
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku 

dalam pelakasanaan produksi dalam suatu perusahaan atau industri sudah cukup 

banyak. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian tentang perencanaan dan pengendalian bahan baku 

adalah Amaliyah (2012), Saputro (2007), Surianto (2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2012) mengambil topik tentang 

perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku kedelai pada agroindustri 

produk tahu “RDS”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk  mengidentifikasi 

pengendalian persediaan agroindustri, menganalisis peramalan 1 tahun 

mendatang, menganalisis EOQ, Safety Stock, reorder point dan menganalisis 

persediaan maksimum. Metode peramalan menggunakan metode Moving 

Average, Exponential Smoothing, dan Winters Method. Metode yang memiliki 

tingkat kesalahan terkecil adalah peramalan dengan menggunakan Winter Method, 

dengan nilai MAPE 3,56 dan nilai MAD 78,74, dan nilai MSD 9884,64. Dari hasil 

tersebut diperoleh bahwa kebutuhan bahan baku kedelai rata-rata setiap 

minggunya adalah 2452,374 kg. Hasil dari EOQ adalah sebesar 5772,73 Kg. Hasil 

dari safety stock sebesar 320,21 Kg. Hasil perhitungan dari reorder point sebesar 

370,31 Kg. Dan untuk hasil perhitungan persediaan maksimum adalah sebesar 

6092,94 Kg. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2007) berjudul perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku menggunakan jut in time  untuk 

meningkatkan efisiensi biaya produksi di PT. Miwon Indonesia Gresik. Tujuan 

dari penelitian adalah memberi informasi tentang pemilihan metode perencanaan 

dan pengendalian persediaan bahan baku dengan membandingkan antara JIT dan 

EOQ yang selama ini digunakan oleh perusahaan sehingga didapat total cost yang 

lebih minimum serta mengetahui hasil penerapan metode terpilih untuk 

perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku. Dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa dengan penerapan metode Just in Time (JIT) dan Ecomonic 

Order Quantity (EOQ) untuk periode 2006 dihasilkan Total Cost persediaan 
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dengan menggunakan metode Just in Time (JIT) sebesar Rp 211.817.096.213,33. 

Sedangkan Total Cost persediaan dengan menggunakan metode Ecomonic Order 

Quantity (EOQ) sebesar Rp238.865.659.648,98. Sehingga apabila menerapkan 

perencanaan dan pengendalian bahan baku menggunakan metode Just in Time 

(JIT) didapat penghematan Total Cost persediaan sebesar Rp 27.048.563.435,64. 

Penelitan yang dilakukan oleh Surianto (2013) berjudul Penerapan Metode 

Requirement Planning (Mrp) di  PT. Bokormas Mojokerto. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan dan pengendalian bahan baku 

PT. Bokormas Mojokerto serta untuk mengetahui tingkat biaya produksi yang 

dapat dihemat dengan menerapkan MRP dalam merencanakan dan mengendalikan 

ketersediaan bahan baku proses produksi PT. Bokormas Mojokerto. Dari 

penelitian ini menggunakan metode MRP melalui program POM dan ARIMA 

untuk peramalan dengan menggunakan Minitab. Hasil dari penelitian ini adalah 

perusahaan mengalami kelebihan produksi 180 Ball di akhir tahun sedangkan 

perhitungan ARIMA selisih surplus antara jumkah permintaan dan kapasitas 

produksi sebesar 68 Ball. Metode Wagner Whitin (WW) memberikan solusi untuk 

setiap bahan baku dengan tingkat biaya yang paling rendah yaitu sebesar Rp 

379.289.637. Sesuai dengan kapasitas produksi total biaya yang dihasilkan dari 

penerapan metode MRP adalah sebesar Rp 379.823.372, angka tersebut jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yaitu sebesar RP 1.356.960.000 

atau selisih Rp 977.670.363. Jadi perusahaan dapat menghemat 72% biaya 

pengendalian persediaan bahan baku. 

Dengan melihat beberapa penelitian terdahulu di atas maka terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan 

dengan  penelitian Surianto (2013) adalah menggunakan minitab untuk 

peramalan. Persamaan dengan Saputro (2007) adalah menggunakan EOQ untuk 

pengendalian persediaan Persamaan dengan penelitian Amaliyah (2012) adalah 

penggunaan minitab untuk peramalan, menggunakan EOQ, ROP, SS, persediaan 

maksimum untuk pengendalian persediaan bahan baku. 

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat 

penelitian, bahan baku dan beberapa metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

agroindustri keripik apel di UD. Ramayana Agro Mandiri dengan bahan baku apel 
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sedangkan penelitian Surianto (2013) dilaksanakan di PT. Bokormas Mojokerto, 

dengan produk yang diteliti adalah rokok filter, penelitian Saputro (2007) 

dilakukan di PT. Miwon Indonesia Gresik dengan produk yang ditelliti adalah 

monosodium glutamat (MSG), penelitian oleh Amaliyah, 2012 dilakukan di 

agroindustri RDS dengan produk yang diteliti adalah Tahu. 

Selain perbedaan di atas, metode juga menjadi pembeda berikutnya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah minitab untuk peramalan, dan untuk 

pengendalian menggunakan EOQ, ROP, SS, TIC, persediaan maksimal minimal. 

Penelitian Surianto (2013) menggunakan alat analisis MRP (Material 

Requirement Planning) melalui program POM for windows, dan program 

ARIMA. Penelitian Saputro (2007) menggunakan perbandingan alat analisis Just 

In Time dan EOQ. Sedangkn penelitian Amaliyah (2012) menggunakan alat 

analisis minitab versi 16 untuk perencanaan persediaan bahan baku, dan 

menggunakan beberapa alat analisis untuk pengendalian persediaan bahan baku, 

yakni EOQ, Reorder Point, Safety Stock dan persediaan maksimum dan 

minimum.  

 

2.2 Tinjauan Tanaman dan Produk Oalahan Apel 

2.2.1 Tanaman Apel  

Apel (Malus sylvestris Mill.) adalah tanaman tahunan yang berasal dari 

daerah suptropis. Di indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934, dan dapat 

berbuah baik. Di Indonesia tanaman apel berkembang sejak diperkenalkannya 

teknologi perompesan daun yang diikuti pelengkungan cabang, sehingga 

berbuahnya dapat diatur menurut kemauan penanamnya (pada umunya dapat 

dibuahkan dua knali dalam setahun). Perompesan daun ini diduga sebagai 

pengganti suhu rendah yang merupakan syarat utama pemecahan masa dormansi 

di daerah iklim sedang (Soelarso,1997). 

Menurut Soelarso, 1997 klasifikasi dari tanaman apel adalah sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivisio : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledonae 

 Ordo  : Rosales 
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 Famili  : Rosaceae 

 Genus  : Malus 

 Species : Malus sylvestris Mill.  

Dari spesies Malus sylvestris Mill. ini terdapat bermacam-macam varietas 

yang pada umumnya tidak tampak berbeda ditinjau dari segi morfologinya 

(Soelarso, 1997). 

1. Akar 

Pohon apel yang berasal dari biji dan analan akan membentuk akar 

tunggang yang berfungsi sebagai penegak tanaman, penghisap air dan unsur hara, 

dan untuk menembus lapisan tanah yang keras. Sedangkan batang bawah yang 

berasal dari perbanyakan stek dan rundukan tunas akar, yang berkembang baik 

adalah akar cabang atau akar serabut dan tidak mempunyai akar tunggang. 

2. Batang 

Pohon apel berkayu cukup keras dan kuat, cabang-cabang yang dibiarkan 

atau tidak di pangkas pertumbuhannya lurus dan tidak beranting. Kulit kayunya 

cukup tebal, warna kulit batang muda cokelat muda sampai cokelat kekuning-

kuningan dan setelah tua berwarna hijau kekuning-kuningan sampai kuning 

keabu-abuan. 

3. Daun 

Daun apel berbentuk lonjong atau oval, ada yang lebar dan ada yang kecil 

(apel liar). Ujung daunnya runcing, pangkal daun tumpul sedangkan tepi daunnya 

bergerigi teratur. Warna permukaan daun bagian atas hijau tua, tulang daun 

berwarna hijau kelabu. 

4. Bunga 

Bunga apel bertangkai pendek, menghadap ke atas, dan pada tiap tandan 

terdapat 7-9 bunga. Bunga tumbuh pada ketiak daun, mahkota bunganya berwarna 

putih sampai merah jambu berjumlah 5 helai, menyelubungi benangsari pada 

badan buah, dan di tengah-tengah bunga terdapat putik atau bakal buah. 

5. Buah 

Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong bagian pucuk buah 

berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, 

tetapi setelah tua menjadi halus dan mengkilat. Warna buah hijau kemerah-
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merahan, hijau kekuning-kuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua dan 

sebagainya sesuai dengan varietasnya. 

 

2.2.2 Kualitas dan Kandungan Apel 

Karakteristik buah apel dapat dinilai menurut Soelarso, 1997 : 

1. Nilai fisik 

Nilai fisik dapat berupa tingkat kekerasan, berat jenis, mudahnya lepas dari 

tangkainya. 

2. Nilai visual 

Nilai visual dapat berupa warna kulit, ukuran, dan kekompakkan buah. 

3. Analisis kimia 

Analisis kimia dapat berupa kadar pati, soluble solide (total kadar gula), asam, 

dan ratio soluble solide dan asam. 

4. Metode fisiologi 

Metode fisiologi dapat berupa proses respirasi. 

5. Penaksiran 

Penaksiran dapat berupa umur buah dari bunga mekar. 

 

Dengan menganalisis perkembangan fisik dan kimiawi berdasarkan umur 

memetiknya,dapat dinilai kualitas hasil panen apel. Di bawah ini terdapat tabel 

kandungan gula yang ada di buah apel (Soelarso, 1997). 

Tabel 1.  Kandungan Gula (mg/g daging buah) buah apel malang 

Umur (Hari) Fruktose Glukose Sukrose 

79 38 21,47 4,4 

86 33,4 16,7 3,8 

93 34,5 11,8 3,1 

100 38,0 18,3 19,3 

107 42,0 29,1 22,5 

114 45,0 37,2 45,4 

121 48,1 64,4 61,7 

128 43,1 63,6 65,6 

 

Sumber : Sub-Balai Penelitian Hortikultura Tlekung, 1990 dalam Soelarso, 1997 
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2.2.3 Kondisi Apel 

Salah satu potesi Kota Batu sebagai kota agropolitasn adalah beragamnya 

tanaman hortikultura yang dimiliki. Sehunbungan dengan itu gambaran tanaman 

hortikultura meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman 

obat. Berikut ini adalah tabel jumlah pohon apel dan produksi buah apel di Kota 

Batu pada tahun 2012. 

Tabel 2. Jumlah Pohon Menghasilkan dan Produksi Buah Apel Kota Batu  Pada 

Tahun 2012 

Satuan Waktu (2012) 
Jumlah Tanaman Akhir 

Triwulan 

Produksi Produktivitas 

(Kw) 

Triwulan 1 836.608 135.826 

Triwulan 2 1.138.250 170.563 

Triwulan 3 1.053.741 159.557 

Triwulan 4 1.979.938 281.130 

Summber : Badan Pusat Statistik Kota Batu
1
, 2013 

Namun luas areal Apel di Kota Batu, Jawa Timur setiap tahun terus 

menyusut. Kini luas lahannya hanya 2.000 hektar atau telah susut 70% dari era 

tahun 1980-an yang sempat mencapai 7.000 hektar.  Hal ini disampaikan oleh 

Sekjen Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN) Ramdansyah di Kantor 

Kementerian Perdagangan dalam Nurhayat, 2014. Terdapat sejumlah persoalan 

yang dialami oleh petani Apel Batu. 60%-70% lahan pertanian apel sudah beralih 

fungsi. Banyak lahan perkebunan apel ada yang beralih menjadi hotel, tempat 

hiburan (BTS), dibiarkan terlantar atau beralih menjadi perkebunan tebu. 

Susutnya lahan berdampak langsung pada produksi, juga produktivitas 

karena usia pohon yang sudah tua, produksi apel Batu di Kota Batu mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun.  Selama periode tahun 1999 hingga 2010 

produktivitas apel berkisar antara 19,9 Kg/pohon hingga 58,6 Kg/pohon. Sekarang 

produktivitas apel Batu hanya berkisar antara 9-10 kg/pohon. "Apalagi ditambah 

penyusutan jumlah pohon apel. Sejak tahun 2005 masih ada 4,5 juta pohon, tahun 

2010 berkurang menjadi 2 juta pohon, sekarang hanya 1 juta pohon apel. 

Salah satu sebabnya berkurangnya lahan dan produksi apel di Kota Batu 

disebabkan maraknya peredaran buah apel impor di Kota Batu tersebut. Menurut 
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data AHN dalam Nurhayat, 2014, jumlah realisasi impor apel di semester I-2013 

sebanyak 83.918 ton dan di semester II sebanyak 66.500 ton. Sementara itu di 

semester I-2014, pemerintah membuka rekomendasi impor apel sejumlah 200.483 

ton. Impor apel terbanyak didatangkan dari China 

 

2.3 Manajemen Persediaan 

2.3.1 Pengertian persediaan  

Pada dasarnya persediaan akan mempermudah jalannya  operasi perusahaan 

pabrik yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-

barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Menurut Rangkuti (2004), 

persediaan yang diadakan mulai dari bahan baku sampai barang jadi berguna 

untuk : 

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang 

2. Menghilangkan resiko barang yang rusak 

3. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan 

4. Mencapai penggunaan mesin yang optimal 

5. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya bagi konsumen.  

Persediaan merupakan salah satu unsur paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. 

(Rangkuti, 2004). Istilah persediaan (inventory) adalah suatu istilah umum yang 

menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan 

sumber daya baik internal ataupun ekstrenal  meliputi persediaan bahan mentah, 

barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau 

pelengkap, dan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk 

perusahaan. Jenis persediaan ini sering disebut dengan istilah persediaan keluaran 

produk (product output), di mana hampir semua orang mengidentifikasikan secara 

cepat sebagai persediaan (Handoko, 1999). 

Persediaan adalah sumberdaya menganggur (idle resources) atau belum 

terpakai yang masih menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud dengan proses 

lebih lanjut tersebut adalah berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, 

kegiatan pemasaran pada sistem distribusi ataupun kegiatan konsumsi pangan 
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pada sistem rumah tangga. Dalam sistem manufaktur, persediaan terdiri dari 3 

bentuk menurut Nasution, 2009 adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku, yaitu yang merupakan input awal dari proses transformasi 

menjadi produk jadi 

2. Barang setengah jadi, yaitu yang merupakan bentuk peralihan antara bahan 

baku dengan produk setengah jadi 

3. Barang jadi, yaitu yang merupakan hasil akhir proses transformasi yang siap 

dipasarkan kepada konsumen. 

 

2.3.2 Fungsi Persediaan 

Persediaan (inventory) dapat memiliki berbagai fungsi-fungsi penting yang 

dapat menambah fleksibilitas dari sistem operasi suatu perusahaan. Ada enam 

penggunaan persediaan di dalam perusahaan menurut Heizer & Render, 2001 

yaitu antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan 

yang diantisipasi akan timbul dari konsumen 

2. Untuk memasangkan produksi dengan distribusi 

3. Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam 

jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produksi 

4. Untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga 

5. Untuk menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, 

kekurangan pasokan, masalah mutu atau pengiriman yang tidak tepat 

6. Untuk menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan 

menggunakan “barang dalam proses” dalam persediaannya. 

Sedangkan Handoko, 1999 mengungkapkan bahwa Persediaan memiliki 

beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Decoupling 

Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahan 

internal dan ekstrenal mempunyai kebebasan (Independece). Persediaan decouples 

ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa 

tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan 

tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan 
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waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-

departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. 

Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak 

pasti dari para pelanggan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi 

permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut 

fluctuation stock. 

2. Fungsi Economic Lot Sizing 

Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli 

sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. 

Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan 

(potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah dan sebagainya) 

karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya 

sewa gudang, investasi, resiko, dan sebagainya). 

3. Fungsi antisipasi 

Sering perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan 

dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan 

musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman 

(seasonal inventories). Di samping itu, perusahaan juga sering menghadapi 

ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang 

selama periode persamaan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaam 

ekstra yang sering disebut persediaan pengaman (safety inventories). Pada 

kenyataannya, persediaan pengaman merupakan pelengkap funsi decoupling. 

Persediaan antisipasi ini penting agar kelancaran proses produksi tidak terganggu. 

  

2.3.3 Biaya-biaya persediaan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya sistem persediaan adalah semua 

pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat adanya persediaan. Biaya 

sistem persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, 

dan biaya kekurangan persediaan. Berikut ini diuraikan secara singkat masing-

masing komponen biaya-biaya tersebut menurut Nasution, (2003). 

1. Biaya pembelian (Purchasing Cost =c) 
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Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. 

Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang yang dibeli dan 

harga satuan barang. Biaya pembelian menjadi faktor penting ketika harga barang 

yang dibeli tergantung pada ukuran pembelian. 

Situasi ini akan diistilahkan sebagai quantity discount atau price break di mana 

harga barang per unit akan turun bila jumlah barang yang dibeli meningkat. 

Dalam kebanyakan teori persediaan, komponen biaya pembelian tidak 

dimasukkan ke dalam total biaya sistem persediaan karena diasumsikan bahwa 

harga barang per unit tidak dipengaruhi oleh jumlah brang yang dibeli sehingga 

komponen biaya pembelian untuk periode waktu tertentu (misalnya satu tahun) 

konstan dan hal ini tidak akan mempengaruhi jawaban optimal tentang berapa 

banyak barang yang harus dipesan. 

2. Biaya pengadaan 

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal usul barang, yaitu biaya 

pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak luar 

(supplier) dan biaya pembuatan (setup cost) bila barang diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. 

a. Biaya pemesanan (ordering cost = k) 

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan 

barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya untuk menentukan pemasok (supplier), 

pengetikan pesanan, pengiriman pesanan, biaya pengangkutan, biaya penerimaan 

dan seterusnya. Biaya ini diasumsikan konstan untuk setiap kali pesan. 

b. Biaya pembuatan (setup cost = k) 

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang timbul dalam 

mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya ini timbul di dalam pabrik yang 

meliputi biaya menyusun peralatan produksi, menyetel mesin, mempersiapkan 

gambar kerja dan seterusnya. Karena kedua biaya tersebut mempunyai peran yang 

sama, yaitu pengadaan barang, maka kedua biaya tersebut disebut sebagai biaya 

pengadaan (procurement cost). 

3. Biaya penyimpanan (Holding Cost atau  carrying Cost = h) 

Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan 

barang. Biaya ini meliputi : 
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a. Biaya memiliki persediaan (biaya modal) 

Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, di mana modal 

perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur dengan suku bunga 

bank. Oleh karena itu, biaya yang ditimbulkan karena memiliki persediaan harus 

diperhitungkan dalam biaya sistem persediaan. Biaya memiliki persediaan diukur 

sebagai persentase nilai persediaan untuk periode waktu tertentu. 

b. Biaya gudang 

Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul 

biaya gudang. Bila gudang dan peralatan disewa maka biaya gudangnya 

merupakan biaya sewa sedangkan bila perusahaan mempunyai gudang sendiri 

maka biaya gudang merupakan biaya depresiasi. 

c. Biaya kerusakan dan penyusutan 

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena 

beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya kerusakan 

dan penyusutan biasanya diukur dari pengalaman sesuai dengan persentasenya. 

d. Biaya kadaluwarsa 

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan 

teknologi dan model seperti barang-barang elektronik. Biaya kadaluwarsa 

biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai jual dari barang tersebut. 

e. Biaya asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti kebakaran. Biaya asuransi tergantung jenis barang yang 

diasuransikan dan perjanjian dengan perusahaan setempat. 

f. Biaya administrasi dan pemindahan 

Biaya ini dikeluarkan untuk mengontrol persediaan barang yang ada, baik pada 

saat pemesanan, penerimaan barang maupun penyimpanannya dan biaya untuk 

memindahkan barang dari, ke, dan di dalam tempat penyimpanan, termasuk upah 

buruh dan biaya peralatan handling. 

4. Biaya kekurangan persediaan 

Bila perusahaan kehabisan barang pada saat permintaan, maka akan terjadi 

keadaan kekurangan persediaan. Keadaan ini akan menimbulkan kerugian karena 

proses produksi akan terganggu dan kehilangan kesempatan mendapat keuntungan 
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atau kehilangan konsumen pelanggan karena kecewa sehingga beralih ke tempat 

lain. Biaya kekurangan persediaan dapat diukur dari : 

a. Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi 

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat memenuhi 

permintaan atau dari kerugian akibat terhentinya proses produksi. Kondisi ini 

diistilahkan sebagai biaya penalti (p) atau hukuman kerugian bagi perusahaan 

dengan satuan misalnya : Rp/unit. 

b. Waktu pemenuhan 

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti atau 

lamanya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan,sehingga waktu menganggur 

tersebut dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Biaya waktu pemenuhan diukur 

berdasarkan waktu yang diperlukan untuk memenuhi gudang dengan satuan 

misalnya : Rp/satuan waktu. 

c. Biaya pengadaan darurat 

Supaya konsumen tidak kecewa maka dapat dilakukan pengadaan darurat yang 

biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengdaan normal. Kelebihan 

biaya dibandingkan pengadaan normal ini dapat dijadikan ukuran untuk 

menentukan biaya kekurangan persediaan dengan satuan misalnya : Rp/setiap kali 

kekurangan. 

 

2.3.4 Jenis-Jenis persediaan 

Terdapat beberapa jenis perbedaan, yakni jenis persediaan menurut 

fungsinya dan jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang menurut Rangkuti, 

(2004) : 

1. Jenis persediaan menurut fungsinya 

a. Batch Stock/Lot Size Inventory 

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan 

atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang 

dibutuhkan saat itu. Keuntungannya yaitu : 

1) Potongan harga pada harga pembelian 

2) Efisiensi produksi 

3) Penghematan biaya angkutan 
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b. Fluctuation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen 

yang tidak dapat diramalkan. 

c. Anticipation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk 

meghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. 

2. Jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang 

Jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang yakni : 

a. Persediaan bahan baku 

b. Persediaan bagian produk/komponen yang dibeli 

c. Persediaan bahan-bahan pembantu/penolong 

d. Persediaan barang-barang setengah jadi/barang dalam proses 

e. Persediaan barang jadi. 

 

2.4 Perencanaan Persediaan Bahan Baku 

Assauri (2004) mengungkapkan bahwa perencanaan suatu bahan baku 

berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dapat terarah 

bagi pencapaian tujuan produksi dan operasi, serta fungsi produksi dapat  

terlaksana secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian dari perencanaan 

bahan baku sendiri menurut Ahyari, 2002 merupakan perencanaan tentang bahan 

baku apa dan berapa jumlahnya untuk memproduksi masing-masing produk yang 

akan segera diproduksikan pada periode mendatang. Kegiatan perencanaan bahan 

baku dimulai dengan melakukan peramalan-peramalan (forecasts) bahan baku 

yang diperlukan berupa jenis dan jumlah untuk mengetahui terlebih dahulu apa 

dan berapa yang perlu diproduksikan untuk menghasilkan produk pada waktu 

mendatang.   

2.4.1 Pengertian peramalan 

Menurut Nasution (2003), peramalan adalah proses untuk memperkirakan 

beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran 

kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi 

permintaan barang ataupun jasa. Peramalan tidak terlalu dibutuhkan dalam 
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kondisi permintaan pasar yang stabil, karena perubahan permintaannya relatif 

kecil. Tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi permintaan pasar 

bersifat komplek dan dinamis. 

Dalam hubungannya dengan horizon waktu peramalan, maka peramalan 

dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut Nasution (2003), yaitu : 

1. Peramalan jangka panjang 

Peramalan ini umumnya 2 sampai 10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk 

perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 

2. Peramalan jangka menengah 

Peramalan ini umumnya 1 sampai 24 bulan. Peramalan ini lebih khusus 

dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan 

aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. 

3. Peramalan jangka pendek 

Peramalan ini umumnya 1 sampai 5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan 

lain-lain keputusan kontrol jangka pendek. 

 

2.4.2 Karakteristik Peramalan yang Baik 

Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain 

akurasi biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut (Nasution, 2003) : 

1. Akurasi 

Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan 

kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila 

peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan 

kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila 

besarnya kesalahan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan 

konsumen tidak dapat dipenuhi segera, akibatnya adalah perusahaan 

dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. 

Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan 

ketersediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil 
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peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal 

(meminimasi penumpukan persediaan dan memaksimasi tingkat pelayanan). 

2. Biaya 

Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung 

dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode 

peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi 

berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya (manual 

atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya dan siapa tenaga ahli yang 

diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang 

tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat, misalnya item-item yang penting 

akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal, sedangkan item-item 

yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah.  

3. Kemudahan 

Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah 

diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma 

memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem 

perusahaan karena keterbatasan dana, sumberdaya manusia, maupun peralaatn 

teknologi. 

 

2.4.3 Sifat hasil peramalan 

Dalam membuat peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan, maka 

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu (Nasution, 2003)  : 

1. Peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa 

mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan 

ketidak pastian tersebut. 

2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan, 

artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting 

bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin 

terjadi. 

3. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka 

panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih kostan, sedangkan 
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semakin panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan 

terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 

 

2.4.4 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan 

Ukuran akurasi hasil peramalan yang merupakan ukuran kesalahan 

peramalan merupakan ukuran tentang perbedaan antara hasil peramalan dengan 

permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang biasa digunakan menurut 

Arsyad, 1995 adalah sebagai berikut : 

1. Rata-rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD) 

Salah satu cara untuk mengevaluasi teknik peramalan adalah menggunakan 

penjumlahan kesalahan absolut. Simpangan absolut rata-rata atau Mean Absolute 

Deviation (MAD) mengukur akurasi peramalan dengan merata-ratakan kesalahan 

peramalan (nilai absolutnya). MAD sangat berguna untuk mengukur kesalahan 

peramalan dalam unit ukuran yang sama seperti data aslinya. Persamaan untuk 

menghitung MAD adalah : 

    
∑ (    ̂ )
 
   

 
 

2. Rata-rata kuadrat kesalahan (Mean Square Error = MSE) 

MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada 

setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara 

matematis, MSE dirumuskan sebagai berikut : 

    
∑ (    ̂ )

  
   

 
 

3. Rata-rata kesalahan peramalan (Mean Forecast Error = MFE) 

MFE sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama 

periode tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, 

maka nilai MFE akan mendekati nol. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua 

kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah 

periode peramalan. 

4. Rata-rata persentase kesalahan absolute (Mean Absolute Percentage Error = 

MAPE) 

MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif. MAPE biasanya lebih berarti 

dibandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil 
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peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan 

memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Secara otomatis, MAPE dinyatakan sebagai berikut : 

     
∑

|    ̂ |
  

 
   

 
 

 

2.4.5 Metode Peramalan 

Secara umum, peramalan pengklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu 

sebagai berikut : 

1. Peramalan bersifat subyektif 

Peramalan subyektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil 

diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan instuisi yang meskipun kelihatanyya 

kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan subyektif ini 

akan diwakili oleh metode delphi dan metode penelitian pasar. 

a. Metode Delphi 

Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan 

bersama dari suatu grup yang terdiri dari para ahli dan berasal disiplin yang 

berbeda. Grup ini tidak bertemu secara bersama dlam suatu forum untuk 

berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh 

saling berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bias karena 

pengaruh kelompok. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari ahli yang lain 

dalam grup tersebut akan dinyatakan lagi kepada yang bersangkutan, sehingga 

akhirnya diperoleh angka estimasi pada interval tertentu yang dapat diterima. 

Metode ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada 

pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam 

pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan ke 

segmen pasar baru dan strategi keputusan bisnis lainnya. 

b. Metode penelitian pasar 

Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara sistematis di 

bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam 

penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Survei konsumen akan memberikan 

informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut 
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diperoleh dari sampel dengan cara kuisioner. Penelitian ini sering digunakan 

dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan dan promosi yang tepat. 

Hasil dari penelitian ini kadang-kadang juga dipakai sebgai dasar peramalan 

permintaan produk baru. 

2. Peramalan bersifat obyektif 

Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-

aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan 

dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Selain itu, peramalan 

objektif juga mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan 

masa lalu akan berulang juga pada masa yang akan datang. Peramalan objektif 

terdiri dari dua metode, yaitu : 

a. Metode intrinsik 

Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi 

permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang 

mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk 

peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam rangka 

pengendalian persediaan bahan baku seringkali perusahaan harus melibatkan 

banyak item yang berbeda. Hal ini tentu membosankan, sehingga memerlukan 

metode-metode peramalan yang mudah dan murah. Metode intrinsik akan 

diwakili oleh analisis deret waktu (time series). 

b. Metode ekstrinsik 

Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat 

mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang dalam model peramalannya. 

Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat 

menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasilperamalannya 

sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. 

Kelemahan dari metode ini adalah dalam hal mahalnya biaya aplikasinya dan 

frekuensi perbaikan hasil peramalan yang rendah karena sulitnya menyediakan 

informasi perubahan faktor-faktor eksternal yang terukur. Metode ekstrinsik 

banyak dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat. Metode ini akan diwakili 

oleh metode regresi. 
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2.4.6 Analisis Deret Waktu (Time Series) 

Analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut 

terdiri dari komponen-komponen Trend (T), Siklus/Cycle (C), Pola 

Musiman/Season (S), dan Variasi Acak/Random (R) yang akan menunjukkan 

suatu pola tertentu. Komponen-komponen tersebut kemudian dipakai sebagai 

dasar dalm membuat persamaan matematis. Analisa deret waktu ini sangat tepat 

dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya 

cukup konsisten dalam periode waktu yang lama, sehingga diharapkan pola 

tersebut masih akan tetap berlanjut.  

Permintaan di masa lalu pada analisa deret waktu akan dipengaruhi keempat 

komponen utama T, C, S dan R. Penjelasan tentang masing-masing komponen 

utama adalah sebagai berikut menurut Nasution, 2003 : 

a. Trend/kecenderungan (T). 

Tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu 

terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. 

b. Siklus/Siklus (C) 

Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara 

periodik, biasanya lebih dari satu tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan 

dalam peramalan jangka pendek. Pola ini sangat berguna untuk meramalkan 

jangka menengah dan jangka panjang. 

c. Season/Pola Musiman (S) 

Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis trend 

dan  biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor 

cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan brulang secara 

periodik setiap tahunnya. 

d. Random/Variasi Acak (R) 

Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi acak karena faktor 

adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan 

kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Variasi acak ini 

diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi 

kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. 

1. Rata-Rata Bergerak (Moving Average = MA) 
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Moving average diperoleh dengan merata-rata permintaan berdasarkan 

beberapa data masa lalu yang terbaru. Tujuan utama dari penggunaan teknik MA 

adalah untuk mengurangi atau menghilangkan variasi acak permintaan dalam 

hubungannya dengan waktu. Tujuan ini dicapai dengan merata-ratakan beberapa 

nilai data secara bersama-sama dan menggunakan nilai rata-rata tersebut sebagai 

ramalan permintaan untuk periode yang akan datang. Disebut rata-rata bergerak 

karena begitu setiap data aktual permintaan baru deret waktu tersedia, maka data 

aktual permintaan yang paling terdahulu akan dikeluarkan dari perhitungan, 

kemudian suatu nilai rata-rata baru akan dihitung. Secara matematis, maka MA 

akan dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut  

 

   
             (   )

 
 

Di mana : 

At = Permintaan Aktual pada periode –t 

N = Jumlah data permintaan yang dilibatkan dalam perhitungan MA 

 

Karena data aktual yang dipakai untuk perhitungan MA berikutnya selalu 

dihitung dengan mengeluarkan data yang paling terdahulu, maka : 

          
       

 
 

Kelemahan dari teknik MA ini adalah sebagai berikut : 

a. Peramalan selalu berdasarkan pada N data terakhir tanpa mempertimbangkan 

data-data sebelumnya. 

b. Setiap data dianggap memiliki bobot yang sama, padahal lebih masuk akal bila 

data yang lebih baru akan mempunyai bobot yang lebih tinggi karena data 

tersebut merepresentasikan kondisi yang terakhir terjadi. Kelemahan kedua ini 

akan diatasi dengan menggunakan teknik N dengan pembobotan. 

c. Diperlukan biaya yang besar dalam penyimpanan dan pemrosesan datanya, 

karena bila N cukup bes   ar, maka akan membutuhkan memori yang cukup 

besar dan proses komputasinya menjadi lama. 

2. Rata-Rata Bergerak dengan Bobot (Weighted Moving Average = WMA) 
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Secara matematis, Rata-Rata Bergerak dengan Bobot (WMA) dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

    ∑     

Di mana : 

Wt = bobot permintaan aktual pada periode – t    

At = permintaan aktual pada periode – t 

Dengan keterbatasan bahwa : 

∑     

 

3. Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing = ES) 

Kelemahan teknik MA dalam kebutuhan akan data-data masa lalu yang 

cukup banyak dapat diatasi dengan teknik ES. Model matematis ES ini dapat 

dikembangkan dari persamaan berikut : 

        
       

 
 

Di mana bila data permintaan aktual yang lama At-N tidak tersedia, maka 

dapat digantikan dengan nilai pendekatan yang berupa nilai ramalan sebelumnya 

(Ft-1), sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi : 

        
     
 

 

 

4. Pemulusan Eksponensial dengan unsur Stasioner, Trend dan musiman (Metode 

Winter) 

Teknik MA dan ES sederhana hanya tepat bila datanya stasioner. Bila data 

permintaan bersifat musiman dan mempunyai trend, maka dapat diselesaikan 

dengan salah satu teknik ES yang biasa disebut Metode Winter (WM). 

Metode winter didasarkan atas tiga persamaan pemulusan, yaitu satu 

persamaan untuk unsur penyesuaian stasioner, satu persamaan untuk unsur 

penyesuaian trend, dan satu persamaan untuk unsur penyesuian musiman. Salah 

satu masalah dalam penggunaan metode winter ini adalah penentuan nilai-nilai α, 

β, dan   yang akan meminimumkan MSE dan MAPE. Pendekatan untk penentuan 

nilai-nilai parameter tersebut biasanya dilakukan secara trial error. Apabila data 
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yang ditangani sangat banyak, maka bisa menggunakan algoritma optimasi non-

linier, di mana cara ini jarang digunakan karena memakan biaya dan waktu. 

 

5. Metode Winter dengan Trend 

Model winter menggunakan model trend dari Holt, di mana model ini 

dimulai dengan perkiraan dengan perkiraan trend sebagai berikut : 

    (       )  (   )     

Di mana : 

   = konstanta pecahan 

Tt = perkiraan trend pada periode – t 

Ft = rata-rata eksponensial pada periode – t 

Dalam memperbaharui rata-rata eksponensial, maka peramalan baru akan 

melibatkan rata-rata eksponensial ditambah trend, sehingga : 

             

Dengan mensubtitusikan kedua persamaan tersebut ke dalam persamaan 

umum ES, maka diperoleh persamaan sebagai berikut : 

       (   )(         ) 

 

6. Metode winter dengan faktor musiman 

Pola-pola dari permintaan musiman merupakan karakteristik dari beberapa 

rangkaian permintaan, seperti peningkatan permintaan pada musim lebaran, 

peningkatan permintaan jas hujan pada musim penghujan dan sebagainya. Proses 

umum dari permintaan musiman ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematis 

sebagai berikut : 

           

Di mana : 

μ = tingkat permintaan rata-rata 

δ = faktor musiman 

εt = distribusi permintaan normal dengan mean nol. 
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2.5 Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

2.5.1 Pengertian Pengendalian Bahan Baku 

Menurut Djamaloes dan Arief (1995) dalam Bahari (1997) pengendalian 

adalah suatu cara untuk mengatur atau menata agar segala sesuatu yang 

direncanakan berhasil dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Menurut Assauri (1993) dalam Agustina (1999), pengendalian 

persediaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari 

persediaan bagan baku, dan barang hasil atau produk, sehingga perusahaan dapat 

melindungi kelancaran proses produksi dan penjualannya. Selain itu, kegiatan 

pengendalian persediaan juga termasuk pengaturan dan pengawasan atas 

pelaksanaan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan jumlah dan 

waktu yang dibutuhkan serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

Menurut Aminudin (2005) pengendalian persedian (inventory) merupakan 

pengumpulan atau penyimpanan komoditas yang akan digunakan untuk 

memenuhi permintaan dari waktu ke waktu. Bentuk persediaan itu bisa berupa 

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

Berdasarkan pemaparan tentang pengertian dari pengendalian persediaan bahan 

baku dari beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian bahan 

baku adalah sutau kegiatan yang mengatur, menata, mengumpulkan dan 

penyimpanan komoditas yang menjadi bahan baku perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat melindungi kelancaran proses produksi dan penjualannya. 

 

2.5.2 Tujuan Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Menurut Johns & Harding (1996) tujuan pengendalian sediaan mengarah 

pada tujuan sistem pengendalian sediaan: meminimalkan investasi dalam sediaan, 

namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta.  

Pengadaan persediaan umunya ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut 

ini meurut  Haming & Nurnajamuddin (2007) : 

1. Untuk memelihara indepensi operasi 

Apabila sediaan material yang diperlukan ditahan di pusat kegiatan 

pengerjaan, dan jika pengerjaan yang dilaksanakan oleh pusat kegiatan produksi 

tersebut tidak membutuhkan material yang bersangkutan segera maka akan terjadi 
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fleksibilitas pada pusat kegiatan produksi. Fleksibilitas tersebut terjadi karena 

sistem mempunyai sediaan yang cukup untuk menjamin keberlangsungan proses 

produksi. Akan tetapi, sepanjang diperlukannya penyetela mesin-mesin untuk 

tujuan menghasilkan produk yang baru, maka independensi atas alat-alat produksi 

memungkinkan untuk mempertimbangkan jumlah produksi yang ekonomis. 

Manajemen dapat memperhitungkan bahan yang dibutuhksan untuk 

melaksanakan produksi yang ekonomis tersebut. Apabila bahan yang dialokasikan 

tidak selesai diproses dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan tercipta 

persediaan atas produk yang sedang dalam pengerjaan. 

2. Untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi 

Apabila volume permintaan dapat diketahui dengan pasti maka perusahaan 

memiliki peluang untuk menentukan volume produksi yang persis sama dengan 

volume permintaan tersebut. sejalan itu, perusahaan tidak perlu menyediakan 

persediaan pengaman (safety stock) yang diperlukan untuk menjawab fluktuasi 

permintaan. Akan tetapi, volume permintaan tidak dapat ditentukan dengan pasti. 

Volume permintaan dapat saja melebihi perkiraan karena keberhasilan dalam 

aktivitas promosi penjualan 

3. Untuk menerima manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah 

tertentu. 

Apabila dilakukan pemesanan material dalam jumlah tertentu, biasanya 

perusahaan pemasok akan memberikan potongan harga (quantity discount). Di 

samping itu, frekuensi pemesanan juga akan berkurang. Dengan demikian, biaya 

pemsanan (ordering cost), termasuk biaya pengiriman sediaan, juga akan 

berkurang. 

4. Untuk menyediakan suatu perlindungan terhadap variasi dalam waktu 

penyerahan bahan baku. 

Penyerahan bahan baku oleh pemasok kepada perusahaan memiliki 

kemungkinan untuk tertunda karena berbagai penyebab. Penyebabnya bisa berupa 

pemogokan pada perusahaan pemasok, pada perusahaan pengangkutan, atau oleh 

buruh pelabuhan. Msehungan dengan itu, untuk maksud memberi 

pelindungankepada sistem produksi, perusahaan perlu mempersiapkan adanya 



32 

 

persediaan pengaman (safety stock) yang cukup, guna mengantisipasi kekurangan 

sediaan karena faktor lead-time dimasksud. 

5. Untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produksi 

Sehubungan dengan adanya gejala fluktuatif atas permintaan pasar maka 

perusahaan perlu pua mengatur penjadwalan produksi yang bervariasi. Volum 

epermintaan pasar yang berfluktuasi perlu diantisipasi dengan volume keluaran 

yang juga bervariasi. 

 

2.5.3 Fungsi Pengendalian Persediaan 

Dalam pengendalian persediaan terdapat beberapa fungsi menurut 

Aminudin (2005) di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Siklus persediaan (inventory cycle) 

Siklus persediaan berkaitan dengan membeli atau menyediakan dalam 

jumlah lebih besar dari yang dibutuhkan. alasannya karena faktor ekonomis, 

dengan jumlah yang besar akan mendapatkan diskon besar pula. Di samping itu 

hambatan-hambatan berupa faktor teknologi, transportasi dan lain-lain. 

2. Persediaan pengaman (safety stock) 

Mencegah terhadap ketidaktentuan (uncertanties) persediaan. Artinya 

sebelum persediaan habis harus mempersiapkan sejumlah persediaan, jika di suatu 

saat ternyata persediaan habis sedang pemesanan kembali tidak bisa tersedia 

seketika itu. Karena ketika ada permintaan dari pelanggan sedangkan persediaan 

habis maka akan timbul stock out cost yang mungkin tidak kecil, yaitu biaya 

pengganti atau biaya karena kehabisan barang. 

 

2.6 Metode Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Assauri, 1993 mengungkapkan bahwa setiap perusahaan perlu mengdakan 

persediaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya. Oleh karena itu, 

perusahaan haruslah adpat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang 

optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan 

dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

Persediaan yang terlalu  berlebihan akan merugikan perusahaan, karena berarti 

lebih banyak uang atau modal yang tertanam atau terpendam dan biaya-biaya 
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yang ditimbulkan dengan adanya persediaan tersebut. Apabila persediaan yang  

terlalu kecil (kurang) juga akan merugikan perusahaan karena kelancaran dar 

kegiatan produksi dan distribusi perusahaan terganggu. 

2.6.1 Metode EOQ 

Subagyo (2000) mengemukakan bahwa model persediaan (inventory model) 

yang paling sederhana mengandung ciri-criri sebagai berikut : 

1. Barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam 

2. Kebutuhan atau permintaan per periode diketahui (tertentu) 

3. Barang atau bahan mentah yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada 

back order 

Hall (2007) menambahkan jika model persediaan yang paling sederhana dan 

umum digunakan adalah model jumlah pesanan ekonomi (economic order 

quantity). Akan tetapi model EOQ berdasarkan pada asumsi yang tidak selalu 

mencerminkan kenyataan ekonomi. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut : 

a. Permintaan produk konstan dan diketahui secara pasti. 

b. Waktu tunggu-waktu antara memasukkan pesanan persediaan hingga 

kedatangannya-diketahui dan konstan. 

c. Semua persediaan yang di pesan tiba pada saat yang sama. 

d. Biaya total per tahun untuk memesan adalah dapat bervariasi dan menurun 

sejalan dengan peningkatan jumlah pesanan. Biaya pemesanan meliputi biaya 

membuat dokumen, menghubungi pemasok, memproses penerimaan 

persediaan, memelihara rekening pemasok, dan menulis cek. 

e. Biaya total per tahun untuk menyimpan persediaan (biaya penggudangan) 

adalah biaya yang bervariasi yang akan meningkatkan sejalan dengan 

peningkatan jumlah yang dipesan. Biaya-biaya ini meliputi biaya kesempatan 

dari dana yang diinvestasikan, biaya penyimpanan, pajak properti, dan 

asuransi. 

f. Tidak ada diskon jumlah. Oleh karenanya, harga total pembelian persediaan 

untuk tahun terakhir adalah konstan. 

Tujuan dari kebanyakan model persediaan adalah untuk meminimalisasikan 

biaya total (keseluruhan).  
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Gambar 1. Hubungan antara biaya persediaan total dengan jumlah pesanan 

Sumber : Hall, 2007 

Gambar 1 menggambarkan hubungan antara berbagai biaya ini dengan 

jumlah pesanan. Ketika jumlah pesanan naik, jumlah kegiatan pemesanan 

menurun, hingga menyebabkan biaya total per tahun untuk memesan menurun. 

Akan tetapi, ketika jumlah yang dipesan naik, rata-rata persediaan yang dimiliki 

akan naik, hingga menyebabkan biaya penggudangan persediaan tahunan total 

akan naik. Oleh karena harga pembelian total persediaan kosntan, maka biaya 

persediaan total akan diminimalkan dengan meminimalkan biaya penggudangan 

total serta biaya pemesanan total. Titik yang menggabungkan kurva biaya total 

yang diminalkan adalah perpotongan antara kurva biaya pemesanan dengan kurva 

biaya penggudangan. Ini adalah yang disebut dengan jumlah pesanan ekonomi. 

Secara grafis, model dasar persediaan ini dapat digambarkan sebagai berikut 

menurut Limansyah (2011): 

 

Gambar 2. Model Persediaan EOQ 

Sumber : Limansyah, 2011 
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Dengan menggunakan variabel-variabel di bawah ini maka akan didapatkan 

cara mennetukan biaya pemasangan dan penyimpanan, sehingga didapatkan nilai 

Q* menurut Heizer & Render (2001) : 

Q = Jumlah barang setiap pemesanan 

Q* = Jumlah optimal barang per pemesanan (EOQ) 

D = Permintaan tahunan barang persediaan, dalam unit 

S  = Biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan 

H = Biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun 

 

1. Biaya pemasangan tahunan = (jumlah pesanan yang dilakukan per tahun)(biaya 

pemasangan atau pemesanan setiap kali pesan) 

 (
                  

                              
) (                              ) 

 (
 

 
) ( ) 

 
 

 
  

2. Biaya penyimpanan tahunan = (tingkat persediaan rata-rata)(biaya 

penyimpanan per unit per tahun) 

 (
              

 
) (                                    ) 

 (
 

 
) ( ) 

 
 

 
  

3. Jumlah pesanan optimal ditemukan pada saat biaya pemasangan tahunan sama 

dengan biaya penyimpanan tahunan, yakni : 

 
 

 
  

 

 
  

4. Untuk mendapatkan nilai Q*, lakukan perkalian silang dan pisahkan Q di 

sebelah kiri tanda sama dengan : 

        

   
   

 
 

   √
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Selain itu juga dapat menentukan jumlah pemesanan yang ingin dibuat 

sepanjang tahun yang bersangkutan (N) dan waktu yang diinginkan antar 

pemesanan (T), sebagai berikut : 

Jumlah Pemesanan yang diinginkan : 

  
          

                        
 
 

  
 

 

Jumlah waktu antar-pemesanan yang diinginkan : 

  
                           

 
 

2.6.2 Metode Safety Stock 

Untuk memesan suatu bahan atau barang sampai barang itu datang atau siap 

pakai diperlukan jangka waktu yang bisa bervariasi dari beberapa jam sampai 

beberapa bulan. Perbedaaan waktu antara saat memesan sampai saat barang 

datang dikenal dengan sitilah waktu tenggang (lead time). Waktu tenggag sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan barang itu sendiri dan jarak pembeli dengan 

pemasok. Karena adanya waktu tenggang tersebut, perlu adanya persediaan yang 

dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang. Persediaan itu 

disebut dengan persediaan pengaman. (Herjanto, 1999) 

Persediaan pengaman atau dikenal sebagai Safety Stock adalah persediaan 

tambahan yang diadakan utuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya 

kekurangan bahn (Stock Out). Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya 

persediaan pengaman yaitu (Rangkuti, 2004) : 

1. Penggunaan bahan baku rata-rata 

2. Faktor waktu 

3. Biaya-biaya yang digunakan 

Menurut Herjanto, 1999 rumus dari persediaan pengaman (Safety Stock) 

adalah sebagai berikut : 

  
   

 
 
  

 
            

Di mana : 

  = rata-rata permintaan 

        = standar deviasi 
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        = Rata-rata permintaan 

       = persediaan pengaman 

 

2.6.3 Metode Reorder Point 

Menurut Erlina, 2002 menyatakan bahwa agar pembelian bahan yang sudah 

ditetapkan dalam EOQ tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi, maka 

diperlukan waktu pemesanan kembali bahan  baku. Rangkuti (2004) dalam 

Sakkung (2011) menyatakan reorder point adalah titik pemesanan yang harus 

dilakukan suatu perusahaan sehubungan dengan adalanya lead time  dan safety 

stock. Seperti pernyataan tersebut Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001) 

dan Herlina (2007) dalam Sakkung (2011) juga menyatakan bahwa reorder point 

merupakan titik waktu di mana pemesanan kembali harus dilakukan. 

Reorder point atau titik waktu ini merupakan fungsi dari EOQ, waktu 

tunggu dan tingkat di mana persediaan sudah habis. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam  perhitungan reorder point adalah sebagai berikut menurut 

Erlina (2002): 

1. Lead Time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan antara bahan baku 

dipesan hingga sampai diperusahaan. Lead time ini akan mempengaruhi 

besarnya bahan baku yang digunakan selama masa lead time, semakin lama 

lead time maka akan semakin besar bahan yang diperlukan selama masa lead 

time.  

2. Tingkat pemakaian bahan baku rata-rata persatuan waktu tertentu.  Persediaan 

Pengaman (Safety Stock), yaitu jumlah persediaan bahan minimum yang harus 

dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan 

datangnya bahan baku, sehingga tidak terjadi stagnasi. 

Dalam bukunya Don R. Hansen, Maryamme M. Mowen (2001) dalam 

Sakkung (2011) mengemukakan bahwa dengan mengetahui tingkat pemakaian 

persediaan (rate of usage) dan waktu tunggu, reorder point dapat dihitung sebagai 

berikut : 

                                                          

 

Apabila tingkat pemakaian tidak diketahui secara pasti, maka untuk 

menghindari masalah ini perusahaan seringkali memilih untuk menyimpan 
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persediaan pengamaman. Sehingga dapat dikatakan safety stock yang disebut juga 

persediaan minimum, merupakan sejumlah unit persediaan yang ditambahkan 

dalam pembelian persediaan yang ekonomis yang digunakan untuk penjagaan atas 

permintaan pelanggan yang tidak umum atau lead time yang lama. 

Dengan adanya persediaan pengaman, maka titik pemesanan ulang (reorder 

point) dapat dihitung sebagai berikut : 

               (                                    )      

 

2.6.4 Total Biaya Persediaan  

Biaya persediaan total atau Total Inventory Cost  adalah biaya keseluruhan 

dari biaya-biaya persediaan yang merupakan penjumlahan dari biaya pembelian, 

baiay simpan, biaya pesan, dan biaya stock out atau biaya kehabisan persediaan 

(Kasmari, 2011) 

Untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku minimal yang 

diperlukan perusahaan dengan menggunakan perhitungan EOQ. Perhitungan TIC 

menurut Ruauw (2011)  adalah sebagai berikut : 

    √        

Di mana : 

D = nilai EOQ 

S = Biaya pemesanan rata-rata 

H = Biaya penyimpanan per unit 

 

2.6.5 Persediaan Maksimum dan Minimum 

Menurut Assauri, 1978 dalam Saputro 2007 pengertian dari persediaan 

maksimum adalah batas jumlah persediaan yang paling besar yang sebaiknya 

digunakan atau diadakan oleh pihak perusahaan. Persediaan maksimum 

bermanfaat agar tidak terjadi kelebihan bahan baku dalam proses produksi. 

Persediaan maksimum merupakan jumlah pembelian suatu bahan baku ekonomis 

ditambah dengan safety stock, maka dapat dituliskan rumus sebagai berikut : 
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Di mana : 

MI = Jumlah persediaan maksimum (Kg) 

Q =Jumlah pemesanan ekonomis (Kg) 

SS = jumlah persediaan minimum atau safety stock (Kg) 

 


