
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Persediaan  

Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, 

atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, 

ataupun persediaan bahan baku yang masih menunggu penggunaannya dalam 

suatu proses produksi (Rangkuti, 2004). 

Sundjaja dan Berlian (2003), menjelaskan bahwa persediaan meliputi 

semua barang atau bahan yang diperlukan dalam proses produksi dan 

distribusi yang digunakan untuk proses lebih lanjut atau dijual. 

Menurut Heizer dan Render (2011) persediaan dapat melayani beberapa 

fungsi yang menambah fleksibilitas bagi operasi perusahaan. Keempat fungsi 

persediaan adalah sebagai berikut.  

1. Memisahkan “decouple” beberapa tahapan dari proses produksi. 

Sebagai contoh, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, 

persediaan tambahan mungkin diperlukan dalam melakukan decouple 

proses produksi dari pemasok.  

2. Melakukan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan 

persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi 

pelanggan. Persediaan semacam ini digunakan secara umum pada 

bisnis eceran 
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3. Mengambil keuntungan dari diskon kuantitas karena pembelian dalam 

jumlah besar dapat mengurangi biaya pengiriman barang.  

4. Melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga.  

Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku untuk pelaksanan 

proses produksi dari suatu perusahaan, terdapat beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi persediaan bahan baku, dimana faktor – faktor tersebut saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Adapun berbagai faktor tersebut menurut 

Ahyari (1995), antar lain : 

a. Perkiraan Pemakaian Bahan Baku 

Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, maka 

selayaknya manajemen perusahaan mengadakan penyusutan 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 untuk proses produksi ditambah dengan rencana 

persediaan akhir dari bahan baku tersebut, dan kemudian dikurangi 

dengan persediaan awal dalam perusahaan yang bersangkutan. 

b. Harga Bahan Baku 

Harga bahan baku yang akan digunakan dalam preses produksi 

merupakan salah satu faktor 

penentu  seberapa  besar  dana  yang  harus  disediakan  oleh  perusaha

an  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. 

c. 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 
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besar apabila frekuensi pemesanan bahan baku yang digunakan dalam 

perusahaan semakin besar. Biaya tetap persediaan merupakan biaya 

persediaan yang jumlahnya tidak terpengaruh baik oleh jumlah unit 

yang disimpan dalam perusahaan ataupun frekuensi pemesanan bahan 

baku yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. 

d. Kebijaksanaan Pembelanjaan  

Kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan didalam 

perusahaan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan persediaan 

bahan baku dalam perusahaan tersebut. Seberapa besar dana yang 

dapat digunakan untuk investasi didalam persediaan bahan baku 

tentunya juga tergantung dari kebijaksanaan perusahaan apakah dana 

untuk persediaan bahan baku ini dapat memperoleh perioritas 

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. 

e. Pemakaian Bahan 

Hubungan antara perkiraan pemakaian bahan dengan pemakaian 

sesungguhnya didalam 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. 

f. 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 tejadi kekurangan bahan 

baku (walaupun sudah dipesan) karena bahan baku tersebut belum 

datang. Namun demikian, apabila perusahaan tersebut 

memperhitungkan waktu tunggu ini lebih dari yang semestinya 

diperlukan, maka perusahaan yang bersangkutan akan mengalami 

penumpukan bahan baku, dan keadaan ini akan merugikan 

perusahaan. 

g. 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 
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disesuakan dengan situasi dan kondisi dari persediaan bahan baku 

untuk masing masing perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik 

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 (EOQ). 

h.  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 

adalnya gangguan akan terjadinya 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 merupakan suatu jumlah 

tetap didalam suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya.  

i. Pembelian Kembali 

Dalam melaksanakan pembelian kembali tentunya manajemen 

yang bersangkutan akan mempertimbangkan panjangnya waktu 

tunggu yang diperlukan didalam 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, atau sebaliknya yaitu 

kelebihan bahan baku dalam gudang karena bahan baku yang dipesan 

datang lebih awal. 

 

Dari pengertian persediaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persediaan merupakan barang-barang atau bahan baku yang diperlukan 

dalam proses produksi maupun digunakan untuk dijual dalam suatu 

periode tertentu. 
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B. Fungsi Persediaan 

Menurut Muslich (2009) yang mengatakan bahwa persediaan barang 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Dari berbagai 

macam barang yang ada seperti bahan, barang dalam proses dan barang jadi, 

perusahaan menyimpannya karena berbagai alasan, dan alasan tersebut adalah 

1. Penyimpanan barang diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi 

pesanan pembeli dalam waktu yang cepat. Jika perusahaan tidak 

memiliki persediaan barang dan tidak dapat memenuhi pesanan 

pembeli pada saat yang tepat, maka kemungkinannya pembeli akan 

berpindah ke perusahaan lain. 

2. Untuk berjaga-jaga pada saat barang di pasar sukar diperoleh, 

kecuali pada saat musim panen tiba. 

3. Untuk menekan harga pokok per unit barang dengan menekan 

biaya-biaya produksi per unit. 

Persediaan mempunyai sejumlah fungsi menurut Stevenson dan 

Chuong (2014), yang paling penting adalah untuk memenuhi permintaan 

pelanggan yang diperkirakan, memperlancar persyaratan produksi, 

memisahkan operasi, perlindungan terhadap kehabisan persediaan, 

mengambil keuntungan dari siklus pesanan, melindungi dari peningkatan 

harga, memungkinkan operasi, dan untuk mengambil keuntungan dari diskon 

kuantitas. 
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C. Jenis Persediaan 

Penggolongan persediaan barang pada dasarnya sangat dipengaruhi 

oleh sifat dan jenis usaha perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan, setiap perusahaan memiliki 

jenis persediaan yang berbeda. Baik perusahaan manufaktur, perusahaan 

dagang maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Sugiyarso dan 

Winarni (2005) menyatakan bahwa persediaan meliputi persediaan barang 

dagangan (merchandise inventory), persediaan bahan mentah (raw material 

inventory), persediaan barang dalam proses (work in process) dan persediaan 

barang jadi (finished goods). 

Setiap jenis persediaan mempunyai karakteristik khusus/tersendiri dan 

cara pengelolaan yang berbeda. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Handoko 

(2000) bahwa menurut jenisnya persediaan dapat dibedakan atas: 

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

barang terwujud seperti baja, kayu dan komponen-komponen lainnya 

yang digunakan dalam proses produksi.  

2. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies) yaitu 

persediaan barang-barang yang diperlukan tetapi tidak merupakan 

bagian atau komponen barang jadi.  

3. Persediaan barang dalam proses (work in process) yaitu persediaan 

barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam 

proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi 

masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.  
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4. Persediaan barang jadi (finished goods) yaitu persediaan barang-

barang yang telah selesai dalam proses atau diolah dalam pabrik dan 

siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. 

 

D. Jenis Biaya Persediaan 

Prawirosentono (2001) menjelaskan bahwa ada dua macam biaya di 

dalam keputusan persediaan, khususnya biaya-biaya yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) yaitu:  

1. Biaya Pemesanan (Ordering Cost)  

Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan tiap kali pesan. 

Biaya-biaya termasuk dalam kategori ini adalah: (a) biaya telepon, (b) 

biaya ekspedisi, (c) pengeluaran surat menyurat dan (d) biaya 

penerimaan bahan yang dipesan meliputi: biaya pembongkaran 

kegudang dan biaya pemeriksaan bahan yang diterima, baik mutu 

maupun jumlahnya, sesuai dengan pesanan atau tidak.  

2. Biaya Penyimpanan (Carring Cost)  

Biaya penyimpanan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara 

langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya yang termasuk dalam 

biaya penyimpanan antara lain: (a) biaya yang berhubungan dengan 

tempat penyimpanan yaitu listrik, pendingin udara dan lain-lain, (b) 

biaya modal (opportunity cost of capital) yaitu kesempatan 

mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam 

persediaan, (c) biaya kerusakan persediaan, (d) biaya asuransi 

persediaan. 
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EOQ 
Kuantitas (Q) 

Biaya Pemesanan (S) 

Biaya Penyimpanan (H) 

TIC 

TIC 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Hubungan Antar Biaya Pesan dan Biaya Simpan. 

 Sumber: Handoko (2000). 
  

 

E. Pengendalian Persediaan 

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang penting 

bagi suatu usaha, karena persediaan bersinggungan dengan modal dari 

pengusaha yang disalurkan melalui bahan baku yang tersedia dalam aktiva 

lancar. Dengan adanya pengendalian ini dapat mengoptimalkan antara 

kebutuhan bahan baku dan tersedianya bahan baku. 

Menurut Donald Delmar (1985) dalam Haming dan Mahfud (2012), 

dalam melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan terdapat 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Inventory turnover merupakan frekuensi perputaran persediaan yang 

telah digantikan selama periode waktu tertentu. 

2. Lead time adalah interval waktu antara waktu pemesanan dan 

diterimanya pesanan persediaan dari pemasok. Costumer service 

level merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan yang 

mengacu pada persentase dari pesanan berdasarkan tanggal tertentu 

yang telah disetujui. 
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3. Stock out cost adalah biaya atas kekurangan persediaan yang terjadi 

ketika permintaan melebihi tingkat persediaan yang dimiliki 

perusahaan. 

4. Cost of inventory meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan, 

dan biaya pembayaran. 

Dari  beberapa kategori tersebut hanya dua yang relevan untuk  

dipertimbangkan didalam metode EOQ yaitu biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan, kategori biaya yang lain tidak relevan dipertimbangkan 

karena stockout cost dan biaya perubahan kapasitas tidak akan terjadi 

apabila permintaan konstan (Yamit, 2003).  

Menurut Handoko (2000) berpendapat bahwa tujuan perusahaan 

menerapkan pengedalian persediaan adalah untuk: 

a. Mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa terjadi 

menjadi kenyataan.  

b. Mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

instruksi yang telah dikeluarkan. 

c. Mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan rencana. 

 

 

 

 

 

Analisis Pengendalian Persediaan…, Hanifan Ahda Raka, Fakultas Pertanian UMP, 2019



17 
 

F. Economics Order Quantitiy (EOQ) 

Salah satu model untuk mengontrol model persediaan adalah dengan 

Economic Order Quantity (EOQ). Heizer dan Render (2011) menerangkan 

bahwa EOQ merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang 

meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan.  

Nafarin (2004) mengungkapkan bahwa kualitas barang yang dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah 

pembelian yang optimal. Metode EOQ atau pembelian bahan baku dan suku 

cadang yang optimal sesuai yang diutarakan Slamet (2007) dapat diartikan 

sebagai kuantitas bahan baku dan suku cadangnya yang dapat diperoleh 

melalui pembelian jumlah pembelian dengan mengeluarkan biaya minimal 

tetapi tidak berakibat pada kekurangan dan kelebihan bahan baku dan suku 

cadangnya. 

Gitosudarmo (2002) mengemukakan bahwa Economic Order Quantity 

adalah volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk 

dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Rangkuti (2004) memberikan 

pengertian tentang Economic Order Quantity adalah jumlah pembelian bahan 

mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. 

Asumsi mengenai Economic Order Quantity berdasarkan pemikiran 

Heizer dan Render (2011), terdiri dari :  

1. Jumlah permintaan diketahui, konstan, independen.  

2. Waktu tunggu yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan 

pesanan diketahui dan konstan. 
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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.  

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 

Menurut Heizer dan Render (2011) untuk menghitung EOQ terlebih 

dahulu dihitung biaya pesan dan biaya simpan per satuan bahan baku dengan 

menggunakan rumus : 

1. Pembelian rata-rata bahan baku 

= 
                          

                                 
 

2. Biaya Pemesanan(S) = 
                 

                   
 

3. Biaya Penyimpanan (H)= 
                  

                          
 

4. Total Biaya Persediaan (TIC)=  
 

 
 (S) + 

 

 
 (H) 

 

 

Analisis Pengendalian Persediaan…, Hanifan Ahda Raka, Fakultas Pertanian UMP, 2019



19 
 

Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) menurut (Handoko, 

2000) dapat diformulasikan sebagai berikut : 

    √
     

 
 

Keterangan :  

EOQ  = Kuantitas pembelian optimal  

S  = Biaya sekali pesan  

D  = Total kebutuhan bahan baku 

H = Biaya penyimpanan bahan baku 

 

Untuk menentukan frekuensi pemesanan bahan baku dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut (Ahyari,1995) : 

F = 
 

   
 

Pada dasarnya metode EOQ mengacu pada pembelian dengan jumlah 

yang sama dalam setiap kali melakukan pemesanan. Maka dari itu, jumlah 

pembelian dapat diketahui dengan cara membagi kebutuhan dalam satu 

periode dengan jumlah pembelian setiap kali melakukan pemesanan.  

 

G. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Berdasarkan uraian Nafarin (2004) 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. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock bahan baku, 

antara lain sebagai berikut :  

1. 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.  

2. Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat. Bila bahan baku 

yang dibeli setiap saat jumlahnya besar, maka tidak perlu safety 

stock.  

3. Kemudahan menduga bahan baku yang diperlukan. Semakin mudah 

menduga bahan baku yang diperlukan maka semakin kecil safety 

stock.  

4. Hubungan biaya penyimpanan 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. 
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Adapun rumus standar deviasi adalah sebagai berikut (Ahyari,1995) : 

   √
∑(    ) 

 
 

Keterangan : 

SD= Standar deviasi 

x = Pemakaian sesungguhnya 

   = Perkiraan pemakaian 

N = Jumlah data 

 

Sedangkan menurut (Rangkuti, 2004) rumus yang digunakan untuk 

menghitung persediaan pengaman adalah sebagai berikut, dengan asumsi 

bahwa perusahaan menggunakan 5% penyimpangan serta menggunakan satu 

sisi dari kurva normal (nilai dapat dilihat pada tabel standar = 1.65) : 

SS = SD x Z 

Keterangan : 

SS  = Persediaan pengaman (Safety Stock) 

SD = Standar Deviasi 

Z    = Standar level 

 

H. Waktu Tunggu (Lead Time) 

Lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan-bahan 

sampai dengan kedatangan bahan-bahan yang dipesan dinamakan lead time. 

Bahan baku yang datang terlambat mengakibatkan kekurangan bahan baku. 

Sedangkan bahan baku yang datang lebih awal dari waktu yang telah 

ditentukan akan memaksa perusahaan memperbesar biaya penyimpanan 

bahan baku. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetukan lead 

time adalah: 
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1. Stock Out Cost  

Stock Out Cost adalah biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena 

keterlambatan datangnya bahan baku. 

2. Extra Carrying Cost 

Extra Carrying Cost adalah biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan 

karena keterlambatan bahan baku datang lebih awal. 

 

I. Pemesanan Kembali (Re-Order Point) 

Menurut Carter (2009), titik pemesanan kembali yang disebut sebagai 

reorder point adalah saat jumlah persediaan yang tersediah dan jumlah 

persediaan yang akan diterima sama dengan jumlah persediaan yang akan 

digunakan selama waktu tunggu dan jumlah persediaan pengaman. Apabila 

pemesanan dilakukan sesudah melewati reorder point tersebut, maka material 

yang dipesan akan diterima setelah perusahaan terpaksa mengambil material 

dari safety stock. Dalam penetapan reorder point haruslah kita 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: yaitu penggunaan material 

selama tenggang waktu mendapatkan barang dan besarnya safety stock. 

Dalam penentuan reorder point haruslah memperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut:  

a) Penggunaan material selama tenggang waktu mendapat barang 

(procurement lead time).  

b)  Besarnya safety stock.  

Reorder point dapat ditetapkan dengan berbagai cara antara lain:  
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T 
L 

1) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah 

dengan presentase tertentu.  

2) Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah 

dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. 

Menurut Heizer dan Render (2011) rumus yang digunakan untuk 

menentukan pesanan kembali bahan baku adalah : 

ROP = (d x L) + SS 

Keterangan : 

ROP = Re-order Point 

d  = Tingkat kebutuhan 

L  = Lead Time 

SS = Safety Stock 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Persediaan dengan safety stock (SS) dan Reorder Point (ROP). 

Sumber: Heizer dan Render (2011). 
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J. Penelitian Terdahulu 

Eldwidho Hanarista Fajrin (2015) melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Pengendalian Pesediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan Metode 

Economic Order Quantity (EOQ) Pada Perusahaan Roti Bonansa. Penelitian 

ini memiliki jenis penelitian kuantitatif, yang memiliki tujuan untuk mengkaji 

lebih dalam tentang penggunaan metode Economic Order Quantity (EOQ) 

dalam mengendalikan bahan baku perusahaan Roti Bonansa. Objek penelitian 

ini adalah jumlah pembelian, jumlah persediaan, jumlah pemakaian bahan 

baku yang digunakan dalam produksi, serta biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan bahan baku.  

Hasil penelitian didapatkan persediaan optimal bahan baku tepung 

terigu menggunakan metode EOQ sebesar 3009kg dengan frekuensi 

pembelian sebanyak 30 kali, safety stock sebesar 504kg dan ROP dilakukan 

pada saat bahan baku digudang sebesar 1188kg dan TIC Rp 12.559.196,00. 

Persediaan gula pasir yang optimal dengan metode EOQ adalah sebesar 1244 

kg, dengan frekuensi pembelian 20 kali, safety stock sebesar 412 kg dan ROP 

yang harus dilakukan pada saat bahan baku digudang sebesar 578kg 

sedangkan TIC sebesar Rp3.461.934,00.  

Simpulan dari penelitian ini adalah perhitungan menggunakan metode 

EOQ pada bahan bahan baku tepung terigu dan gula pasir lebih efisien 

dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini terlihat dari hasil 

perbandingan TIC yang lebih efisien menggunakan metode EOQ sehingga 

mampu menghemat biaya dan mampu menambah keuntungan. Saran yang 
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dianjurkan bagi manajemen Perusahaan Roti Bonansa adalah untuk 

menggunakan metode EOQ dalam proses pengendalian bahan baku 

perusahaan. 

Komal et al (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Memperkenalkan Model Kuantitas Ekonomi untuk Pengendalian Persediaan 

di Point of Sale berbasis Web Aplikasi dan Analisis Komparatif Teknik untuk 

Peramalan Permintaan dalam Manajemen Persediaan”. Penelitian ini 

memiliki fokus utama pada aspek inventaris manajemen dalam aplikasi point 

of sale berbasis web untuk supermarket. Fokus penelitian utama meliputi 

pemilihan teknik yang efisien untuk peramalan permintaan di industri ritel, 

pengenalan model Economic Order Quantity untuk mengurangi inventaris 

terkait biaya keseluruhan dan kehabisan persediaan, analisis transaksi 

pelanggan untuk meningkatkan penjualan, menentukan produk pemilihan rak 

dan pemasok. Untuk tujuan ini, Economic Order Quantity Jumlah Pesanan 

diterapkan pada permintaan yang diperkirakan menggunakan simple moving 

average , regresi linier, kembali algoritma propagasi dan kemudian analisis 

komparatif dilakukan berdasarkan biaya yang dihasilkan oleh setiap 

permintaan teknik peramalan. Perbandingan menunjukkan kembali itu 

algoritma propagasi lebih efisien untuk permintaan perkiraan dan biaya 

persediaan keseluruhan setelah mendaftar Model Economic Order Quantity 

ditemukan paling rendah untuk Algoritma propagasi kembali dibandingkan 

dengan Linear Regresi dan Simple Moving Average. 
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Minartin (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Persediaan Kedelai Sebagai Bahan Baku Pembuatan Tahu (Studi Kasus: 

Industri Tahu Mekar di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Bau-

Bau)”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi persediaan bahan 

baku kedelai, (2) mengkalkulasi persediaan bahan baku sebelum dan sesudah 

menggunakan analisis EOQ, dan (3) menganalisis waktu pemesanan kembali 

bahan baku agar tidak kehabisan stok kedelai digudang penyimpanan. 

Penelitian ini adalah studi kasus sehingga pimpinan Industri Tahu Mekar 

dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis EOQ, TIC, Safety Stock dan ROP.  

Terdapat beberapa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Pertama, 

jenis kedelai yang digunakan yaitu kedelai impor dari Surabaya dan kedelai 

lokal dari Ereke, Buton Utara. Volume pembelian kedelai impor sebanyak 

10.000 kg dan lokal sebanyak 1.000 kg dengan harga masing-masing Rp 

8.000 per kg. Kedua, persediaan bahan baku pada industri Tahu Mekar belum 

optimal dengan selisih sebanyak 6.424,16 kg dengan selisih biaya total 

persediaan bahan baku sebesar Rp 85.239,51. Ketiga, agar tidak kehabisan 

stok bahan baku digudang penyimpanan maka persediaan pengaman yang 

harus selalu tersedia digudang penyimpanan sebanyak 2.333 kg dan 

melakukan pemesanan kembali bahan aku pada saat persediaan bahan baku 

digudang penyimpanan sebanyak 3.833 kg. 
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