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SARI 

 

Karomah, Hidayatul. 2016. “Analisis Optimasi Persediaan Bahan Baku 

Menggunakan Metode Eqonomic Order Quantity (EOQ) Pada Maju Bakery 

Kauman Kidul-Salatiga”. Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.  

 

Kata Kunci : Optimasi Produksi, Persediaan Bahan Baku, Economic Order 

Quantity (EOQ). 

 

Optimasi produksi dalam perusahaan diperlukan dalam mengoptimalkan 

persediaan bahan baku. Perusahaan akan mencapai keadaan optimal dengan 

memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi. Persediaan optimal pada penelitian ini ditentukan dengan metode 

Economic Order Quantity (EOQ). EOQ digunakan dalam pemecahan masalah 

perusahaan untuk hasil perhitungan yang lebih akurat. 

Objek penelitian ini adalah jumlah persediaan,  jumlah pembelian, jumlah 

pemakaian bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, serta biaya 

pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, 

digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) dalam pengoptimalan persediaan bahan baku di Maju 

Bakery Kauman Kidul-Salatiga.  

Hasil penelitian diperoleh jumlah persediaan optimal dengan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) tepung terigu pada tahun 2014 sebanyak 360 

karung frekuensi 8 kali, persediaan pengaman 58 karung,  melakukan pemesanan 

ulang (ROP) ketika persediaan di gudang tersisa 74 karung, total biaya sebesar Rp 

10.816.862,00. Jumlah persediaan optimal dengan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) gula pasir pada tahun 2014 sebanyak 70 karung frekuensi 5 

kali,safety stock 10 karung, reorder point 12 karung, TIC Rp. 2.778.039,00.  

Simpulan penelitian ini adalah perhitungan persediaan tepung terigu dan gula 

pasir lebih optimal jika menggunakan metode Economic Order Quantity, jika 

perusahaan menggunakan metode ini dalam perhitungan persediaan maka hasil 

dari TIC lebih efisien dibanding dengan menggunakan metode konvensional. Oleh 

sebab itu Maju Bakery dianjurkan menggunakan metode Economic Order 

Quantity dalam pengadaan sistem persediaan bahan baku.  
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ABSTRACT 

 

Karomah, Hidayatul. 2016. “Analisis Optimasi Persediaan Bahan Baku 

Menggunakan Metode Eqonomic Order Quantity (EOQ) Pada Maju Bakery 

Kauman Kidul-Salatiga”. Financial Management.Faculty of Economics. 

Semarang State University. Supervisor Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.,. 

 

Keywords: Production Optimization, Raw Material Inventory, Economic 

Order Quantity (EOQ). 

 

Production optimization in the company is needed in optimizing the 

supply of the raw materials. The company would reach the state of optimally 

to maximize the advantage or minimize the cost of issued in the process of 

production. Optimal inventory in this study is determined by the  Economic 

Order Quantity (EOQ) method. EOQ is used to solve  problems in the 

company because the result of calculation is more accurate.  

The object of this research is the totals of inventory, purchases totals of 

raw material that used for the production process,  ordering and storage costs. 

The research to quantitative and it is used to applicated of Economic Order 

Quantity (EOQ) method in inventory control at Maju Bakery Kauman Kidul-

Salatiga. 

The results showed that totals inventory used Economic Order Quantity 

(EOQ) method of wheat flour  was 360 sacks, the frequency was 8 times, 

safety stock was 58 sacks, 74 sacks as a reorder point, TIC Rp. 

10.816.862,00. Optimal totals inventory used the Economic Order Quantity 

(EOQ) of sugar in 2014 was 70 sacks, the frequency was 5 times, safety stock 

was 10 sacks, 12 sacks was reordered point, TIC Rp. 2.778.039,00.  

The research can be concluded that calculation of inventory wheat flour 

and sugar is more optimal if using Economic Order Quantity if company use 

this method to calculated the inventory so the results of TIC method is more 

efficient than conventional methods. Therefore, Maju Bakery is 

recommended to use Economic Order Quantity in the procurement of raw 

material inventory systems. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan. Globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha, baik yang 

akan merintis maupun yang akan bertahan. Banyak dunia usaha yang tergelincir 

dengan sistem atau manajemen yang dipakai untuk melakukan suatu produksi. 

Salah satunya kurang adanya bahan baku, modal dan juga SDM yang kurang baik. 

Perusahaan harus mampu mengelola manajemen perusahaan dengan baik, 

khususnya pada manajemen persediaan.  

Manajemen persediaan merupakan salah satu fungsi manajerial yang 

sangat penting dalam operasional suatu perusahaan yang bertujuan agar tingkat 

persediaan bahan baku cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, 

sehingga biaya bahan baku ekonomis dan perusahaan tidak kehilangan 

kesempatan untuk melayani penjualan karena kurangnya persediaan bahan baku. 

Pengelolaan manejemen persediaan yang baik akan mempermudah menembus 

persaingan pasar yang begitu ketatnya pada saat ini. Demi menjaga kelancaran 

atau kelangsungan proses produksi, perusahaan perlu melakukan pengendalian 

terhadap persediaan, karena persediaan juga berhubungan langsung dalam proses 

produksi untuk mencapai target produksi yang sudah ditetapkan sehingga dapat 

memenuhi permintaan konsumen. Selain itu perencanaan dalam persediaan bahan 

baku akan membantu mengefesiensikan pengeluaran biaya seperti biaya 
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pemesanan, biaya penyimpanan bahan baku dan kemungkinan terjadinya 

penyusutan dan kualitas yang tidak bisa dipertahankan, sehingga akan mengurangi 

keuntungan pada perusahaan. Dengan dilakukannya optimasi produksi maka 

perusahaan tidak akan lagi mengalami produksi yang berlebih maupun 

kekurangan produksi, sehingga perusahaan pun dapat memaksimalkan 

keuntungan yang diperoleh dan hasil yang diperoleh pun lebih efisien. 

Optimasi dalam perusahaan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan 

sumberdaya yang digunakan agar suatu produksi dapat menghasilkan produk 

dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuannya. Menurut Lathifah (2006:20), optimasi adalah pencapaian 

keluaran tertentu dengan menggunakan masukan yang paling sedikit, dengan kata 

lain proses yang secara ekonomis paling efisien. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mampu menentukan jumlah optimal produk yang diproduksi dengan sumber 

daya yang terbatas. Dalam kegiatan di suatu perusahaan, jumlah persediaan akan 

sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan 

tersebut. Apabila persediaan bahan baku kurang, maka perusahaan tidak dapat 

bekerja dengan luas produksi yang optimal, sehingga terdapat pengangguran 

mesin-mesin dan tenaga kerja langsung. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya 

biaya produksi yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan sebaliknya, jika 

perusahaan mengadakan persediaan bahan baku yang terlalu besar dibandingkan 

dengan kebutuhannya, maka hal ini akan mengakibatkan besarnya biaya 

penyimpanan di gudang, terjadi kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas 
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barang dan hilangnya kualitas barang dan hilangnya penggunaan dana kepada hal-

hal lain karena dana terlalu lama terikat dalam persediaan bahan baku. Hal ini 

dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

periode tertentu.  

Perusahaan harus menetapkan jumlah persediaan yang optimal.  Persediaan 

yang optimal menurut Slamet (2007:51) akan dapat dicapai apabila mampu 

menyeimbangkan beberapa faktor mengenai kuantitas produk, daya tahan produk, 

panjangnya periode produksi, fasilitas penyimpanan dan biaya penyimpanan 

persediaan, kecukupan modal, kebutuhan waktu ditribusi, perlindungan mengenai 

kekurangan bahan langsung dan suku cadangnya, perlindungan mengenai 

kekurangan tenaga kerja, perlindungan mengenai kenaikan harga bahan dan 

perlengkapan serta risiko yang ada dalam persediaan. 

Pengadaan persediaan pada perusahaan menimbulkan biaya-biaya persediaan, 

yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pengendalian 

persediaan mempunyai tujuan untuk menyediakan persediaan yang tepat dengan 

biaya yang minimal. Tingkat persediaan dengan biaya minimal dapat ditentukan 

dengan melakukan jumlah pesanan yang ekonomis dengan tujuan untuk 

menentukan jumlah pemesanan yang dapat meminimalkan biaya pengadaan 

persediaan. 

Alasan memiliki persediaan menurut Slamet (2007:73) yang pertama adalah 

ditujukan dalam rangka untuk mencapai laba yang maksimal. Laba yang 

maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan 

persediaan. Namun meminimalkan biaya persiapan dapat dicapai dengan 
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memesan atau memproduksi dalam jumlah yang kecil, sedangkan untuk 

meminimalkan biaya pemesanan dapat dicapai dengan melakukan pesanan besar 

dan jarang. Jadi meminimalkan biaya penyimpanan mendorong jumlah persediaan 

yang sedikit atau tidak ada, sedangkan meminimalkan biaya pemesanan yang 

dilakukan dengan melakukan pemesanan persediaan dalam jumlah yang relatif 

besar, sehingga mendorong jumlah persediaan yang besar. Alasan kedua yang 

mendorong perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif  besar 

adalah masalah ketidakpastian permintaan. Jika permintaan akan bahan atau 

produk lebih besar dari yang diperkirakan, maka persediaan dapat berfungsi 

sebagai penyangga, yang memberikan perusahaan kemampuan untuk memenuhi 

tanggal penyerahan sehingga pelanggan merasa puas. 

Faktor yang menentukan besarnya persediaan bahan baku guna mendukung 

proses produksi menurut Slamet (2007:74) adalah volume produksi selama 

periode tertentu, volume bahan minimal (safety stock), besarnya pembelian 

ekonomis, estimasi tingkat fluktuasi harga bahan baku, besarnya penyimpanan, 

dan tingkat kecepatan kerusakan bahan. 

Maju Bakery merupakan salah satu bagian industri rumah tangga yang 

bergerak dalam bidang pengolahan pangan. Perusahaan ini merupakan salah satu 

usaha yang menyediakan berbagai macam roti seperti roti isi ,roti tawar dan roti 

kering. Perusahaan ini terletak di Jalan Patimura Km 2, Kauman Kidul, Salatiga. 

Kebijakan yang digunakan Maju Bakery dalam mengelola persediaan bahan baku 

adalah dengan menetapkan kebijakan pembelian bahan baku secara konvensional, 

yaitu dengan melakukan pembelian secara terus menerus tanpa memperkirakan 
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kebutuhan. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku tepung terigu dan gula 

pasir setiap bulan sekali. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya 

kekurangan bahan baku atau terjadinya keterlambatan dalam pengiriman atau 

terhentinya pengiriman sehingga masih dapat memenuhi tanggung jawab 

produksi. 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti adalah tepung terigu, gula 

pasir, margarin, telur, dan pengembang roti. Peneliti memilih tepung terigu dan 

gula pasir sebagai objek dalam penelitian dikarenakan bahan baku tersebut tidak 

mudah membusuk dan tahan lama apabila di simpan terlalu lama. Telur salah satu 

bahan baku yang mudah membusuk, sehingga perusahaan melakukan pembelian 

setiap kali produksi dan margarin tidak menjadi objek penelitian karena tidak 

terjadi kelebihan atau pun kekurangan bahan baku tersebut. 

Berikut ini adalah data pembelian dan pemakaian bahan baku tepung terigu 

pada Maju Bakery tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu 

Peride 2014 Pembelian Pemakaian 
Persediaan 

Akhir 
Keterangan 

Desember 2013 

  

1575 

 Januari 5575 5325 1875 Lebih 

Februari 5825 5450 2250 Lebih 

Maret 5900 5575 2575 Lebih 

April 6150 5700 3025 Lebih 

Mei 6225 5825 3425 Lebih 

Juni 6475 5950 3950 Lebih 

Juli 6475 6050 4375 Lebih 

Agustus 6650 6200 4825 Lebih 

September 6300 6375 4750 Lebih 

Oktober 6025 6425 4350 Lebih 

November 5900 6750 3500 Lebih 

Desember 5775 6600 2675 Lebih 
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Tabel 1.1 Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu (kg) pada Tahun 2014 

Tabel 1.2 Persediaan Bahan Baku Gula Pasir (Kg) pada Tahun 2014 

Sumber : Data pada Maju Bakery yang telah diolah tahun 2014 

Jumlah 73275 72225 

  Rata-Rata/ bulan 

 

6018.75 

  Rata-Rata/ hari 

 

200.63 

  Persediaan Besi 

 

1462,5 

  

Persediaan Bahan Baku Gula Pasir 

Peride 2014 Pembelian Pemakaian 
Persediaan 

Akhir 
Keterangan 

Desember '13     2350   

Januari 1450 1275 2525 Lebih 

Februari 1575 1325 2775 Lebih 

Maret 1650 1400 3025 Lebih 

April 1650 1475 3200 Lebih 

Mei 1725 1525 3400 Lebih 

Juni 1800 1525 3675 Lebih 

Juli 1600 1500 3775 Lebih 

Agustus 1750 1600 3925 Lebih 

September 1825 1725 4025 Lebih 

Oktober 1400 1800 3625 Lebih 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan tiap bulannya selalu 

mengadakan persediaan bahan baku. Inventory (persediaan) diperoleh dari 

persediaan awal (bulan sebelumnya) di tambah dengan pembelian bahan baku 

dikurangi dengan pemakaian bahan baku pada bulan yang bersangkutan. Dari data 

di atas perusahaan membutuhkan bahan baku tepung terigu sebanyak 72.225 Kg 

dalam setahun, maka dalam sebulan perusahaan membutuhkan bahan bakutepung 

terigu sebanyak 6.018 Kg, sedangkan dalam sehari perusahaan membutuhkan 

bahan baku tepung terigu sebanyak 200 Kg. untuk mengantisipasi terlambatnya 

pesanan ( stock out ) maka perusahaan menentukan lead time selama 2 (dua) hari. 

Maka akan diperoleh persediaan besi pada tahun 2014 sebesar 1.462 Kg, 

diperoleh dari perhitungan pemakaian maksimal (paling besar) dalam tahun 2014 

dikurangi pemakaian rata-rata tahun 2014 dikali lead time selama 2 hari. Dari data 

tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami kelebihan persediaan pada 

bulan Januari sebesar 1.875 Kg, Februari 2.250 Kg, Maret 2.575 Kg, April 3.025 

Kg, Mei 3.425 Kg, Juni 3.950 Kg, Juli 4.375 Kg, Agustus 4.825 Kg, September 

4.750 Kg, Oktober 4.350 kg, November 3.500 Kg, dan Desember 2.675 Kg. 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tiap bulannya selalu 

mengalami kelebihan bahan baku. Inventory (persediaan) diperoleh dari 

persediaan awal (bulan sebelumnya) ditambah dengan pembelian bahan baku 

dikurangi dengan pemakaian bahan baku pada bulan yang bersangkutan. Data 

November 1350 1550 3425 Lebih 

Desember 1300 1675 3050 Lebih 

Jumlah 19075 18375     

Rata-Rata/ bulan   1531.25     

Rata-Rata/ hari   51.04     

Persediaan Besi   537,5     
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diatas perusahaan membutuhkan bahan baku gula pasir  sebanyak 18.375 Kg 

dalam setahun, maka dalam sebulan perusahaan membutuhkan bahan baku gula 

pasir sebanyak 1.531 Kg, sedangkan dalam sehari perusahaan membutuhkan 

bahan baku gula pasir sebanyak 51 Kg. Demi mengantisipasi terlambatnya 

pesanan (stock out) maka perusahaan menentukan lead time selama 2 hari. Maka 

akan diperoleh persediaan besi pada tahun 2014 sebesar 537 Kg. Perhitungan 

diperoleh dari pemakaian maksimal (paling besar) dikurangi pemakaian rata-rata 

tahun 2014 dikali lead time selama 2 hari. Data tersebut dapat dilihat bahwa 

perusahaan mengalami kelebihan persediaan pada bulan Januari sebesar 2525 Kg, 

Februari 2775 Kg, Maret 3025 Kg, April 3200 Kg, Mei 3400 Kg, Juni 3675 Kg, 

Juli 3775 Kg, Agustus 3925 Kg, September 4025 Kg, Oktober 3625 Kg, 

November 3425 Kg dan Desember 3050 Kg. 

Berdasarkan uraian di atas persediaan bahan baku pada Maju Bakery 

belum dikelola dengan baik karena  untuk setiap periodenya, perusahaan masih 

sering mengalami kelebihan bahan baku. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam menggunakan perhitungan persediaan secara konvensional. 

Metode konvensional tidak memberikan hasil yang efisien dalam menerapkan 

persediaan bahan baku.  

Penelitian mengenai persediaan bahan baku pada Maju Bakery memotivasi 

peneliti untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai manajemen persediaan serta 

memberi solusi untuk penetapan persediaan bahan baku yang optimal dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). Metode EOQ merupakan 

metode yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling 
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ekonomis untuk satu kali pesan. Selain itu dengan adanya penerapan metode EOQ 

pada perusahaan akan mengurangi biaya penyimpanan, penghematan ruang, baik 

ruangan gudang maupun ruangan kerja, menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul yang timbul dari banyaknya persediaan yang menumpuk sehingga resiko 

yang dapat timbul karena persediaan yang ada di gudang.  

Penelitian ini diharapkan memberikan solusi pada Maju Bakery, 

khususnya dalam pengendalian persediaan bahan baku, agar tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Bagi perusahaan Maju Bakery 

penelitian ini berguna sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini 

diterapkan serta mampu memberikan informasi guna meciptakan peningkatan 

manajemen persediaan yang nantinya dapat menjadikan perusahaan lebih baik 

lagi. 

  

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Persediaan bahan baku yang optimal merupakan hal yang penting dalam 

suatu suatu proses produksi. Untuk mencapai persediaan bahan baku yang optimal 

dapat menggunakan metode EOQ.  Metode ini dapat menentukan jumlah 

pemesanan dan pembelian yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Pembelian 

ekonomis berdasarkan EOQ menurut Slamet (2007:71) dapat dibenarkan apabila 

memenuhi syarat antara lain kebutuhan barang relatif stabil sepanjang tahun atau 
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periode produksi, harga beli barang ( bahan ) per unit konstan sepanjang periode 

produksi, setiap saat bahan dibutuhkan selalu tersedia di pasar dan bahan yang di 

pesan tidak terikat dengan bahan lain, terkecuali bahan tersebut ikut 

diperhitungkan sendiri dalam EOQ. 

Penetapan kebijakan pengendalian bahan baku yang dilakukan Maju 

Bakery dengan menggunakan metode konvensional tidak memberikan hasil yang 

efisien untuk perusahaan dalam pengendalian persediaan bahan baku dikarenakan 

perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara terus menerus untuk 

mengantisipasi kekurangan bahan baku. Hal ini mengakibatkan perusahaan 

mengeluarkan biaya lebih untuk penyimpanan, sehingga terjadi pemborosan biaya 

dan keuntungan perusahaan berkurang dikarenakan penumpukan modal dalam 

persediaan bahan baku yang belum di produksi. 

Berdasarkan konteks di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian pada Maju Bakery sebagai berikut :  

1.2.1 Seberapa  besar persediaan bahan baku tepung terigu yang paling optimal 

dengan menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 

Maju Bakery ? 

1.2.2 Seberapa  besar persediaan bahan baku gula pasir yang paling optimal 

dengan menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 

Maju Bakery ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 
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1.3.1 Mendiskripsikan dan menganalisis persediaan bahan baku tepung terigu 

yang optimal menggunakan perhitungan metode Economic Order Quantity 

(EOQ). 

1.3.2 Mendiskripsikan dan menganalisis persediaan bahan baku gula pasir yang 

optimal menggunakan perhitungan metode Economic Order Quantity 

(EOQ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan 

teori dan ilmu pengetahuan yang secara teoritis berhubungan dengan 

pembahasan dalam penelitian persediaan bahan baku dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah : 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini bermanfaat memberi masukan serta sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan yang mana hasil dari penelitian dapat 

dijadikan sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini 

diterapkan pada perusahaan Maju Bakery dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

efisiensi penggunaan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki 
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perusahaan untuk menentukan besarnya kuantitas pembelian bahan 

baku yang ekonomis dengan total persediaan bahan baku yang efisien 

serta mampu memberikan informasi guna menciptakan peningkatan 

manajemen persediaan yang nantinya dapat menjadikan perusahaan 

lebih baik lagi. 

 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai persediaan bahan baku 

di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Optimasi Produksi 

2.1.1 Pengertian Optimasi Produksi 

Optimasi merupakan pendekatan normatif dengan 

mengindentifikasikan penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang 

diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Menurut 

Lathifah (2006;20) optimasi adalah pencapaian keluaran tertentu dengan 

menggunakan masukan yang paling sedikit, dengan kata lain proses yang 

secara ekonomis paling efisien. Dalam optimasi ini, perusahaan akan 

mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan batasan yang diberikan. 

Manajemen produksi pada suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk 

mengatur dan merencanakan penggunaan faktor-faktor produksinya agar 

mampu berproduksi dengan biaya minimum dengan mencapai keuntungan 

pada tingkat tertentu. Tujuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan 

ataupun meminimumkan biaya produksi dapat tercapai melalui perencanaan 

optimasi produksi. Optimasi merupakan pencapaian suatu keadaan yang 

terbaik, yaitu pencapaian suatu solusi masalah yang diarahkan pada batas 

maksimum dan minimum (Soekartawi, 1992). 
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Optimasi produksi diperlukan perusahaan dalam rangka 

mengoptimalkan sumberdaya yang digunakan agar suatu produksi dapat 

menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuannya. Optimasi produksi adalah penggunaan 

faktor-faktor produksi produksi yang terbatas seefisien mungkin. Faktor-faktor 

tersebut adalah modal, mesin, peralatan, bahan baku, bahan pembantu, dan 

tenaga kerja. 

Setiap perusahaan akan berusaha mencapai keadaan optimal dengan 

memaksimalkan keuntungan atau dengan meminimalkan biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi. Perusahaan mengharapkan hasil yang 

terbaik dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, namun dalam 

mengatasi permasalahan dengan teknik optimasi jarang menghasilkan suatu 

solusi yang terbaik. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi 

berada di luar jangkauan perusahaan. 

Optimasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu maksimisasi dan 

minimisasi. Maksimisasi adalah optimasi produksi dengan menggunakan atau 

mengalokasikan input yang sudah tertentu untuk mendapatkan keuntungan 

yang maksimal. Sedangkan minimisasi adalah optimasi produksi untuk 

menghasilkan tingkat output tertentu dengan menggunakan input atau biaya 

yang paling minimal. 
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2.2 Persediaan 

2.2.1 Pengertian Persediaan Bahan Baku 

Setiap perusahaan yang akan menyelenggarakan kegiatan produksi 

dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi akan memerlukan persediaan 

bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, diharapkan sebuah 

perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai dengan kebutuhan atau 

permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan bahan baku yang 

cukup tersedia di gudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan 

produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan bahan 

baku. 

Persediaan menurut Assauri (1999:169) sebagai suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam 

periode usaha yang normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam proses produksi. 

Persediaan (Inventory) menurut Deitiana (2011:185) merupakan salah 

satu asset yang sangat mahal dalam suatu perusahaan (biaya total 40% dari 

total investasi). Pada satu sisi manajemen menghendaki biaya yang tertanam 

pada persediaan minimum, namun dilain pihak seringkali konsumen mengeluh 

karena kehabisan persediaan. Manajemen harus mengatur agar perusahaan 

berada pada suatu kondisi dimana kedua kepentingan tersebut dapat 

terpuaskan. 
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Pengertian persediaan menurut Sumayang (2003:197) merupakan 

simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, dan 

barang jadi. Dari sudut pandang sebuah perusahaan maka persediaan adalah 

sebuah investasi modal yang dibutuhkan untuk menyimpan material pada 

kondisi tertentu.Persediaan menurut Prawirosentono (2001:61) adalah aktiva 

lancar yang terdapat pada perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah 

(bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

persediaan bahan baku adalah sumber daya perusahaan sebagai aktiva lancar 

dalam bentuk bahan mentah, bahan setengah, dan barang jadi yang disimpan di 

dalam gudang sebagai antisipasi kurangnya bahan baku dan untuk menjaga 

kelancaran proses produksi. 

 

2.2.2 Alasan Pengadaan Persediaan 

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

untuk memiliki persediaan adalah untuk : 

a. Menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. 

b. Memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati tanggal pengiriman. 

c. Menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, 

kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan pengiriman 

komponen yang terlambat. 

d. Menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 
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e. Memanfaatkan diskon. 

f. Menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. 

Alasan persediaan (inventory) diperlukan dalam proses produksi 

menurut Sumayang (2003:201) antara lain : 

a. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian  

Untuk menghadapi ketidakpastian maka pada system inventory 

ditetapkan persediaan darurat yang dinamakan safety stock. Jika 

sumber dari ketidakpastian dapat dihilangkan maka jumlah inventory 

maupun safety stock dapat dikurangi. 

b. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian 

Kadang lebih ekonomis memproduksi barang dalam proses atau barang 

jumlah atau dalam jumlah paket yang kemudian di simpan sebagai 

persediaan. Selama persediaan masih ada maka proses produksi 

dihentikan dan akan dimulai lagi apabila diketahui persediaan hampir 

habis. 

c. Untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply 

Inventory disiapkan untuk menghadapi beberapa kondisi yang 

menunjukkan perubahan demand dan supply. 

1) Bila ada perkiraan perubahan harga dan persediaan bahan baku. 

2) Sebagai persiapan menghadapi promosi pasar dimana sejumlah 

besar barang jadi disimpan menunggu penjualan tersebut. 

3) Perusahaan yang melakukan produksi dengan jumlah output tetap 

akan mengalami kelebihan produk pada kondisi permintaan yang 
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rendah atau pada kondisi musim lesu atau low season. Kelebihan 

produk ini akan disimpan sebagai persediaan yang akan digunakan 

nanti apabila produksi output tidak dapat memenuhi lonjakan 

permintaan yaitu pada musim ramai atau peak season. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pengadaan 

persediaan bahan baku perlu diadakan yaitu menyeimbangkan biaya 

pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan dan menghilangkan 

pengaruh ketidakpastian. 

2.2.3 Fungsi Persediaan   

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena 

berbagai fungsi persediaan. Adapun fungsi-fungsi persediaan menurut 

Handoko (2000:335) sebagai berikut : 

1. Fungsi Decoupling 

Persediaan decouples memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan pelanggan tanpa ketergantungan pada supplier. Persediaan 

bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan tergantung pada 

pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan 

barang dalam proses diadakan agar departemen-departemendan 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 
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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-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 yanglebih besar, 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan 

(biaya sewa gudang, investasi, risiko, dan sebagainya). 

3. Fungsi Antipasi 

Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman 

dan permintaan akan barang-barang selama periode persamaan kembali, 

sehingga memerlukan kuantitas ekstra yang disebut persediaan pengaman 

(safety inventories). Persediaan antisipasi ini penting agar kelancaran 

proses produksi tidak terganggu.  

 

2.2.4 Jenis- jenis Persediaan  

Pada dasarnya jenis persediaan dapat dilihat dari sifat operasi 

perusahaan. Adapun jenis-jenis persediaan menurut Slamet (2007:154) yaitu : 
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1. Persediaan pada perusahaan dagang 

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli 

barang untuk kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan 

perubahan yang prinsipil terhadap barang tersebut. Persediaan yang 

ada dalam perusahaan dagang lazim dinamakan dengan persediaan 

barang dagangan atau merchandise inventory yang dimaksud dengan 

merchandise inventory adalah persediaan barang yang selalu dalam 

perputaran, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses 

lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan bentuk 

dari barang yang bersangkutan. 

2. Persediaan pada perusahaan industri 

Perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatannya merubah 

atau menambah daya guna bahan baku menjadi bahan baku atau 

barang jadi. Persediaan yang terdapat pada perusahaan industri terdiri 

dari : 

a. Persediaan bahan mentah (raw materials), merupakan persediaan 

yang akan diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan 

mentah merupakan produk langsung dari kekayaan alam. 

b. Persediaan komponen-komponen rakitan (components), merupakan 

persediaan barang-barang dari perusahaan lain yang terdiri dan 

beberapa bagian secara terurai untuk kemudian dirakit menjadi 

suatu produk. 
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c. Persediaan bahan pembantu (supplies), merupakan persediaan 

bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk akhir 

perusahaan. 

d. Persediaan barang dalam proses (work in proses), merupakan 

persediaan barang yang telah selesai dalam suatu tahapan proses 

tetapi masih memerlukan proses lanjutan sebelum menjadi produk 

akhir dan perusahaan. 

e. Persediaan barang jadi (finished goods), merupakan barang yang 

sudah siap diproses untuk siap dijual. 

Selanjutnya jika dilihat dari segi fungsi, maka persediaan dapat 

dibedakan atas : 

a. Batch atau lot size inventory yaitu persediaan yang diadakan karena 

kita membeli atau membuat bahan-bahan/ barang-barang dalam 

jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. 

b. Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk 

menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat 

diramalkan. 

c. Anticipation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, berdasarkan pola 

musiman yang terdapat dalam satu tahun dan pola menghadapi 

penggunaan atau penjualan atau permintaan yang maningkat. 
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Jenis persediaan menurut Handoko (2000:334) terdiri dari lima jenis 

persediaan yaitu : 

a. Persediaan bahan mentah (raw materials) 

Persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alam 

atau dibeli dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan 

untuk dugunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

b. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies) 

Persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, 

tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

c. Persediaan barang dalam proses (work in process) 

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. 

d. Persediaan barang jadi (finished goods) 

Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah 

dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada langganan. 

Berdasarkan konteks diatas, maka jenis persediaan dapat 

digolongkan  menjadi tiga yaitu : 

a. Persediaan bahan mentah (raw materials), yaitu persediaan bahan yang 

masih mentah dan belum diproses. 
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b. Persediaan barang setengah jadi (work in process inventory), yaitu 

barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi,tetapi bukan 

merupakan komponen barang jadi. 

c. Persediaan barang jadi (finished goods), yaitu persediaan barang-

barang yang sudah selesai diproses dan siap untuk dipasarkan. 

 

 

 

 

2.2.5 Biaya-Biaya Persediaan 

Biaya sediaan menurut Tersine (1994:13) adalah biaya yang timbul 

akibat aktivitas membeli dan menyimpan barang oleh suatu perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Pada dasarnya unsur-unsur biaya yang terdapat dengan 

adanya persediaan menurut Slamet (20007:156) terdiri dari : 

a. Biaya pemesanan (Ordering Cost), merupakan biaya yang timbul berkenan 

dengan adanya pemesanan barang dari perusahaan kepada supplier. Yang 

termasuk ke dalam biaya ini antara lain biaya administrasi pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya bongkar, biaya penerimaan, dan pemeriksaan. Dengan 

demikian biaya ini relative konstan untuk tiap kali pesan. 

b. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan ( Inventory Carrying Cost ), 

merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengadaan sejumlah 

tertentu persediaan di perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok 

biaya ini antara lain biaya sewa gudang, gaji pengawas, dan pelaksana 
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gudang, biaya peralatan, asuransi dan lain-lain. Dengan demikian biaya ini 

tidak akan ada seandainya perusahaan tidak mengadakan persediaan. 

c. Biaya kekurangan persediaan (Out of Stock Cost), merupakan biaya yang 

timbul akibat terlalu kecilnya persediaan dari yang seharusnya. Sehingga 

perusahaan terpaksa mencari mencari tambahan persediaan baru. Dengan 

demikian perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan bila ingin 

memenuhi keinginan langganan atau biaya-biaya yang timbul dari 

pengiriman kembali pesanan bila pesanan ditolak. 

d. Biaya yang berhubungan dengan kapasitas (Capacity Assciated Cost), 

merupakan biaya yang timbul berkenaan dengan terlalu besar atau kecilnya 

kapasitas yang digunakan pada periode tertentu. Yang termasuk dalam 

kelompok biaya ini antara lain upah lembur, biaya latihan, biaya 

pemberhentian kerja dan biaya lain sebagai akibat tidak digunakannya 

kapasitas. 

Dalam pembuatan setiap keputusan yang akan mempengaruhi 

besarnya (jumlah) persediaan. Menurut Handoko (2000:336) biaya-biaya 

variabel berikut harus dipertimbangkan yaitu : 

a. Biaya Penyimpanan (Holding Costs) 

Biaya penyimpanan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung 

dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin 

besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-rata 

persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya 

penyimpanan adalah : 
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1) Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk, penerangan, pemanas, 

atau pendingin ). 

2) Biaya modal (opportunity cost of capital,yaitu alternative pendapatan 

atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan). 

3) Biaya keusangan. 

4) Biaya perhitungan phisik dan konsiliasi laporan. 

5) Biaya asuransi persediaan. 

6) Biaya pajak persediaan. 

7) Biaya pencurian, pengrusakan, atau perampokan. 

8) Biaya penanganan persediaan, dan sebagainya. 

b. Biaya Pemesanan ( Pembelian ) 

Setiap kali suatu bahan dipesan, perusahaan menanggung biaya pemesanan. 

Biaya-biaya pemesanan secara terperinci meliputi : 

1) Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi 

2) Upah. 

3) Biaya telephone 

4) Pengeluaran surat menyurat 

5) Biaya pengepakan dan penimbangan 

6) Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan 

7) Biaya pengiriman ke gudang 

8) Biaya hutang lancar, dan sebagainya 

c. Biaya Penyiapan 
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Bila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri “dalam pabrik” 

perusahaan, perusahaan menghadapi biaya penyiapan (setup costs) untuk 

memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya ini terdiri dari : 

1) Biaya mesin-mesin menganggur 

2) Biaya persiapan tenaga kerja langsung 

3) Biaya secheduling 

4) Biaya ekspedisi, dan sebagainya. 

 

 

d. Biaya Kehabisan atau Kekurangan Bahan 

Dari semua biaya-biaya yang berhubungan dengan tingkat persediaan, 

biaya kekurangan bahan (shortage costs) adalah yang paling sulit 

diperkirakan. Biaya ini timbul bilamana persediaan tidak tercukupi adanya 

permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk kekurangan bahan adalah 

sebagai berikut : 

1) Kehilangan penjualan 

2) Kehilangan langganan 

3) Biaya pemesanan khusus 

4) Biaya ekspedisi 

5) Selisih harga 

6) Terganggunya operasi 

7) Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial, dan sebagainya. 
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2.2.6 Faktor yang Mempengaruhi Persediaan 

Menurut Riyanto (2001:74) besar kecilnya persediaan yang dimilki oleh 

perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : 

a. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap 

gangguan kehabisan persediaan yang dapat menghambat atau 

mengganggu jalannya produksi.  

b. Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang 

direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume penjualan yang 

direncanakan.  

c. Besar pembeliaan bahan mentah setiap kali pembelian untuk 

mendapatkan biaya pembelian yang minimal.  

d. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan 

diwaktu-waktu yang akan datang.  

e. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material.  

f. Harga pembelian bahan mentah.  

g. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang.  

h. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya.  

Sedangkan menurut Prawirosentono (2001:71) faktor yang 

mempengaruhi jumlah persediaan bahan baku. Pengaruh dari masing-masing 

dapat dijelaskan sebagai brikut : 

a. Perkiraan pemakaian bahan baku  
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Penentuan besarnya persediaan bahan yang diperlukan harus sesuai 

dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam satu periode tertentu. 

b. Harga bahan baku  

Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan.  

c. Biaya persediaan  

Terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakan persediaan bahan 

baku, adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pemesanan (order cost) 

dan biaya penyimpanan bahan di gudang.  

 

 

d. Waktu menunggu pesanan (Lead Time)  

Adalah waktu antara tenggang waktu sejak pesanan dilakukan sampai 

dengan saat pesanan tersebut masuk ke gudang. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

bahan baku dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volume produksi selama 

periode tertentu, besar pembeliaan bahan mentah setiap kali pembelian 

untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal dan harga pembelian 

bahan baku. 

 

2.2.7 Cara-Cara Menentukan Jumlah Persediaan 

Menurut Slamet (2007:158) kebijakan persediaan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lain belum tentu sama tetapi pada dasarnya 
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tujuannya tetap sama. Hal ini biasanya akan tergantung pada besar kecilnya 

perusahaan serta jenis dan sifat bidang usahanya. Besar kecilnya jumlah 

persediaan perusahaan dapat dilihat dari kebijakan persediaan besi (safety 

stock). Kebijakan ini merupakan kebijakan membuat persediaan tambahan 

untuk menjaga kemungkinan kekurangan bahan. Kebijakan besi akan 

dipengaruhi oleh faktor pemakaian atau penjualan bahan dan waktu. 

 

2.2.8 Cara Menanggulangi Kehabisan Bahan  

Menurut Prawirosentono (2001) bahwa kehabisan bahan dapat 

mengakibatkan terhentinya operasi produksi perusahaan bersangkutan. Hal ini 

berakibat pada kerugian berupa tidak efisien dan terputusnya hubungan dengan 

langganan atau konsumen. 

Demi menghindarkan terjadinya kehabisan bahan perlu dilakukan 

upaya-upaya sebagai berikut : 

a. Pembelian bahan baku secara darurat  

Upaya tindakan darurat ditujukan untuk mencegah terjadinya 

kehabisan bahan. Pembelian bahan secara darurat mungkin saja harga per 

unit bahan menjadi lebih mahal dari harga normal karena pemesanan dalam 

jumlah kecil. Sehingga bukan hanya harga tetapi juga biaya per unit bahan 

tersebut menjadi lebih mahal biasanya. Hal ini tidak jadi soal, dibanding 

dengan kerugian akibat terhentinya proses produksi. 

Pembelian mendadak tersebut harus dilakukan hanya dalam 

keadaan dimana persediaan bahan yang ada dalam keadaan kritis. 
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Pembelian tidak perlu sering dilakukan. Apabila stock-out sering terjadi 

berarti harus dilakukan upaya lain. 

b. Mengadakan cadangan penyelamat 

Cadangan penyelamat ini baru diadakan apabila ternyata 

kemungkinan terjadinya “kehabisan bahan” besar sekali dan cenderung 

sering, misalnya setiap tahun atau beberapa kali. 

 

 

 

 

2.2.9 Model Perhitungan Persediaan 

Untuk meminimalkan biaya yang ditimbulkan dengan adanya 

persediaan  maka ada beberapa cara perhitungan untuk mengoptimalkan 

jumlah persediaan. Berikut ini merupakan model-model  persediaan 

menurut Heizer dan Render (2010:92) yang menjawab pertanyaan penting 

: kapan harus memesan dan ada berapa pesanan yang harus dipesan, yaitu 

meliputi : 

a. Model kuantitas pesanan ekonomis (Economic Order Quantity – EOQ) 

yang mendasar. 

b. Model kuantitas pesanan produk (Product Order Quantity – POQ). 

c. Model diskon kuantitas (quantity discount). 

 

2.3 Economic Order Quantity (EOQ) 
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2.3.1 Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) 

Setiap perusahaan selalu menyediakan kebijakan penyediaan bahan 

baku yang tepat, dalam arti tidak mengganggu proses prosuksi dan tidak 

menimbulkan biaya yang ditanggung terlalu tinggi.  

Economic Order Quantity merupakan jumlah atau volume pembelian 

yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Menurut 

Handoko (2000:339) Economic Order Quantity (EOQ) adalah metode yang 

digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang 

meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya 

kebalikannya (inverse cost) pemesanan persediaan. 

Economic Order Quantity (EOQ)  atau pembelian bahan baku dan suku 

cadangnya yang optimal menurut Slamet (2007:70) dapat diartikan sebagai 

kuantitas bahan baku dan suku cadangnya yang dapat diperoleh melalui 

pembelian dengan mengeluarkan biaya minimal tetapi tidak berakibat pada 

kekurangan dan kelebihan bahan baku dan suku cadangnya. 

Menurut Gitosudarmo (2002:101) Economic Order Quantity (EOQ) 

merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk 

dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka 

dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan (pembeliannya) yang paling 

ekonomis yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian 

dengan menggunakan biaya yang minimal.  
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Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Economic Order 

Quantity (EOQ) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menentukan jumlah paling ekonomis dalam setiap kali pesan. 

 

2.3.2 Asumsi-Asumsi Economic Order Quantity (EOQ) 

Dalam penggunaan metode ini ada beberapa asumsi-asumsi yang harus 

ada. Metode ini disebut dengan metode ukuran lot atau lot size yang digunakan 

untuk pengelolaan independent demand inventory dan didasarkan pada 

beberapa asumsi. Asumsi Economic Order Quantity menurut Sumayang 

(2010:206) adalah sebagai berikut : 

a. Kecepatan permintaan tetap dan terus menerus. 

b. Lead time yaitu waktu antara pemesanan sampai dengan pesanan datang 

harus tetap. 

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

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

bersamaan dan tetap dalam bentuk paket. 

e. Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan harga walaupun pembelian 

dalam jumlah volume yang besar. 

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

inventory. 

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

tidak tergantung pada jumlah item pada setiap lot. 
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h. Item adalah produk satu macam dan tidak ada hubungannya dengan produk 

lain. 

Pembelian berdasarkan EOQ dapat dibenarkan kalau syarat-syarat 

dipenuhi. Adapun syarat-syarat menurut Slamet (2007:71) sebagai berikut : 

a. Kebutuhan barang relatif stabil sepanjang tahun atau periode produksi. 

b. Harga beli bahan per unit konstan sepanjang periode produksi. 

c. Setiap bahan yang diperlukan selalu tersedia dipasar. 

d. Bahan yang dipesan tidak terikat dengan bahan lain, terkecuali bahan 

tersebut ikut diperhitungkan sendiri dalam EOQ. 

Untuk menyerdehanakan perhitungan persediaan atau pesanan barang 

yang optimal. Model analisis Economic Order Quantity menurut Muslich 

(2007:123) diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut : 

a. Biaya yang relevan untuk perhitungan adalah Ordering Cost dan Carrying 

Cost. 

b. Pesanan untuk mengganti persediaan barang yang dijual selalu datang pada 

awal bulan. 

c. Untuk sementara stock out dan blogging tidak diperbolehkan. 

d. Permintaan barang dapat diketahui dan dengan tingkat pemakaian atau 

pengeluaran tetap. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode EOQ harus didasarkan pada asumsi-asumsi berikut 

kebutuhan barang stabil sepanjang periode produksi, harga per unit konstan , 
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setiap dibutuhkan barang selalu tersedia dipasar, dan item tidak terkait dengan 

item lain.  

 

2.3.3 Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 

Dalam suatu perusahaan perlu diadakannya persediaan. Prinsip 

diadakannya persediaan adalah untuk memperlancar jalannya operasi 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan jumlah persediaan 

yang optimal dengan menggunakan metode EOQ. Menurut Slamet (2007:70) 

perhitungan EOQ dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

EOQ = √
   

  
 

 Keterangan : 

 R = Kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu 

 S = Biaya pesanan setiap kali pesan 

 P = Harga Bahan per unit 

 I = biaya penyimpanan bahan baku digudang yang dinyatakan dalam 

    presentase dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata uang 

    yang disebut dengan carrying cost. 

P x I = Besarnya biaya penyimpanan bahan baku per unit. 
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2.3.4 Frekuensi Pembelian 

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 

menurut Deanta (2009 dalam Rifqi, 2012:40) dirumuskan sebagai berikut : 

I = 
 

   
 

Keterangan : 

I  = Frekuensi pemesanan dalam satu tahun 

D  = Jumlah kebutuhan bahan selama satu tahun 

EOQ = Jumlah pembelian bahan sekali pesan 

 

2.3.5 Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman sering juga disebut sebagai persediaan besi (iron 

stock) adalah suatu persediaan yang dicadangkan sebagai pengaman dari 

kelangsungan proses produksi perusahaan untuk menghindari terjadinya 

kekurangan barang. Persediaan pengaman diperlukan karena dalam 

kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi tidak 

selalu tepat seperti yang direncanakan. Memesan suatu barang sampai barang 

tersebut datang diperlukan waktu yang dalam hitungan hari atau bulan. Waktu 

menunggu barang dari pemesanan hingga barang tersebut sampai disebut lead 

time. Menurut Haming dan Nurnajamuddin (2012:7) lead time adalah interval 
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waktu antara penyampaian pesanan dan diterimanya pesanan sediaan itu dari 

pemasok. 

Lead time menurut Slamet (2007:71) yaitu jangka waktu yang 

diperlukan sejak dilakukan pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang 

dipesan. Guna untuk mengetahui berapa lamanya lead time biasanya diketahui 

dari lead time pemesanan yang terjadi pada pemesanan-pemesanan 

sebelumnya. Kebiasaan para levaransir menyerahkan bahan baku yang akan 

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. 

Safety stock atau iron stock atau persediaan besi atau persediaan 

pengaman menurut Nafarin, M (2004:87) adalah persediaan inti dari bahan 

yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Persediaan 

pengaman tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat, seperti bencana 

alam, alat pengangkut bahan kecelakaan, bahan dipasaran dalam keadaan 

kosong karena huru hara, dan lain-lain. Adapun yang mempengaruhi besar 

kecilnya safety stock bahan baku adalah : 

a. Kebiasaan para levaransir menyerahkan bahan baku yang akan 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. Jika bahan baku yang 

dibeli jumlahnya besar, maka tidak perlu safety stock yang besar. 
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c. Kemudahan menduga bahan baku yang diperlukan. Semakin mudah 

menduga bahan baku yang diperlukan maka semakin kecil safety stock. 

d. Hubungan biaya penyimpanan (carrying cost) dengan biaya ekstra 

kekurangan persediaan (stock-out cost). Stockout cost seperti biaya pesanan 

darurat, kehilangan kesempatan mendapat keuntungan karena tidak 

terpenuhi pesanan, kemungkinan kerugian karena adanya stagnasi 

produksi,dan lain-lain. Apabila stockout cost lebih besar dari carrying cost, 

maka perlu safety stock yang besar. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa safety stock 

adalah jumlah minimal persediaan yang harus selalu ada pada setiap periode, 

guna mengantisipasi terjadinya keterlambatan agar tidak mengganggu proses 

produksi. 

Untuk menghitung besarnya safety stock, menurut Slamet (2007:161) 

dapat dipakai cara yang relatif dengan menggunakan metode perbedaan 

pemakaian maksimum  dan rata-rata. 

 

 

2.3.6 Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

Untuk menjaga persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses 

produksi perusahaan harus melakukan pemesanan atau pembelian kembali 

sebelum persediaan digudang habis atau penimbunan persediaan yang ada 

digudang menyebabkan pemborosan biaya penyimpanan. Hal itu dilakukan 

Safety stock = (Pemakaian Maksimum-Pemakaian rata-rata)x lead time 
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untuk menjaga kelancaran proses produksi atau disebut titik pemesanan 

kembali (Reorder Point).  

Reorder point menurut Slamet (2007:71) adalah waktu yang tepat untuk 

melakukan pemesanan kembali bahan baku dan suku cadangnya yang 

diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu 

persediaan bahan baku dan suku cadangnya di atas safety stock sama dengan 

nol. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi reorder point atau saat yang tepat 

untuk melakukan pemesanan bahan baku dan suku cadangnya menurut Slamet 

(2007:71) antara lain : 

a. Lead time, yaitu jangka waktu yang diperlukan sejak dilakukan pemesanan 

sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan.  

b. Stock Out Cost, yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena 

keterlambatan datangnya bahan baku dan suku cadangnya. 

c. Ekstra carrying cost, yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena 

bahan baku dan suku cadangnya datang terlalu awal. 

Dari ketiga faktor tersebut, menurut Slamet (2007:72) dapat dicari 

dengan rumus berikut ini : 

 

 

Keterangan : 

LD = Lead Time 

AU = Average Usage = Pemakaian Rata-rata 

Reorder Point = (LD X AU) + SS 
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SS = Safety Stock 

 

2.3.7 Total Biaya Persediaan (Total Investory Cost/TIC) 

Biaya total persediaan (TIC) menurut Sumayang (2003:206) adalah 

terjadi keseimbangan atau trade-off antara jumlah pemesanan dengan 

tingkat inventory dan dapat dirumuskan  dalam persamaan matematik 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

D = Besar laju permintaan atau demand rate dalam unit per tahun 

S = Biaya setiap kali pemesanan atau ordering cost dalam dolar per  

   pemesanan 

C = Biaya per unit dalam dolar per unit 

I = Biaya pengelolaan atau carrying cost adalah presentase terhadap 

   nilai inventory per tahun 

Q = Ukuran paket pesanan atau lot size dalam unit 

TC = Biaya total inventory dalam dolar per tahun 

  TIC (Total Inventory Costs) menurut Buffa yaitu: 

   

 

TIC =  𝐒  
𝐃

𝐐
 + 𝐢𝐂  

𝐐

𝟐
  

TIC = √ 2.D.S.h 
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Total Inventory Cost (TIC) menurut Haming dan Nurnajamuddin 

(2012) adalah biaya variabel persediaan yang lazim disebut increment cost. 

Demikian, biaya variabel total (Total Increment Cost, TIC) dapat ditulis dalam 

persamaan berikut : 

TIC  =  
 

 
( ) + 

 

 
( ) 

 

Keterangan : 

TIC = Biaya Variabel Persediaan  

D = Kebutuhan bahan per tahun 

S = Biaya Pesanan per Order 

H = Biaya unit penyimpanan per tahun 

Q = Unit yang dipesan per order 

D/Q = Frekuensi pemesanan bahan 

Q/2 = Persediaan rata-rata yang dipelihara 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengendalian persediaan bahan baku 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti antara lain : 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 
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Tedy 

Susanto dan 

Suwardi 

Optimasi Produksi 

dan Pengendalian 

Bahan Baku Studi 

Kasus Pada PT. 

Joshua Indo Export 

2006 Untuk optimasi produksi 

diperoleh penghematan sebesar 

Rp. 6.202.554,00 per tahunnya 

untuk 15 jenis furniture. 

Dan untuk pengendalian bahan 

baku non furniture diperoleh 

penghematan sebesar Rp. 

4.045.103,00 per tahunnya 

untuk 10jenis bahan baku non 

furniture 

Winda 

Natasia 

Analisis 

Pengendalian 

Persediaan pada 

Home Industry 

Fanny Bakery di 

Kota Salatiga 

2010 Dengan menggunakan metode 

EOQ total biaya persediaan 

pada home indutry Fanny 

Bakery sebesar 

Rp.11.056.000,00 dan dengan 

menggunakan metode EOQ 

sebesar 10.676.859,52 dan 

terdapat penghematan sebesar 

Rp.379.140.48. Dengan 

menggunakan kebijakan metode 

EOQ terdapat penghematan 

biaya persediaan. 

Fenni Dyah 

Widayati 

Analisis 

Pengendalian 

Bahan Baku 

Menggunakan 

Metode Economic 

Order Quantity 

(EOQ) Pada CV. 

Cahaya Garmen 

Ungaran 

2011 Pembelian kain cotton combed 

yang optimal dengan metode 

EOQ sebesar 1989 yard dengan 

frekuensi pembelian 6 kali. 

Dengan selisih biaya total 

persediaan sebesar Rp. 

5.025.517,00 
 

Mutiara 

Simbar 

Analisis 

Pengendalian 

Persediaan Bahan 

Baku Kayu 

Cempaka Pada 

Industri Mebel 

Dengan 

Menggunakan 

Metode EOQ 

(Studi Kasus Pada 

UD.Batu Zaman) 

2014 Berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode EOQ  

total biaya persediaan optimal 

selama satu tahun menurut 

metode EOQ sebesar Rp. 

881.670, sedangkan menurut 

kebijakan perusahaan sebesar 

Rp. 1.335.000,terjadi 

penghematan biaya sebesar Rp. 

453.330. 
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Alfiah  Analisis 

Manajemen 

Persediaan Bahan 

Baku dan Bahan 

Penolong dengan 

Metode Economic 

Order Quantity 

(EOQ) 

(Studi Kasus Pada 

PT. Sukorejo Indah 

Textile Batang) 

2011 Pengendalian bahan baku 

benang lusi paling optimal 

menggunakan EOQ adalah 

1.259 bale dengan frekuensi 

pembelian sebanyak 4kali. 

Perusahaan dapat menghemat 

TIC sebesar Rp. 

100.490.900,00. 

    Sumber : Kumpulan Jurnal dan Hasil Penelitian 

 

2.5 Kerangka Berpikir  

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan tersendiri dalam melakukan 

pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. 

Kebanyakan perusahaan perlu memiliki persediaan bahan baku untuk 

menjamin agar proses produksinya tidak akan terhambat akibat kekurangan 

supply. Dengan kata lain, perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan 

persediaan yang jelas untuk mengatur agar persediaan bahan baku yang ada 

dapat tetap menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Pada Maju Bakery ini 

melakukan kebijakan secara konvensional yaitu dengan melakukan pembelian 

bahan baku secara terus menerus setiap bulannya. Bahan baku yang digunakan 

oleh Maju Bakery adalah tepung terigu dan gula pasir. Kebijakan dalam 

pembelian bahan baku secara terus menerus dimaksudkan guna memperlancar 

proses produksi, karena apabila terjadi kekurangan bahan baku nantinya akan 

menghambat proses produksi sehingga perusahaan dapat memenuhi 

permintaan konsumen.  
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Persediaan bahan baku dengan metode EOQ dimulai dengan mengetahui 

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

bahan baku. Data tersebut digunakan menghitung EOQ, persediaan pengaman 

(safety stock) untuk menghindari terjadinya kekurangan bahan baku serta untuk 

menjamin kelancaran proses produksi, dan  Reorder Point (ROP) agar 

pembelian bahan baku yang sudah ditetapkan tidak mengganggu kelancaran 

proses produksi. Setelah menghitung EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point 

(ROP) dilanjutkan dengan menghitung biaya total persediaan atau Total 

Inventory Cost (TIC) untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan perusahaan 

setiap periode produksi. Perusahaan dapat menekan biaya dengan pengendalian 

yang optimal. Biaya persediaan yang minimal akan meningkatkan keuntungan  

bagi perusahaan.  

Kerangka berpikir diatas dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah persediaan Jumlah pemakaian Jumlah pembelian 

Bahan baku 

Tepung Terigu Gula Pasir 

Penentuan Persediaan Bahan Baku 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Sumber : Slamet (2007) 

 

 

Metode EOQ Metode Konvensional 

Menghitung Reorder point 

Menghasilkan kuantitas persediaan yang optimal  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif 

kuantitatif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya 

tentang objek yang diteliti, menurut keadaan sebenarnya pada saat penelitian 

langsung. Adapun kasus dalam penelitian ini , perusahaan masih 

menggunakan metode konvensional dalam pengambilan keputusan pembelian 

bahan baku. Penelitian ini penulis menggunakan perhitungan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) dalam penentuan kuantitas bahan baku yang 

ekonomis. 

Menurut Sugiono (2007:11) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian kuantitatif menurut 

Hermawan (2009:19) adalah suatu pendekatan yang bersifat obyektif, 

mencakup pengumpulan data analisis data kuantitatif serta menggunakan 

metode pengujian statistik.  
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Maju Bakery yang berlokasi di Jalan 

Patimura Km 2, Kauman Kidul, Salatiga. Maju bakery merupakan industri 

rumah tangga yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan yaitu roti. Roti 

ini dibuat dengan bahan dasar tepung terigu, gula pasir dan juga bahan 

penolong.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian 

penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiyono (2007:3) pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian 

adalah persediaan bahan baku dan EOQ. 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

1. Persediaan 

Bahan Baku 

1. Persediaan bahan 

baku  

2. Pembelian Bahan 

Baku 

3. Pemakaian Bahan 

Baku 

 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

Rasio 

2. Economic 

Order Quantity 

(EOQ) 

1. Frekuensi 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Persediaan 

Pengaman (Safety 

Stock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Titik Pemesanan 

Kembali (Reorder 

Point) 

 

 

 

a. Permintaan 

barang bahan 

baku tepung terigu 

dan gula pasir 

b. Jumlah bahan 

baku tepung terigu 

dan gula pasir 

yang optimal 

 

 

a. Pemakaian 

Maksimum : 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

 

b. Pemakaian rata-

rata : 

pemesanan 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

 

c. Lead Time : 

Tepung terigu dan 

gula pasir 

 

 

a. Lead Time dari 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

b. Rata-rata 

pemakaian dari 

Tepung terigu dan 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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4. Total Biaya 

Persediaan (Total 

Inventory Cost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Biaya Pemesanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Biaya 

penyimpanan 

 

Gula pasir  

c. Safety Stock dari 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

 

a. Jumlah 

Pemakaian dari 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

b. Biaya Pemesanan 

dari Tepung terigu 

dan Gula pasir 

c. Biaya 

Penyimpanan dari 

Tepung terigu dan 

Gula pasir 

 

 

a. biaya proses 

persiapan pesanan 

b. biaya pengiriman 

untuk pesanan 

c. biaya penerimaan 

barang yang 

dipesan 

d. biaya proses 

pembayaran 

bahan yang 

dipesan 

 

 

a. biaya tempat 

penyimpanan 

b. biaya 

pemeliharaan 

bahan 

c. biaya 

kemungkinan 

bahan rusak atau 

hilang 

d. biaya asuransi 

e. biaya modal yang 

diinvestasikan 

f. biaya pajak 

g. biaya perhitungan 

dan penimbangan 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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bahan 
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Sumber : Suharsimi:2010 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono (2007:422) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

dalam bentuk data sekunder untuk mengetahui kuantitas pembelian bahan 

baku, pemakaian bahan baku, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan 

pada Maju Bakery - Salatiga. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dengan membandingkan antara total biaya 

persediaan (TIC) dari perhitungan metode EOQ dengan total biaya persediaan 

(TIC) dari metode konvensional. Apabila TIC menggunakan metode 

konvensional lebih besar dari TIC metode EOQ maka terjadi inefisiensi. 

Artinya dengan menggunakan metode konvensional perusahaan dalam 

pengendalian persediaan bahan bakunya tidak efisien atau tidak bisa optimal. 

Lebih baik perusahaan menggunakan metode EOQ karena dalam 

pengendalian persediaan bahan baku dapat  menghemat biaya sebesar selisih 

dari hasil perhitungan antara TIC metode konvensional dan metode EOQ. 
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Sebaliknya, jika TIC menggunakan metode konvensional lebih rendah 

daripada metode EOQ, maka tidak perlu penerapan metode EOQ karena 

semakin tidak efisien dan menyebabkan pemborosan. Analisis data tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

TIC Konvensional > TIC EOQ = Inefisien 

TIC Konvensional < TIC EOQ = Efisien 

Alat analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Economic Order Quantity (EOQ) 

Dalam suatu perusahaan perlu diadakannya persediaan. Prinsip 

diadakannya persediaan adalah untuk memperlancar jalannya operasi 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan jumlah 

persediaan yang optimal dengan menggunakan metode EOQ. Menurut 

Slamet (2007:70) perhitungan EOQ dapat diformulasikan sebagai berikut : 

EOQ =  
√   

  
 

Keterangan : 

R = Kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu 

S = Biaya pesanan setiap kali pesan 

P = Harga Bahan per unit 

I = biaya penyimpanan bahan baku digudang yang dinyatakan dalam 
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   presentase dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata uang 

   yang disebut dengan carrying cost. 

P x I = Besarnya biaya penyimpanan bahan baku per unit. 

 

2. Frekuensi Pembelian 

Metode EOQ mengacu pada penentuan jumlah yang sama dalam 

setiap kali pembelian. Banyaknya kegiatan pembelian dalam satu tahun 

dapat diketahui dengan membagi kebutuhan bahan dalam satu tahun 

dengan jumlah pembelian setiap kali melakukan pemesanan. Pembelian 

menurut Deanta (2009 dalam Rifqi 2012:40) dirumuskan sebagai berikut : 

 =  
 

   
 

Keterangan : 

I = Frekuensi pemesanan dalam satu tahun 

D = Jumlah kebutuhan bahan selama satu tahun 

EOQ = Jumlah pembelian bahan sekali pesan 

 

2. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Safety stock adalah jumlah minimal persediaan yang harus selalu 

ada pada setiap periode, guna mengantisipasi terjadinya keterlambatan 

agar tidak mengganggu proses produksi. 

Untuk menghitung besarnya safety stock, menurut Slamet 

(2007:161) dapat dipakai cara yang relatif dengan menggunakan metode 

perbedaan pemakaian maksimum  dan rata-rata. 

Safety stock = (Pemakaian Maksimum-Pemakaian rata-rata) x lead time 
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3. Reorder Point (ROP) 

Reorder point menurut Slamet (2007:71) adalah waktu yang tepat 

untuk melakukan pemesanan kembali bahan baku dan suku cadangnya 

yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat 

pada waktu persediaan bahan baku dan suku cadangnya di atas safety stock 

sama dengan nol. 

Reorder point menurut Slamet (2007:72) dapat dicari dengan 

rumus berikut ini : 

 

 

Keterangan : 

LD = Lead Time 

AU = Average Usage = Pemakaian Rata-rata 

SS = Safety Stock 

 

4. Total Biaya Persediaan (Total Investory Cost/TIC) 

Biaya total persediaan (TIC) menurut Sumayang (2003:206) 

adalah terjadi keseimbangan atau trade-off antara jumlah pemesanan 

dengan tingkat inventory dan dapat dirumuskan  dalam persamaan 

matematik sebagai berikut : 

 

 

 

Reorder Point = (LD X AU) + SS 
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TIC =    
 

 
 +    

 

 
  

Keterangan : 

D = Besar laju permintaan atau demand rate dalam unit per tahun 

S = Biaya setiap kali pemesanan atau ordering cost dalam dolar per 

   pemesanan 

C = Biaya per unit dalam dolar per unit 

I = Biaya pengelolaan atau carrying cost adalah presentase terhadap 

   nilai inventory per tahun 

Q = Ukuran paket pesanan atau lot size dalam unit 

TC = Biaya total inventory dalam dolar per tahun 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu yang Optimal Berdasarkan 

Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Maju Bakery menggunakan metode konvensional dalam menentukan 

persediaan bahan baku tepung terigu. Akibatnya Maju Bakery ini selalu 

mengalami kelebihan bahan baku dalam setiap pembeliannya sehingga 

ketidakmaksimalan dalam mencapai hasil.  

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa Maju Bakery 

dalam melakukan pembelian pada bahan baku tepung terigu belum 

memperhitungkan jumlah pembelian yang optimal. Dari periode waktu yang 

diteliti, diketahui perusahaan melakukan pembelian bahan baku sebulan sekali. 

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku 

selama proses produksi sehingga perusahaan melakukan pembelian bahan baku 

secara terus menerus. Dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku tepung 

terigu dapat diketahui dari jumlah pemakaian bahan setiap kali produksi. Adapun 

persediaan, pembelian dan pemakaian bahan baku tepung terigu yang dimiliki 

oleh Maju Bakery dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

 

 



56 
 

 
 

Tabel 4.1 Persediaan, Pembelian, Pemakaian  Bahan Baku Tepung Terigu 

Sumber : Data Primer pada Tahun 2014 yang sudah diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa persediaan bahan 

baku bulan Januari sebesar 1875 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 5525 

Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 5325 Kg. Pada bulan Februari persediaan 

bahan baku sebesar 2250 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 5825 Kg, dan 

jumlah pemakaian bahan baku 5450Kg. Bulan Maret persediaan bahan baku 

sebesar 2575 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 5900 Kg, dan jumlah 

pemakaian bahan baku 5575 Kg. Bulan April persediaan bahan baku sebesar 3025 

Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 6150 Kg, dan jumlah pemakaian bahan 

baku 5700 Kg. Bulan Mei persediaan bahan baku sebesar 3425 Kg, biaya 

pembelian bahan baku sebesar 6225 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 5825 

Kg. Bulan Juni persediaan bahan baku sebesar 3950 Kg, biaya pembelian bahan 

Periode 

Tahun 2014 

Persediaan  

Bahan Baku 

(Kg) 

Pembelian 

Bahan Baku 

(Kg) 

Pemakaian 

Bahan Baku 

(Kg) 

Januari 1875 5575 5325 

Febuari 2250 5825 5450 

Maret 2575 5900 5575 

April 3025 6150 5700 

Mei 3425 6225 5825 

Juni 3950 6475 5950 

Juli 4375 6475 6050 

Agustus 4825 6650 6200 

September 4750 6300 6375 

Oktober 4350 6025 6425 

November 3500 5900 6750 

Desember 2675 5775 6600 

Jumlah  73275 72225 

Rata-rata  6106 6018 
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baku sebesar 6475 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 5950 Kg. Bulan Juli 

persediaan bahan baku sebesar 4375 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 

6475 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 6050 Kg. Bulan Agustus persediaan 

bahan baku sebesar 4825 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 6650 Kg, dan 

jumlah pemakaian bahan baku 6200 Kg. Bulan September persediaan bahan baku 

sebesar 4750 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 6300 Kg, dan jumlah 

pemakaian bahan baku 6375 Kg. Bulan Oktober persediaan bahan baku sebesar 

4350 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 6025 Kg, dan jumlah pemakaian 

bahan baku 6425 Kg. Bulan November persediaan bahan baku sebesar 3500 Kg, 

biaya pembelian bahan baku sebesar 5900 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 

6750 Kg. Bulan Desember persediaan bahan baku sebesar 2675 Kg, biaya 

pembelian bahan baku sebesar 5775 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 6600 

Kg. 

Persediaan bahan baku yang melebihi dari yang dibutuhkan dapat 

membebankan pada biaya produksi sehingga terjadi pemborosan. Jumlah 

pembelian bahan baku tepung terigu yang dilakukan oleh Maju Bakery pada tahun 

2014 sebesar 73275 Kg dengan pembelian rata-rata 6106 Kg. Jumlah pemakaian 

bahan baku pada tahun 2014 sebesar 72225 Kg dengan pemakaian rata-rata bahan 

baku sebesar 6018 Kg.  

Maju Bakery untuk melakukan pembelian bahan baku tepung terigu juga 

mengeluarkan biaya pemesanan. Biaya pemesanan bahan baku tepung terigu 

terdiri dari biaya pengiriman, biaya bongkar muat dan biaya telepon. Adapun 
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biaya pemesanan bahan baku tepung terigu untuk setiap kali pesan pada Maju 

Bakery adalah sebagai berikut: 

Tab

el 

4.2 

Biay

a 

Pem

esanan Bahan Baku Tepung Terigu 

 

 

 

Sumber : Data Primer Maju Bakery Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa biaya pengiriman bahan 

baku tepung terigu sebesar Rp. 375.000,00, biaya bongkar muat Rp. 250.000,00, 

dan biaya telepon Rp. 50.000,00, sehingga biaya pemesanan bahan baku tepung 

terigu yang dikeluarkan oleh Maju Bakery dalam setiap kali melakukan 

pemesanan bahan baku tepung terigu sebesar Rp. 675.000,00. 

Selain biaya pemesanan, dalam pengelolaan bahan baku, Maju Bakery juga 

mengeluarkan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang 

timbul karena adanya bahan baku tepung terigu yang tersimpan di gudang 

Jenis Biaya Tahun 2014 

Biaya Pengiriman Rp. 375.000,00 

Biaya Telepon Rp. 50.000,00 

Biaya Bongkar Muat Rp. 250.000,00 

Jumlah Rp. 675.000,00 
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perusahaan. Biaya penyimpanan diperhitungkan dalam biaya total penyimpanan 

dalam satu periode dengan banyaknya persediaan. Adapun biaya penyimpanan 

bahan baku tepung terigu pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Biaya Penyimpanan Bahan Baku Tepung Terigu Tahun 2014 

Sumber : Data Primer Biaya Penyimpanan Tahun 2014 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa biaya penyimpanan bahan 

baku tepung terigu pada Maju Bakery tahun 2014 sebesar Rp. 3.210.000,00 dan 

jumlah persediaan bahan baku tepung terigu sejumlah 2675 dengan biaya 

penyimpanan per unit Rp. 1200,00. 

Dari beberapa keterangan di atas mengenai data jumlah pembelian bahan, 

jumlah pemakaian bahan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku 

tepung terigu, maka perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) bahan baku 

tepung terigu pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

EOQ = √2.D.S 

      

      h 

= √2 x 72225 x 675.000 

1200 

= √97.503.750.000 

1200  

= 9014 Kg = 360 Karung  

Biaya Penyimpanan 

per Tahun (Rupiah) 

Persediaan Bahan 

Tepung Terigu  

Biaya Penyimpanan 

per Unit 

Rp. 3.210.000,00 2675 Rp. 1200,00 
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Frekuensi pembelian = 72225 

   9014 

= 8,01 kali 

(dibulatkan menjadi 8 kali) 

Berdasarkan hasil perhitungan kuantitas pembelian bahan baku yang 

optimal berdasarkan metode EOQ pada bahan baku tepung terigu di atas, maka 

dapat dilihat perbandingannya dengan perhitungan kuantitas pembelian bahan 

baku secara konvensional dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 Perbandingan Kuantitas Pembelian Tepung Terigu Metode     

Konvensional dengan Metode EOQ pada Maju Bakery (Kg) 

 

Sumber : Data Primer Tahun 2014 yang Sudah Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa diketahui bahwa kuantitas 

pembelian bahan baku tepung terigu dengan metode  EOQ hasilnya sangat 

berbeda dengan perhitungan metode konvensional. Pada tahun 2014 jumlah 

pembelian bahan baku yang harus dilakukan perusahaan menurut metode 

konvensional sebanyak 6106 Kg dengan frekuensi 12 kali. Sedangkan jumlah 

pembelian bahan baku yang harus dilakukan perusahaan dengan metode EOQ 

adalah sebanyak 904 Kg, dengan frekuensi pembelian yang dilakukan hanya 8 

kali. Dari hasil perhitungan di atas, terjadi selisih kuantitas pembelian bahan baku 

Metode Konvensional Metode EOQ Selisih Kuantitas 

Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi 

6106 12 9014 8 2908 4 
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yang cukup besar. Kuantitas pembelian bahan baku tepung terigu sebesar 2908 Kg 

dengan selisih frekuensi 4 kali. 

Pembelian bahan baku tepung terigu dengan metode konvensional hasilnya 

kurang efektif apabila dibandingkan dengan metode EOQ, karena jika kuantitas 

pembelian bahan baku kecil dengan frekuensi pembelian yang terlalu sering akan 

menyebabkan pengeluaran biaya pemesanan yang tinggi. Sebaliknya jika 

pembelian bahan baku dilakukan dengan kuantitas bahan baku yang besar dengan 

frekuensi yang jarang maka akan menyebabkan pengeluaran biaya penyimpanan 

yang tinggi. Dengan adanya perhitungan menggunakan metode EOQ ini akan 

mendapatkan perhitungan pembelian bahan baku tepung terigu yang optimal 

dengan mempertimbangkan kuantitas pembelian dan frekuensi pembelian yang 

paling optimal untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persediaan 

bahan baku tepung terigu. 

Maju Bakery dalam menjalankan usaha untuk mengantisipasi resiko 

kehabisan stock bahan baku tepung terigu dan untuk mengantisipasi keterlambatan 

penerimaan bahan baku tepung terigu, harus mempersiapkan persediaan 

pengaman (safety stock). Pada Maju Bakery untuk bahan baku tepung terigu 

mempunyai waktu tunggu (lead time) selama 2 hari. Perhitungan safety stock 

bahan baku tepung terigu pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

Safety Stock  = (Pemakaian maksimum – Pemakaian Rata-rata) x LT 

   = (6750 - 6018 ) x 2 

   = 1464 Kg = 58 karung 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan 

pengaman (safety stock) untuk bahan baku tepung terigu pada Maju Bakery 

sebesar 1464 Kg atau 58 karung. 

Dalam pembelian bahan baku tepung terigu pada Maju Bakery juga 

memperhitungkan titik pemesanan kembali (reorder point). Reorder point  (ROP) 

adalah waktu dimana pada titik tertentu diadakan pemesanan kembali bahan baku 

tepung terigu pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

 

 

ROP = (LT x AU) + SS 

= (2 x 200) + 1464 

= 1.864 Kg = 74 Karung 

Berdasarkan hasil perhitungan safety stock dan reorder point bahan baku 

tepung terigu dengan metode EOQ, maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Safety Stock dan Reorder Point Dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ)  

Periode Safety Stock Reorder Point 

2014 58 Karung 74 Karung 

Sumber : Data Primer Tahun 2014 yang Sudah Diolah 

 Untuk mengetahui besarnya  jumlah total biaya persediaan bahan baku 

tepung terigu pada Maju Bakery dapat menghitung menggunakan rumus Total 

Inventory Cost (TIC). Perhitungan total biaya persediaan bahan baku tepung 
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terigu dengan rumus TIC berdasarkan metode EOQ dalam rupiah pada Maju 

Bakery adalah sebagai berikut : 

TIC (EOQ) = √2.D.S.   

= √2 x 72.225 x 675.000 x 1.200 

   = Rp. 10.816.862,00 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku tepung terigu dengan 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) diketahui bahwa TIC 

bahan baku tepung terigu selama tahun 2014 sebesar Rp. 10.816.862,00. 

Perhitungan total biaya persediaan (TIC) untuk bahan baku tepung terigu 

yang dilakukan oleh Maju Bakery menggunakan metode konvensional adalah 

sebagai berikut : 

TIC Konvensional = (Pemakaian Rata-rata x C) + (P x F) 

  =  (6018 x Rp. 1.200) + (675.000 x 12) 

  = (7.221.600 + 8.100.000) 

  = Rp. 15.321.600,00 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku tepung terigu dengan 

menggunakan metode konvensional dari perusahaan diketahui bahwa TIC bahan 

baku tepung terigu selama tahun 2014 sebesar Rp. 15.321.600,00. 
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Untuk perbandingan TIC metode konvensional yang diterapkan oleh 

perusahaan dengan metode EOQ untuk bahan baku tepung terigu dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 Perbandingan TIC Metode Konvensional dengan Metode EOQ 

Bahan Baku Tepung Terigu. 

Sumber : Data Primer Tahun 2014 yang Sudah Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa terdapat selisih perbedaan 

biaya yang cukup besar pada TIC pembelian bahan baku tepung terigu 

menggunakan metode konvensional dan metode EOQ. Dengan menggunakan 

perhitungan TIC menggunakan metode EOQ jauh lebih hemat. Hal ini dapat 

terbukti pada tahun 2014 jumlah biaya total persediaan dengan menggunakan 

metode konvensional sebesar Rp 15.321.600,00, sedangkan biaya total persediaan 

dengan metode EOQ sebesar Rp 10.816.862,00. Dari hasil tersebut maka dengan 

metode EOQ perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp. 4.504.738,00.  

4.2 Persediaan Bahan Baku Gula Pasir yang Optimal Berdasarkan Metode 

Economic Order Quantity (EOQ) 

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan Maju Bakery mengenai 

persediaan bahan baku, diketahui bahwa perusahaan Maju Bakery dalam 

melakukan pengendalian persediaan bahan baku gula pasir belum dilakukan 

secara optimal karena hanya menggunakan metode konvensional, yaitu dengan 

melakukan pembelian bahan baku secara terus menerus, kebijakan tersebut 

Periode 
TIC 

Konvensional 
TIC EOQ Selisih Biaya  

2014 Rp. 15.321.600,00 Rp. 10.816.862,00 Rp. 4.504.738,00 
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dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku selama proses produksi.  

Perusahaan tidak pernah kehabisan bahan baku gula pasir, namun sebaliknya 

perusahaan selalu mengalami kelebihan bahan baku dari yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk melakukan produksi sehingga bahan baku yang tersisa 

menumpuk di dalam gudang. Persediaan bahan baku gula pasir yang dimiliki 

Maju Bakery pada tahun 2014 dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Persediaan, Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku Gula Pasir 

Pada Maju Bakery Tahun 2014 

Sumber : Data Primer Maju Bakery Tahun 2014 

Periode Tahun 

2014 

Persediaan  

Bahan Baku 

(Kg) 

Pembelian 

Bahan Baku 

(Kg) 

Pemakaian 

Bahan Baku 

(Kg) 

Januari 2525 1450 1275 

Febuari 2775 1575 1325 

Maret 3025 1650 1400 

April 3200 1650 1475 

Mei 3400 1725 1525 

Juni 3675 1800 1525 

Juli 3775 1600 1500 

Agustus 3925 1750 1600 

September 4025 1825 1725 

Oktober 3625 1400 1800 

November 3425 1350 1550 

Desember 3050 1300 1675 

Jumlah  19075 18375 

Rata-rata   1589 1531 
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 Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa persediaan bahan 

baku gula pasir pada tahun 2014 selalu berubah dan tidak stabil. Dapat dilihat 

pada bulan Januari persediaan bahan baku 2525 sebesar  Kg, biaya pembelian 

bahan baku sebesar 1450 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1275 Kg. Pada 

bulan Februari persediaan bahan baku sebesar 2775 Kg, biaya pembelian bahan 

baku sebesar 1575 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1325 Kg. Bulan Maret 

persediaan bahan baku sebesar 3025 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 

1650 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1400 Kg. Bulan April persediaan 

bahan baku sebesar 3200 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 1650 Kg, dan 

jumlah pemakaian bahan baku 1475 Kg. Bulan Mei persediaan bahan baku 

sebesar 3400 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 1725 Kg, dan jumlah 

pemakaian bahan baku 1525 Kg. Bulan Juni persediaan bahan baku sebesar 3675 

Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 1800 Kg, dan jumlah pemakaian bahan 

baku 1525 Kg. Bulan Juli persediaan bahan baku sebesar 3775 Kg, biaya 

pembelian bahan baku sebesar 1600 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1500 

Kg. Bulan Agustus persediaan bahan baku sebesar 3925 Kg, biaya pembelian 

bahan baku sebesar 1750 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1600 Kg. Bulan 

September persediaan bahan baku sebesar 4025 Kg, biaya pembelian bahan baku 

sebesar 1825 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1725 Kg. Bulan Oktober 

persediaan bahan baku sebesar 3625 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 

1400 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1800 Kg. Bulan November 

persediaan bahan baku sebesar 3425 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 

1350 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1550 Kg. Bulan Desember 
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persediaan bahan baku sebesar 3050 Kg, biaya pembelian bahan baku sebesar 

1300 Kg, dan jumlah pemakaian bahan baku 1675 Kg. 

Persediaan bahan baku yang melebihi dari yang dibutuhkan dapat 

membebankan pada biaya produksi sehingga terjadi pemborosan. Jumlah 

pembelian bahan baku gula pasir yang dilakukan oleh Maju Bakery pada tahun 

2014 sebesar 19075 Kg dengan pembelian rata-rata 1589 Kg. Jumlah pemakaian 

bahan baku pada tahun 2014 sebesar 18375 Kg dengan pemakaian rata-rata bahan 

baku sebesar 1531 Kg.  

Maju Bakery untuk melakukan pembelian bahan baku gula pasir juga 

mengeluarkan biaya pemesanan. Biaya pemesanan bahan baku gula pasir terdiri 

dari biaya pengiriman, biaya bongkar muat dan biaya telepon. Adapun biaya 

pemesanan bahan baku gula pasir untuk setiap kali pesan pada Maju Bakery 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Biaya Pemesanan Bahan Baku Gula Pasir 

Sumber : Data Primer Maju Bakery Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa biaya pengiriman bahan 

baku gula pasir sebesar Rp. 150.000,00, biaya bongkar muat Rp. 80.000,00, dan 

biaya telepon Rp. 50.000,00, sehingga biaya pemesanan bahan baku gula pasir  

Jenis Biaya Tahun 2014 

Biaya Pengiriman Rp. 150.000,00 

Biaya Telepon Rp. 50.000,00 

Biaya Bongkar Muat Rp. 80.000,00 

Jumlah Rp. 280.000,00 
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yang dikeluarkan oleh Maju Bakery dalam setiap kali melakukan pemesanan 

bahan baku gula pasir sebesar Rp. 280.000,00. 

Selain biaya pemesanan, dalam pengelolaan bahan baku, Maju Bakery 

juga mengeluarkan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya 

yang timbul karena adanya bahan baku gula pasir yang tersimpan di gudang 

perusahaan. Biaya penyimpanan diperhitungkan dalam biaya total penyimpanan 

dalam satu periode dengan banyaknya persediaan. Adapun biaya penyimpanan 

bahan baku gula pasir pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Biaya Penyimpanan Bahan Baku Gula Pasir Tahun 2014 

Sumber : Data Primer Maju Bakery yang Sudah Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa biaya penyimpanan bahan 

baku gula pasir pada Maju Bakery tahun 2014 sebesar Rp. 2.287.500,00 dan 

jumlah persediaan bahan baku gula pasir sejumlah 3050 dengan biaya 

penyimpanan per unit Rp. 750,00. 

Berdasarkan keterangan di atas mengenai data jumlah pembelian bahan, 

jumlah pemakaian bahan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku 

gula pasir, maka perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) bahan baku gula 

pasir pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

EOQ = √2.D.S 

      

Biaya Penyimpanan 

per Tahun (Rupiah) 

Persediaan Bahan 

Tepung Terigu  

Biaya Penyimpanan 

per Unit 

Rp. 2. 287.500 3050 Rp 750,00 
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      h 

= √2 x 18375 x 280.000 

750 

= √10.290.000.000 

750  

= 3704 Kg = 70 Karung  

Frekuensi pembelian = 18375 

      3704 

=  4,96 kali 

(dibulatkan menjadi 5 kali) 

Berdasarkan hasil perhitungan kuantitas pembelian bahan baku yang 

optimal berdasarkan metode EOQ pada bahan baku gula pasir di atas, maka dapat 

dilihat perbandingannya dengan perhitungan kuantitas pembelian bahan baku 

secara konvensional dalam tabel berikut : 

 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Kuantitas Pembelian Gula Pasir Metode     

Konvensional dengan Metode EOQ pada Maju Bakery (Kg) 

Metode Konvensional Metode EOQ Selisih Kuantitas 

Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi 

1589 12 3704 5 2115 7 

Sumber : Data Tahun 2014 yang Sudah Diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa diketahui bahwa kuantitas 

pembelian bahan baku gula pasir dengan metode  EOQ hasilnya sangat berbeda 

dengan perhitungan metode konvensional. Pada tahun 2014 jumlah pembelian 
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bahan baku yang harus dilakukan perusahaan menurut metode konvensional 

sebanyak 1589 Kg dengan frekuensi 12 kali. Sedangkan jumlah pembelian bahan 

baku yang harus dilakukan perusahaan dengan metode EOQ adalah sebanyak 

3704 Kg, dengan frekuensi pembelian yang dilakukan hanya 5 kali. Dari hasil 

perhitungan di atas, terjadi selisih kuantitas pembelian bahan baku yang cukup 

besar. Kuantitas pembelian bahan baku gula pasir sebesar 2115 Kg dengan selisih 

frekuensi 7 kali. 

Pembelian bahan baku gula pasir dengan metode konvensional hasilnya 

kurang efektif apabila dibandingkan dengan metode EOQ, karena jika kuantitas 

pembelian bahan baku kecil dengan frekuensi pembelian yang terlalu sering akan 

menyebabkan pengeluaran biaya pemesanan yang tinggi. Sebaliknya jika 

pembelian bahan baku dilakukan dengan kuantitas bahan baku yang besar dengan 

frekuensi yang jarang maka akan menyebabkan pengeluaran biaya penyimpanan 

yang tinggi. Dengan adanya perhitungan menggunakan metode EOQ ini akan 

mendapatkan perhitungan pembelian bahan baku gula pasir yang optimal dengan 

mempertimbangkan kuantitas pembelian dan frekuensi pembelian yang paling 

optimal untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persediaan bahan 

baku gula pasir. 

Maju Bakery dalam menjalankan usaha untuk mengantisipasi risiko 

kehabisan stock bahan baku gula pasir dan untuk mengantisipasi keterlambatan 

penerimaan bahan baku gula pasir, harus mempersiapkan persediaan pengaman 

(safety stock). Pada Maju Bakery untuk bahan baku gula pasir mempunyai waktu 
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tunggu (lead time) selama 2 hari. Perhitungan safety stock bahan baku gula pasir 

pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

Safety Stock  = (Pemakaian maksimum – Pemakaian Rata-rata) x LT 

   = (1800 - 1531 ) x 2 

   = 538 Kg = 10 karung 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan 

pengaman (safety stock) untuk bahan baku gula pasir pada Maju Bakery sebesar 

538 Kg atau 10 karung. 

Dalam pembelian bahan baku gula pasir pada Maju Bakery juga 

memperhitungkan titik pemesanan kembali (reorder point). Reorder point  (ROP) 

adalah waktu dimana pada titik tertentu diadakan pemesanan kembali bahan baku 

gula pasir pada Maju Bakery adalah sebagai berikut : 

ROP = (LT x AU) + SS 

   = (2 x 51) + 538 

   = 640 Kg = 12 Karung 

Berdasarkan hasil perhitungan safety stock dan reorder point  bahan baku 

gula pasir dengan metode EOQ, maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Safety Stock dan Reorder Point Dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ)  

Periode Safety Stock Reorder Point 

2014 10 Karung 12 Karung 

Sumber : Data Primer Tahun 2014 yang Sudah Diolah 
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 Untuk mengetahui besarnya  jumlah total biaya persediaan bahan baku 

gula pasir pada Maju Bakery dapat menghitung menggunakan rumus Total 

Inventory Cost (TIC). Perhitungan total biaya persediaan bahan baku gula pasir 

dengan rumus TIC berdasarkan metode EOQ dalam rupiah pada Maju Bakery 

adalah sebagai berikut : 

TIC (EOQ) = √2.D.S.   

= √2 x 18375 x 280.000 x 750 

   = Rp. 2.778.039,00 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku gula pasir dengan menggunakan 

metode EOQ (Economic Order Quantity) diketahui bahwa TIC bahan baku gula 

pasir selama tahun 2014 sebesar Rp. 2.778.039,00. 

Perhitungan total biaya persediaan (TIC) untuk bahan baku gula pasir yang 

dilakukan oleh Maju Bakery menggunakan metode konvensional adalah sebagai 

berikut : 

 

TIC Konvensional = (Pemakaian Rata-rata x C) + (P x F) 

   =  (1531 x Rp. 750) + (280.000 x 12) 

   = (1.148.250 + 3.360.000) 

   = Rp. 4.508.250,00 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku gula pasir dengan menggunakan 

metode konvensional dari perusahaan diketahui bahwa TIC bahan baku gula pasir 

selama tahun 2014 sebesar Rp. 4.508.250,00. 
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Untuk perbandingan TIC metode konvensional yang diterapkan oleh 

perusahaan dengan metode EOQ untuk bahan baku gula pasir dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 Perbandingan TIC Metode Konvensional dengan Metode EOQ 

Bahan Baku Gula Pasir. 

Periode 
TIC 

Konvensional 
TIC EOQ Selisih Biaya  

2014 Rp. 4.508.250 ,00 Rp. 2.778.039,00 Rp. 1.730.211,00 

Sumber : Data Primer Tahun 2014 yang Sudah Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa terdapat selisih perbedaan 

biaya yang cukup besar pada TIC pembelian bahan baku gula pasir menggunakan 

metode konvensional dan metode EOQ. Dengan menggunakan perhitungan TIC 

menggunakan metode EOQ jauh lebih hemat. Hal ini dapat terbukti pada tahun 

2014 jumlah biaya total persediaan dengan menggunakan metode konvensional 

sebesar Rp. 4.508.250,00, sedangkan biaya total persediaan dengan metode EOQ 

sebesar Rp. 2.778.039,00. Dari hasil tersebut maka dengan metode EOQ 

perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp. 1.730.211,00.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di awal, dapat disimpulkan 

bahwa persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ (Economic Order 

Quantity) lebih optimal dan ekonomis dibandingkan dengan metode konvensional 

yang diterapkan perusahaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

pembelian bahan baku yang optimal dan penghematan TIC (Total Inventory Cost) 

sebagai berikut : 

1. Pembelian bahan baku tepung terigu yang dilakukan perusahaan 

menggunakan metode konvensional  tahun 2014 sebesar 6106 Kg dengan 

frekuensi pembelian 12 kali pembelian, sedangkan TIC konvensional yang 

dikeluarkan perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 15.321.600,00. Perhitungan 

pembelian bahan baku yang efisien menggunakan metode EOQ pada tahun 

2014 sebesar 9014 Kg dengan frekuensi 8 kali pembelian, biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 10.816.862,00. Penghematan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dengan menggunakan metode EOQ bila dibandingkan dengan 

metode konvensional tahun 2014 sebesar Rp. 4.504.738,00. 

2. Dan untuk pembelian bahan baku gula pasir yang dilakukan perusahaan 

menggunakan metode konvensional tahun 2014 sebesar 1589 Kg dengan 

frekuensi pembelian sebanyak 12 kali, sedangkan TIC konvensional yang 



 

 

 

dikeluarkan perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 4.508.250 ,00. Dengan 

perhitungan pembelian menggunakan metode EOQ pada tahun 2014 sebesar 

3704 Kg dengan frekuensi 5 kali pembelian. Penghematan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan metode EOQ bila dibandingkan 

dengan metode konvensional tahun 2014 sebesar Rp. 1.730.211,00. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan Maju Bakery sebaiknya dalam melakukan 

pembelian bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity 

(EOQ), karena dengan menggunakan metode EOQ dalam kebijakan 

pengadaan bahan baku perusahaan akan mendapatkan kuantitas pembelian 

bahan baku yang optimal yaitu pembelian bahan baku tepung terigu 9014 Kg 

dengan frekuensi pembelian 8 kali dan bahan baku gula pasir 3704 Kg dengan 

frekuensi 5 kali pembelian. Biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih hemat 

dibandingkan dengan metode konvensional yaitu sebesar Rp. 4.504.738,00 

untuk tepung terigu dan untuk gula pasir sebesar Rp. 1.730.211,00. 

2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis dengan 

menggunakan subjek persediaan optimal pada usaha kecil, mikro dan 

menengah diharapkan untuk membandingkan dengan metode lain mengenai 

persediaan optimal, sehingga diperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

“ANALISIS OPTIMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN 

METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA MAJU 

BAKERY KAUMAN KIDUL-SALATIGA” 

Daftar pertanyaan kepada pemilik perusahaan Maju Bakery : 

A. Pertanyaan untuk pembelian, pemakaian dan persediaan bahan baku 

1. Berapakah jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan 

Maju Bakery selama tahun 2014 ? 

Tabel.1 Pembelian bahan baku pada tahun 2014 dalam kilogram 

 

Tepung Terigu Gula Pasir

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei 

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

Jumlah

Bahan Baku
PeriodeNO

 

 

2. Berapakah jumlah pemakaian bahan baku yang dibutuhkan oleh 

perusahaan selama tahun 2014 ? 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel.2 Pemakaian bahan baku pada tahun 2014 dalam kilogram 

Tepung Terigu Gula Pasir

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei 

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

Jumlah

NO Periode
Bahan Baku

 
 

3. Berapakah jumlah persediaan akhir bahan baku perusahaan dalam setiap 

periode pembelian ? 

Table.3 Persediaan bahan baku pada tahun 2014 dalam kilogram 

 

Tepung Terigu Gula Pasir

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei 

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

Jumlah

NO Periode
Bahan Baku

 

 



 

 

 

4. Berapakah rata-rata kebutuhan bulanan bahan baku yang diperlukan 

perusahaan ? 

5. Berapa lama waktu tunggu atau lead time yang diperlukan untuk 

memperoleh pemesanan bahan baku ? 

 

B. Pertanyaan Biaya Pemesanan 

1. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam pemesanan atau pembelian bahan 

baku ? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam pemesanan atau pembelian bahan 

baku dalam satu periode tertentu ? 

Table.4 Biaya pemesanan bahan baku pada tahun 2014 

No. Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 

 

Rp Rp 

2 

 

Rp Rp 

3  Rp Rp 

Jumlah Rp Rp 

Rata-rata Rp Rp 

 

 

C. Pertanyaan untuk Biaya Penyimpanan 

1. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaan bahan 

baku? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaan bahan 

baku? 
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No. Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 

 

Rp Rp 

2 

 

Rp Rp 

3 

 

Rp Rp 

4 

 

Rp Rp 

5  Rp Rp 

Jumlah Rp Rp 

Rata-rata Rp Rp 



 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

“ANALISIS OPTIMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN 

METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA MAJU BAKERY 

KAUMAN KIDUL-SALATIGA”  

A. Data Pembelian, Pemakaian dan Persediaan Bahan Baku 

1. Data pembelian bahan baku pada tahun 2014 

No. Bulan 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 Januari 5575 1450 

2 Februari 5825 1575 

3 Maret 5900 1650 

4 April 6150 1650 

5 Mei 6225 1725 

6 Juni 6475 1800 

7 Juli 6475 1600 

8 Agustus 6650 1750 

9 September 6300 1825 

10 Oktober 6025 1400 

11 November 5900 1350 

12 Desember 5775 1300 

 

Jumlah  73275 19075 

 

2. Data pemakaian bahan baku pada tahun 2014 

No. Bulan Bahan Baku 



 

 

 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 Januari 5325 1275 

2 Februari 5450 1325 

3 Maret 5575 1400 

4 April 5700 1475 

5 Mei 5825 1525 

6 Juni 5950 1525 

7 Juli 6050 1500 

8 Agustus 6200 1600 

9 September 6375 1725 

10 Oktober 6425 1800 

11 November 6750 1550 

12 Desember 6600 1675 

 

Jumlah  72225 18375 

 

3. Data persediaan akhir bahan baku pada tahun 2014 

No. Bulan 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 Januari 1875 2525 

2 Februari 2250 2775 

3 Maret 2575 3025 

4 April 3025 3200 

5 Mei 3425 3400 

6 Juni 3950 3675 

7 Juli 4375 3775 

8 Agustus 4825 3925 

9 September 4750 4025 

10 Oktober 4350 3625 

11 November 3500 3425 



 

 

 

12 Desember 2675 3050 

 

Jumlah  

   

 

 

4. Rata-rata kebutuhan bulanan perusahaan Maju Bakery pada tahun 2014 

adalah 

Tepung terigu : 6018 Kg 

Gula Pasir : 1531 Kg 

 

5. Lead Time yang diperlukan perusahaan dalam memesan atau membeli 

bahan baku adalah 2 (dua) hari 

 

B. Biaya Pemesanan 

1. Data biaya pemesanan perusahaan Maju Bakery pada tahun 2014 

No. Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 Biaya Pengiriman Rp. 375.000,00 Rp. 150.000,00 

2 Biaya Telepon Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 

3 Biaya Bongkar Muat Rp. 250.000,00 Rp. 80.000,00 

Jumlah Rp. 675.000,00 Rp Rp. 280.000,00 

 

C. Biaya Penyimpanan 

1. Data penyimpanan bahan baku perusahaan Maju Bakery pada tahun 2014 

 

 

 

 

 

No. Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Terigu  Gula Pasir  

1 Pemeliharaan Gudang Rp. 2.200.000 Rp. 1.450.000 

2 Biaya listrik Rp. 1.010.000 Rp.    837.500 

Jumlah Rp. 3.210.000 Rp. 2. 287.500 


