eldwidho adalah 

penelitia dengan 

metode kuantitatif. 

Dengan 

menggunakan 

desain berupa 

penelitian 

penelusuran. 

sedangkan 

penelitian dalam 

skripsi ini adalah 

penelitian dengan 

pendekatan 

deskriftif kualitatif. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

penetapan kebijakan 

pengendalian bahan 

baku menggunakan 

metode EOQ lebih 

optimal dan lebih 

efisien dari pada 

penetapan 

pengendalian bahan 

baku dengan metode 

konvensional yang 

ditetapkan 

perusahaan. Hal itu 

dapat dibuktikan 

dengan terdapatnya 

pembelian bahan 

baku yang optimal 

dan penghematan 

Total Inventory Cost 

(TIC). 

3 Arinda 

pratiwi 

(2014) 

Analisis 

Perencanaan 

Persediaan 

Kacang 

Kedelai Pada 

Unit Usaha 

Primer 

Koperasi 

Produsen 

Tempe Tahu 

Indonesia 

Penelitian yang 

dilakukan pratiwi 

ini hanya mencari 

persediaan optimal 

dan total biayanya 

saja, sedangkan 

penelitian dalam 

skripsi ini mencari 

persediaan optimal, 

persediaan 

pengaman, titik 

Perhitungan yang 

dilakukan Primkopti 

terhadap perencanaan 

pembelian bahan 

baku bukanlah 

perhitungan yang 

ekonomis. Karena 

selalu mengalami 

kelebihan bahan 

baku. Sedangkan jika 

dilakukan dengan 
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Palembang pemesanan kembali 

dan total biaya 

persedian. 

menggunakan 

metode EOQ 

(Economic Order 

Quantity), 

menunjukkan bahwa 

perhitungan 

perencanaan 

persediaan bahan 

baku Primkopti 

Palembang lebih 

efektif. Dari total 

biayanya metode 

EOQ lebih kecil bila 

di bandingkan 

dengan metode yang 

digunakan selama ini 

4 I Gusti 

Ayu Widi 

Astuti, 

Wayan 

Cipta, dan 

Made Ary 

Meitriana 

(2013) 

Penerapan 

Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

Persediaan 

Bahan Baku 

Pada 

Perusahaan 

Kopi Bubuk 

Bali Cap 

“Banyuatis” 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif 

komparatif 

sedangkan 

penelitian dalam 

skripsi ini adalah 

penelitian dengan 

pendekatan 

deskritif kualitatif.  

hasil penelitian 

ditemukan bahwa 

perhitungan metode 

konvensional dengan 

menggunakan 

metode rata-rata 

kurang efisie. Biaya 

Total Inventory Cost 

perusahaan lebih 

besar dibandingkan 

dengan Total 

Inventory Cost 

metode Economic 

Order Quantity 

(EOQ). Perhitungan 

persediaan bahan 

baku dengan 

menggunakan 

metode Economic 

Order Quantity 

(EOQ) bertujuan 

untukmenghindari 

resiko kehabisan 

bahan baku (Stock 

Out) dan juga 

kelebihan bahan baku 

sehingga dapat 

meminimalisasi biaya 

bahan baku bagi 

perusahaan. 
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5 Rahardya

n Dwa 

Prihasdi 

(2012) 

Efisiensi 

Metode 

Economical 

Order 

Quantity 

(Eoq) Dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Bahan Baku 

Dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Total Biaya 

Pembelian 

Pada Pt 

Amitex 

(Amanah 

Mitra 

Industri) 

Buaran 

Kabupaten 

Pekalongan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian kasus 

karena penelitian 

ini dilakukan 

secara intensif, 

terinci, dan 

mendalam terhadap 

pengambilan 

keputusan 

sedangkan 

penelitian dalam 

skripsi ini adalah 

penelitian dengan 

pendekatan 

deskriftif kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

metode Economical 

Order Quantity 

(EOQ) lebih efisien 

dibandingkan dengan 

cara perhitungan 

tradisional dalam 

pengambilan 

keputusan pembelian 

bahan baku dan 

berpengaruh positif 

terhadap total biaya 

pembelian bahan 

baku. Dengan metode 

EOQ, keuntungan 

perusahaan 

meningkat karena 

terjadi efisiensi total 

biaya pembelian 

bahan baku. 

6 Carien 

Valerie 

Sakkung/

Candra 

Sinuraya 

2011 

Perbandingan 

Metode EOQ 

dan JIT 

Terhadap 

Efisiensi 

Biaya 

Persediaan 

Dan Kinerja 

Non –

Keuangan 

Penelitian yang 

dilakukan Carien 

ini menggunakan 

dua metode yaitu 

dengan 

membandingkan 

metode EOQ dan 

metode JIT. 

sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan hanya 

menggunakan satu 

metode yaitu 

metode EOQ. 

Dari penelitian yang 

telah dilakukan pada 

PT Indoto Tirta 

Mulia yang telah 

menggunakan JIT 

sebagai metode 

manajemen 

persediaannya, 

terdapat beberapa 

kelemahan dalam 

penerapannya. 

Ditinjau dari aspek 

efisiensi biaya, PT 

Indoto Tirta Mulia 

Dapat 

mengefisiensikan 

total biaya persediaan 

apabila perusahaan 

benar-benar 

menerapkan metode 

JIT secara sempurna. 

Namun 

kenyataannya, PT 
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Indoto Tirta Mulia 

masih memiliki 

safety Stock sebagai 

pengaman untuk 

produksinya Oleh 

karena itu, hal 

tersebut tidak biaya 

tetapi malah 

menambah biaya 

penyimpanan dan 

pemesanan karena 

melakukan 

pemesanan dalam 

jumlah besar. 

Sementara apabila PT 

Indoto Tirta Mulia 

menerapkan metode 

EOQ untuk 

persediaannya, 

makan hal tersebut 

lebih dapat 

mengefisiensikan 

total biaya persediaan 

karena lebih 

terkontrol, bila 

menggunakan 

metode JIT tapi tidak 

memenuhi konsep 

JIT yang sebenarnya. 

Sumber: Penelitian-Penelitian terdahulu tentang pengendalian persediaan 

2.7. KERANGKA PEMIKIRAN 

Persediaan bahan baku dengan metode EOQ dimulai dengan mengetahui 

jumlah pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku dan total persediaan bahan 

baku. Data tersebut digunakan untuk menghitung Economic Order Quantity untuk 

pembelian yang optimal, persediaan pengaman (Safety Stock) untuk menghindari 

terjadinya kehabisan bahan baku serta untuk menjamin kelancaran proses 

produksi, Titik Pemesanan Kembali  (Reorder Point) agar pembelian bahan yang 

sudah ditetapkan tidak mengganggu kelancaran proses produksi. Kemudian 
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dilanjutkan dengan melakukan perhitungan biaya total persediaan (Total Inventory 

Cost) untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap periode 

produksi. Dengan melakukan perhitungan-perhitungan tersebut, maka perusahaan 

akan menghasilkan Kuantitas Persediaan yang Ekonomis dengan penghematan 

biaya total persediaan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan 

Menghasilkan Kuantitas 

Persediaan Yang Ekonomis 

Jumlah pembelian 

Metode EOQ 

Bahan baku kedelai 

Jumlah pemakaian 

Penentuan Persediaan Bahan Baku 

Jumlah persediaan 

Pembelian Optimal Titik Pemesanan 

Kembali (Reorder Point) 

Total Biaya (Total 

Inventory Cost) 

 

Persedian pengaman 

(Safety Stock) 


