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SARI 

Putri, Dian Septiana. 2016. “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 

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

 

Kata kunci : Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Bahan Baku, Reorder 

Point (ROP), Safety Stock (SS), Total Inventory Cost (TIC). 

 

Masalah yang sering terjadi pada perusahaan industri adalah masalah 

produksi. Salah satu cara penekanan biaya produksi adalah dengan menekan 

persediaan bahan baku seminimal mungkin agar menghasilkan persediaan yang 

optimal. Upaya meminimumkan biaya persediaan tersebut dengan cara 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). EOQ digunakan untuk 

mengoptimalkan jumlah bahan baku sehingga dapat meminimalkan biaya 

produksinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

menentukan dan mengendalikan persediaan bahan baku agar mencapai hasil yang 

optimal yaitu dengan cara menggunakan metode EOQ. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis persediaan bahan baku tepung ketan, gula kelapa, dan gula 

pasir pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang dibutuhkan agar dapat 

memperoleh hasil yang optimal. 

Objek penelitian ini menggunakan metode EOQ (Economic Order 

Quantity) yang meliputi perhitungan persediaan pengaman (safety stock), 

perhitungan pemesanan kembali (reorder point), dan perhitungan biaya total 

persediaan (total inventory cost). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yang 

digunakan untuk mengkaji penarapan metode EOQ dalam pengendalian 

persediaan bahan baku di Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus. 

Hasil penelitian diperoleh jumlah pembelian yang efisien dengan metode 

EOQ pada tepung ketan tahun 2014 sebesar 15,07 kuintal dengan frekuensi 

pembelian 5 kali. Jumlah TIC dengan metode EOQ pada tepung ketan sebesar 

Rp.524.633,35. Sedangkan untuk jumlah pembelian bahan baku gula kelapa yang 

efisien tahun 2014 sebesar 285,74 kg dengan frekuensi pembelian 6 kali. Jumlah 

TIC dengan metode EOQ pada gula kelapa sebesar Rp.412.893,56. Dan untuk 

jumlah pembelian bahan baku gula pasir yang efisien tahun 2014 sebesar 288,66 

kg dengan frekuensi pembelian 6 kali. Jumlah TIC dengan metode EOQ pada gula 

pasir sebesar Rp.320.995.  

Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode EOQ 

total biaya persediaan bahan baku lebih hemat dan dapat menghasilkan persediaan 

bahan baku yang optimal dibanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan metode konvensional. Saran yang dapat penulis sampaikan 

kepada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah perusahaan sebaiknya 

meninjau kembali kebijakan persediaan bahan baku yang selama ini telah 

dilakukan perusahaan dengan menentukan pembelian bahan baku menggunakan 

metode EOQ sehingga perusahaan dapat meminimalisasi biaya produksi.  
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ABSTRACT 

 

Putri, Dian Septiana. 2016. “Analysis of Raw Materials Inventory 

Control By Economic Order Quantity (EOQ) Method at Jenang Muria Jaya Kudus 

Factory”. Final Project. Management Departement, Economics Faculty. Semarang 

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

 

Keyword: Economic Order Quantity (EOQ), Raw Materials Inventory, 

Reorder Point (ROP), Safety Stock (SS), Total Inventory Cost 

(TIC). 

 

Problems that often happened at the factory is production problem. One of 

the way to compress production cost is compress the basic material stock as 

minimum  as possible so get minimum stock. Efforts to minimize the stock cost 

by using Economic Order Quantity (EOQ). Method is used to optimize the sum 

number of the basic materials so it can minimize production cost. The problem of 

the research is how to determine and manage the basic material stock so it get 

optimum resulty by using EOQ method. The purpose of the research is analize the 

basic material stock of pulverize rice , coconut sugar, and white sugar at Jenang 

Muria Jaya Kudus Factory so get the optimum result. 

The object of the research uses EOQ (Econimic Order Quantity) method 

that consist  of calculation of safety stock, the calculation of reorder point, and the 

calculation total inventory cost. The kind of the research is quantitative that used 

to examine the application of EOQ method in the basic material stock control at 

Jenang Muria Jaya Kudus Factory. 

 The result of the research is gotten the sum of buying efficiently by using 

EOQ method at sticky flour in 2014 in the amount of 15,07 kuintal, with the 

frequency of buying 5 times. The total inventory cost with EOQ method at sticky 

flour is Rp.524.633,35. Meanwhile the sum of basic material buying of the 

efficient coconut sugar in 2014 is 285,74 kg, with the frequency of buying 6 

times. The total inventory cost with EOQ method at coconut sugar is 

Rp.412.893,56. And for the sum of white sugar buying efficiently efficient in 

2014 is 288,66 kg, with the frequency of buying 6 times. The total inventory cost 

with EOQ method at white sugar is Rp.320.995.  

The conclution of the research is by using the EOQ method, the total of 

the basic materials stock is more economical and can produce optimum basic 

material stock than the production cost that used by using conventional method. 

The suggestion that the writer give to the Jenang Muria Jaya Kudus Factory is it 

will be better if the factory observes, the basic material stock policy with 

determining basic material buying by using EOQ method, so the factory can 

minimize the production cost. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Munculnya era globalisasi menyebabkan terjadinya perkembangan di 

berbagai bidang, salah satunya pada bidang ekonomi. Perkembangan yang 

terjadi dalam bidang ekonomi menyebabkan setiap perusahaan semakin gencar 

untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya, tujuan utama setiap perusahaan 

adalah memperoleh keuntungan maksimum. Menurut Zahedi (2009:140) Salah 

satu tindakan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimum adalah melakukan perbaikan dan pembenahan 

persediaan dalam perusahaan agar perusahaan dapat efisien. Ada banyak faktor 

pendukung kelangsungan proses produksi salah satunya dengan cara 

pengendalian persediaan bahan baku.  

   Pengertian persediaan menurut Assauri (2005:50), adalah sebagai suatu 

aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud 

untuk dijual dalam suatu periode usaha normal atau persediaan barang-barang 

yang masih dalam pekerjaan proses produksi ataupun persediaan bahan baku 

yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Pengendalian 

persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting karena 

melibatkan investasi terbesar dalam perusahaan. Menurut Nunung dan Richard 

(2009:60), bagian persediaan material harus dapat mengontrol atau mengatur 

persediaan agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan bahan baku yang terlalu
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banyak sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi. Efisiensi dapat dicapai 

dengan melakukan manajemen persediaan yang bertujuan untuk 

mengoptimalisasikan persediaan pada perusahaan karena persediaan 

merupakan suatu bentuk investasi perusahaan yang akan mempengaruhi besar 

atau kecilnya keuntungan perusahaan.  

   Permasalahan persediaan bahan baku merupakan permasalahan yang 

sangat penting dalam efisiensi produksi di perusahaan. Bila bahan baku yang 

dimiliki perusahaan melebihi kebutuhan yang direncanakan untuk keperluan 

proses produksi, maka perusahaan menanggung risiko biaya cukup besar, baik 

itu risiko akibat biaya penyimpanan maupun kerusakan bahan. Selain itu jika 

kekurangan persediaan akan menghilangkan keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan karena proses produksi akan berhenti sehingga tidak dapat 

memenuhi permintaan konsumennya.  

   Sedangkan menurut Muslich (2007:121) Persediaan barang mempunyai 

fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk 

menyimpan barang dalam jumlah yang besar atau alternatifnya dalam jumlah 

kecil mempunyai trade-off. Jika perusahaan menyimpan barang dalam jumlah 

yang besar, perusahaan dapat memenuhi pesanan pelanggan, dan 

menghindarkan terjadinya kehabisan barang (stock out). Tetapi menyimpan 

barang berarti perusahaan akan menanggung biaya penyimpanannya. Jika 

perusahaan hanya memiliki persediaan dalam jumlah yang kecil, biaya 

penyimpanan akan relatif kecil. Tetapi sebaliknya untuk dapat memenuhi 

permintaan barang perusahaan harus memesan barang lebih sering, yang berarti 
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biaya pemesanan akan meningkat. Dengan demikian terdapat trade-off antara 

memelihara persediaan dalam jumlah besar dan kecil. 

  Melakukan optimalisasi persediaan yang tepat memang tidak mudah 

karena permintaan konsumen yang tidak tetap menyebabkan perusahaan 

kesulitan untuk melakukan penentuan jumlah persediaan yang seharusnya 

dimiliki oleh perusahaan. Bila hal ini dibiarkan, maka modal perusahaan yang 

seharusnya diinvestasikan pada bidang lain akan terserap dalam pengadaan 

persediaan bahan baku dan tentunya perusahaan akan banyak mengalami 

kerugian karena sistem pengendalian persediaan bahan baku tersebut belum 

tepat. 

  Perusahaan harus menetapkan jumlah persediaan yang optimal agar tidak 

terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. Menurut Achmad Slamet 

(2007:51), persediaan yang optimal akan dapat dicapai apabila mampu 

menyeimbangkan beberapa faktor mengenai kuantitas produk, daya tahn 

produk, panjangnya periode produksi, fasilitas penyimpanan dan biaya 

penyimpanan persediaan, kecukupan modal, kebutuhan waktu distribusi, 

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. 

  Dalam sudut pandang teoritis terdapat metode yang dapat 

menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan 

bahan baku sehingga dapat diperoleh angka persediaan yang optimal. Metode 
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tersebut adalah Economical Order Quantity atau lazim disebut EOQ atau KPE 

(Kuantitas Pesanan Ekonomis) menurut Bambang Riyanto (2012:78) adalah 

“kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering 

dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal”. Dengan adanya metode 

EOQ maka perusahaan dapat mengoptimalkan pembelian dalam hal bahan 

baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan 

bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penggunaan metode EOQ 

dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan jumlah unit yang 

dipesan agar tercapai biaya pemesanan dan persediaan seminimal mungkin.  

 Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah suatu perusahaan yang 

memproduksi jenang dimana jenang adalah jenis makan tradisional yang 

berasal dari kota Kudus yang terletak di Kelurahan Sunggingan No. 156 

Kudus. Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang memproduksi jenang kudus 

dengan merek “Kenia” ini dalam situasi persaingan pasar produk jenang dapat 

dimasukkan dalam jajaran kategori market leader. Jenis makanan yang 

diproduksi perusahaan ini termasuk kategori makanan semi basah, dibuat dari 

bahan baku utama tepung ketan, gula kelapa dan gula pasir.  

  Pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus pembelian bahan baku jenang 

ini diperoleh dari supplier (pemasok) yang berada di daerah Kudus dengan 

waktu tunggu pembelian persediaan selama 2 hari. Kebijakan yang diambil 

dalam mengelola persediaan bahan baku adalah dengan menetapkan kebijakan 

pembelian bahan baku secara konvensional yaitu dengan cara membeli bahan 

baku secara terus menerus. Dengan kebijakan pembelian bahan baku secara 
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konvensional tersebut itu artinya perusahaan belum bisa optimal dalam 

menerapkan perhitungan persediaan bahan baku. Berikut ini adalah data 

persediaan bahan baku tepung ketan Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

pada tahun 2014: 

Tabel 1.1 

Persediaan Bahan Baku Tepung Ketan (kuintal) Tahun 2014 

No Bulan Pembelian Pemakaian Persediaan Keterangan 

 Des 2013   2,00  

1 Januari 8,00 6,00 4,00 Lebih 

2 Februari 6,70 5,50 5,20 Lebih 

3 Maret 5,65 5,50 5,35 Lebih 

4 April 6,65 5,25 6,75 Lebih 

5 Mei 7,00 6,00 7,75 Lebih 

6 Juni 7,50 7,00 8,25 Lebih 

7 Juli 7,50 6,55 9,20 Lebih 

8 Agustus 7,00 7,50 8,70 Lebih 

9 September 7,50 6,50 9,70 Lebih 

10 Oktober 6,00 7,25 8, 45 Lebih 

11 November 6,55 7,00 8,00 Lebih 

12 Desember 6,00 5,00 9,00 Lebih 

 Jumlah 82,05 76,05   

 Pemakaian 1 hr  0,24   

 Pemakaian 1 bln  6,34   

 Persediaan besi  2,32   

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

 

  Dari data diatas, dapat dilihat bahwa perusahaan selalu menyediakan 

bahan baku. Persediaan diperoleh dari persediaan awal (bulan sebelumnya) 

ditambah dengan pembelian bahan baku. Data diatas dapat dilihat, perusahaan 

membutuhkan 76,05 kuintal tepung ketan selama tahun 2014, maka perusahaan 

rata-rata membutuhkan 6,34 kuintal tepung ketan dalam satu bulan. Data diatas 

dapat dilihat dari persediaan akhir perusahaan mengalami kelebihan bahan 

baku di setiap bulannya jika dibandingkan persediaan besinya. Persediaan besi 
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dapat diperoleh dari perhitungan pemakaian maksimal (paling besar) dalam 

satu periode tahun 2014 dikurangi rata-rata pemakaian per bulan kemudian 

dikali waktu tunggu persediaan selama 2 hari. Tabel di bawah ini, 

menunjukkan persediaan bahan baku gula kelapa tahun 2014: 

Tabel 1.2 

Persediaan Bahan Baku Gula Kelapa (kg) Tahun 2014 

No Bulan Pembelian Pemakaian Persediaan Keterangan 

 Des 2013   125  

1 Januari 160 150 135 Lebih 

2 Februari 153 140 148 Lebih 

3 Maret 145 140 153 Lebih 

4 April 130 125 158 Lebih 

5 Mei 136 130 164 Lebih 

6 Juni 159 155 168 Lebih 

7 Juli 155 150 173 Lebih 

8 Agustus 148 150 171 Lebih 

9 September 152 140 183 Lebih 

10 Oktober 145 130 198 Lebih 

11 November 133 150 181 Lebih 

12 Desember 150 140 191 Lebih 

 Jumlah 1766 1700   

 Pemakaian 1 hr  5,45   

 Pemakaian 1 bln  141,7   

 Persediaan besi  26,6   

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

  

  Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa perusahaan selalu menyediakan bahan 

baku. Persediaan diperoleh dari persediaan awal (bulan sebelumnya) ditambah 

dengan pembelian bahan baku. Data diatas dapat dilihat, perusahaan 

membutuhkan 1700 kg gula kelapa selama tahun 2014, maka perusahaan rata-

rata membutuhkan 141,7 kg gula kelapa dalam satu bulan. Data diatas dapat 

dilihat dari persediaan akhir perusahaan mengalami kelebihan bahan baku di 

setiap bulannya jika dibandingkan persediaan besinya. Persediaan besi dapat 
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diperoleh dari perhitungan pemakaian maksimal (paling besar) dalam satu 

periode tahun 2014 dikurangi rata-rata pemakaian per bulan kemudian dikali 

waktu tunggu persediaan selama 2 hari. Sedangkan untuk data persediaan 

bahan baku gula pasir dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:  

Tabel 1.3 

Persediaan Bahan Baku Gula Pasir (kg) Tahun 2014 

No Bulan Pembelian Pemakaian Persediaan Keterangan 

 Des 2013   120  

1 Januari 160 150 130 Lebih 

2 Februari 150 140 140 Lebih 

3 Maret 140 130 150 Lebih 

4 April 135 120 165 Lebih 

5 Mei 120 100 185 Lebih 

6 Juni 160 155 190 Lebih 

7 Juli 155 150 195 Lebih 

8 Agustus 140 150 185 Lebih 

9 September 155 130 210 Lebih 

10 Oktober 140 125 225 Lebih 

11 November 145 150 220 Lebih 

12 Desember 160 140 240 Lebih 

 Jumlah 1760 1640   

 Pemakaian 1 hr  5,25   

 Pemakaian 1 bln  136,7   

 Persediaan besi  36,6   

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

 

  Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa perusahaan selalu menyediakan bahan 

baku. Persediaan diperoleh dari persediaan awal (bulan sebelumnya) ditambah 

dengan pembelian bahan baku. Data diatas dapat dilihat, perusahaan 

membutuhkan 1640 kg gula pasir selama tahun 2014, maka perusahaan rata-

rata membutuhkan 136,7 kg gula pasir dalam satu bulan. Data diatas dapat 

dilihat dari persediaan akhir perusahaan mengalami kelebihan bahan baku di 

setiap bulannya jika dibandingkan persediaan besinya. Persediaan besi dapat 
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diperoleh dari perhitungan pemakaian maksimal (paling besar) dalam satu 

periode tahun 2014 dikurangi rata-rata pemakaian per bulan kemudian dikali 

waktu tunggu persediaan selama 2 hari. 

  Berdasarkan uraian diatas persediaan bahan baku pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus belum dikelola dengan baik karena setiap bulannya 

perusahaan selalu mengalami kelebihan pada persediaan akhir bahan baku jika 

dibandingkan dengan persediaan besinya yang menimbulkan biaya-biaya 

dalam perusahaan menjadi kurang optimal dan mengakibatkan perusahaan 

tidak dapat mencapai laba yang maksimal. Metode Economic Order Quantity 

(EOQ) merupakan model yang sesuai dengan Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus dalam menentukan persediaan yang optimal dan dapat menjadikan lebih 

efisien. Oleh karena itu, perhitungan persediaan yang optimal pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus akan dilakukan menggunakan metode Economic 

Order Quantity (EOQ). 

  Motivasi peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan belum adanya 

penelitian mengenai permasalahan ini pada Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus. Disamping itu peneliti termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan 

pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan ini, terlebih lagi pihak 

perusahaan cukup antusias menanggapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya kerjasama yang diharapkan dapat menangani permasalahan 

dalam mekanisme pengendalian persediaan bahan baku selama ini.  

  Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep manajemen 

persediaan bahan baku yang optimal dan dapat memberikan solusi bagi 
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Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus khususnya dalam mengoptimalkan 

pengendalian biaya persediaan bahan baku. Temuan dari metode EOQ akan 

memberikan gambaran pada perusahaan bagaimana menetapkan kebijakan 

pengendalian persediaan bahan baku yang paling tepat, khususnya dalam upaya 

menghitung persediaan bahan baku yang optimal serta mendapatkan biaya 

persediaan bahan baku yang paling efisien.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

   Dalam suatu perusahaan, bahan baku adalah sumber utama jalannya 

produksi. Masalah penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang 

penting bagi perusahaan, karena persediaan mempunyai efek langsung 

terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan besarnya 

investasi (modal yang tertanam) dalam persediaan akan menekan keuntungan 

perusahaan (Murtiningsih, 2004). Namun, pengelolaan bahan baku yang tidak 

tepat sering sekali menjadi kendala perusahaan dalam meminimumkan biaya. 

Seperti halnya pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus harus dapat 

mengendalikan persediaan bahan baku untuk mencapai keuntungan dengan 

meminimumkan biaya, karena penetapan kebijakan pengendalian bahan 

bakunya dirasa belum optimal . Pengendalian bahan baku yang tidak efisien ini 

akan menyebabkan biaya persediaan bahan meningkat, keuntungan serta resiko 

terhadap kerusakan bahan juga semakin tinggi. Dalam penelitian ini peneliti 

akan membandingkan metode EOQ dan konvensional dalam manajemen 
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persediaan pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus. Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat diperoleh beberapa perumusan masalah yaitu : 

1. Seberapa besar persediaan tepung ketan yang paling optimal 

menggunakan metode Economical Order Quantity (EOQ) pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus? 

2. Seberapa besar persediaan gula kelapa yang paling optimal 

menggunakan metode Economical Order Quantity (EOQ) pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus? 

3. Seberapa besar persediaan gula pasir yang paling optimal 

menggunakan metode Economical Order Quantity (EOQ) pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendiskripsikan dan menganalisis persediaan bahan baku tepung 

ketan yang optimal dengan menggunakan metode Economical 

Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis persediaan bahan baku gula 

kelapa yang optimal dengan menggunakan metode Economical 

Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 
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3. Mendiskripsikan dan menganalisis persediaan bahan baku gula 

pasir yang optimal dengan menggunakan metode Economical 

Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perspektif manajemen 

khusunya manajemen persediaan dan mahasiswa dapat 

mengaplikasikan dari beberapa teori pengendalian persediaan yang ada 

di lapangan secara langsung mengenai persediaan bahan baku yang 

optimal menggunakan metode Economical Order Quantity (EOQ). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang manajemen  

persediaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan informasi 

mengenai mekanisme pengendalian bahan baku yang dapat 

diterapkan dalam kenyataan. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan bahan baku 
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yang dimiliki perusahaan untuk menentukan persediaan bahan 

baku yang ekonomis dan dengan biaya yang efisien. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

2.1       Persediaan Bahan Baku 

Persediaan bahan baku pada perusahaan manufaktur dan jasa merupakan 

bagian aset yang penting dalam menunjang operasi perusahaan. Bagi perusahaan 

manufaktur, persediaan menjadi salah satu faktor penunjang dalam kelancaran 

produksi dan penjualan. Menurut Freddy Rangkuti (2007:1) bahwa persediaan 

adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan tujuan 

untuk dijual dalam suatu periode tertentu atau persediaan barang-barang yang 

masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Pengertiaan persediaan 

bahan baku merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu 

yang disimpan sebagai antisipasi terhadap fluktuasi pemenuhan kebutuhan. 

Sediaan atau inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan 

produksi atau untuk memuaskan pelanggan secara khusus, sediaan meliputi bahan 

baku, barang dalam proses dan barang jadi. (Schroeder, 2004). 

Menurut Prawirosentono (2007) persediaan adalah kekayaan lancar yang 

terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah/ bahan baku/ 

material/ barang setengah jadi dan barang jadi. Sedangkan Supriyono (1989) 

mengemukakan pengertian persediaan sebagai barang-barang yang dimiliki 

perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan oprasional 

perusahaan. Persediaan dapat diartikan sebagai sumberdaya yang belum digunakan, 
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persediaan mempunyai nilai ekonomis dimasa yang akan datang pada saat aktif 

(Priyanto, 2007). Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa 

perusahaan memiliki persediaan karena persediaan adalah suatu aktiva yang sangat 

mahal, aktiva dalam perusahaan ini dapat langsung dijual kembali maupun untuk 

diproses lebih lanjut pada suatu periode tertentu. 

 

2.1.1 Tujuan Persediaan 

Menurut Lalu Sumayang (2003:201), tujuan utama dari persediaan bahan 

baku adalah menghubungkan pemasok dengan pabrik. Demikian juga persediaan 

barang dalam proses dan persediaan barang jadi. 

Ada tiga alasan mengapa persediaan diperlukan: 

1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian 

Untuk menghadapi ketidakpastian maka pada sistem persediaan 

ditetapkan persediaan darurat yang dinamakan safety stock. 

a. Apabila permintaan telah diketahui maka persediaan barang dalam 

proses dan barang jadi akan disesuaikan dengan permintaan, dalam 

hal ini tidak perlu ada persediaan dan apabila ada gejolak 

permintaan akan diteruskan kebagian produksi dan bagian produksi 

akan berusaha mengatasi gejolak permintaan ini. 

b. Tetapi sesungguhnya safety stock dapat mengatasi hal seperti ini 

tanpa ikut campur tangan bagian produksi. 

Jika sumber dari ketidakpastian dapat dihilangkan maka jumlah 

persediaan maupun safety stock dapat dikurangi. 
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2. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 

a. Memberikan kemungkinan untuk menyebarkan dan meratakan 

beban biaya investasi pada sejumlah besar produk. 

b. Memungkinkan penggunaan satu peralatan untuk menghasilkan 

bermacam-macam jenis produk. 

3. Untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply 

Inventori disiapkan untuk menghadapi beberapa kondisi yang 

menunjukkan perubahan demand and supply. 

a. Bila ada perkiraan perubahan harga dan persediaan bahan baku. 

b. Sebagai persiapan menghadapi promosi pasar dimana sejumlah 

besar barang jadi disimpan menunggu penjualan tersebut. 

c. Perusahaan yang melakukan produksi dengan jumlah output tetap 

akan mengalami kelebihan produk pada kondisi permintaan yang 

rendah. 

 

2.1.2      Jenis Persediaan 

     Jenis persediaan menurut Prawirosentono (2001:68) diklasifkasikan 

berdasarkan keadaan tahapan dalam proses produksi, yaitu sebagai 

berikut: 

1.     Persediaan bahan baku (raw-material) 

Persediaan ini adalah persediaan bahan mentah yang akan diproses 

dalam proses produksi. Misalnya pasir dan semen merupakan bahan 

baku pada perusahaan tegel atau batako press. 
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2. Persediaan berupa suku cadang (spare-part) yang akan digunakan dalam 

proses produksi. Tanpa persediaan suku cadang tersebut, proses perakitan 

akan terhambat. Bengkel kendaraan bermotor atau perusahaan elektronik 

perlu mengadakan persediaan suku cadang untuk memperlancar 

pelayanan jasa atau membuat produk jadi. 

3. Persediaan barang setengah jadi (work in process) diadakan sebagai hasil 

proses produksi tahap pertama untuk menunjang proses produksi tahap 

berikutnya yang masih perlu diproses lebih lanjut agar menjadi barang 

jadi (finished goods). 

4. Disamping bahan baku berupa bahan mentah juga terdapat bahan 

penolong yang perlu dibeli dan disediakan. Bahan baku penolong tersebut 

penting disediakan sebab tanpa bahan baku penolong tersebut, proses 

produksi pasti tidak bisa jalan. Contoh: air, belerang pada perusahaan ban 

mobil adalah bahan baku penolong yang menunjang proses pembuatan 

ban. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods stock), yakni persediaan barang 

yang telah selesai diolah atau diproses dan siap dijual kepada konsumen, 

termasuk konsumen akhir. 

Jenis persediaan menurut Mulyono (2004:300), ada banyak bentuk 

persediaan, diantaranya bahan mentah, bahan dalam proses, perlengkapan operasi 

dan perawatan, serta barang jadi. Bahan baku adalah barang yang sudah dibeli dan 

menunggu untuk diproses. Barang dalam proses adalah bahan yang sedang 

diproses, dengan demikian telah berubah, namun belum selesai. Perlengkapan 
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diperlukan untuk kelancaran operasi dan pemeliharaan peralatan yang dapat 

terganggu secara tak terduga. Sementara barang jadi adalah produk yang telah 

dirampungkan dan menunggu untuk dikirim.  

 

2.1.3        Fungsi Persediaan 

Fungsi-fungsi persediaan menurut Handoko (2000;325) ada tiga macam yaitu: 

a. Fungsi “Decoupling” 

Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan 

internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan “Decouples” ini 

memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan pada 

supplier. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut 

fluctuation stock. 

b. 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 yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-

biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, 

investasi, risiko, dan sebagainya). 
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c. Fungsi Antisipasi 

Perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan 

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

musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan 

musiman dan jika perusahaan menghadapi ketidakpastian jangka waktu 

pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode pemesanan 

kembali, maka memerlukan kuantitas persediaan ekstra yang sering disebut 

persediaan pengaman. 

Fungsi-fungsi persediaan Menurut Rangkuti (1995) antara lain: 

a. Batch Stock/ Lot Size Inventory 

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan–bahan 

atau barang–barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang 

dibutuhkan saat itu. Keuntungannya adalah potongan harga pada harga 

pembelian, efisiensi produksi dan penghematan biaya angkutan. 

b. Fluctuation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diramalkan. 

c. Anticipation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu 

tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau 

permintaan yang meningkat. 
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2.1.4 Biaya Persediaan 

Biaya persediaan menurut Baroto (2002:55) adalah semua pengeluaran 

dan kerugian yang timbul sebagai akibat persediaan. Biaya tersebut adalah biaya 

pembelian, biaya pemesanan, biaya penyiapan, biaya penyimpanan, dan biaya 

kekurangan persediaan. 

a. Biaya penyiapan (set up cost) adalah semua pengeluaran yang timbul dalam 

mempersiapkan produksi. Biaya ini terjadi bila item sediaan diproduki 

sendiri dan tidak membeli dari pemasok. Biaya ini meliputi biaya 

persiapan peralatan produksi, biaya mempersiapkan atau menyetel (set-up) 

mesin, biaya mempersiapkan gambar kerja, biaya mempersiapkan tenaga 

kerja langsung, biaya perencanaan dan penjadwalan produksi, dan biaya–

biaya lain yang besarnya tidak tergantung pada jumlah item yang 

diproduksi. 

b. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan dalam penanganan atau 

penyimpanan material, semi finished product, sub assembly, atau pun 

produk jadi. 

c. Biaya kekurangan persediaan. Bila perusahaan kehabisan barang saat  ada 

permintaan, maka akan terjadi stock out. Stock out menimbulkan kerugian 

berupa biaya akibat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan atau 

kehilangan pelanggan yang kecewa (yang pindah ke produk saingan). 

Biaya produk juga disebut dengan biaya persediaan. Alasannya adalah 

bahwa biaya ini terjadi lebih mengarah langsung ke akun persediaan dari pada ke 

akun beban, sehingga diistilahkan sebagai biaya persediaan (Garrison et al, 2006). 
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Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubahubah karena 

adanya perubahan jumlah inventory yang ada dalam gudang. Biaya tersebut akan 

naik kalau meningkat jumlah persediaan yang disimpan. Adapun jenis biaya ini 

antara lain dalam bentuknya biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan 

tersebut, biaya asuransi persediaan, biaya buruh penerima barang. Adapun biaya 

inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif 

tetap jumlah totalitasnya dalam jangka yang tidak memandang adanya variasi 

yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan misalnya penyusutan ruangan 

yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak, buruh penjaga gudang 

(Riyanto, 2001). 

 

2.1.5 Faktor yang Menentukan Besarnya Tingkat Persediaan 

     Untuk menentukan kebijaksanaan tingkat persediaan barang yang optimal perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut menurut 

Muslich (2007:122) adalah: 

1. Biaya persediaan barang (Inventory Costs) 

Biaya yang berkaitan dengan pemilikan barang dapat dibedakan kedalam: 

a. Holding atau Carrying Costs, yaitu biaya yang dikeluarkan karena 

memelihara barang atau opportunity costs karena melakukan 

investasi dalam barang dan bukan investasi lainnya. 

b. Ordering Costs, yaitu barang yang dikeluarkan untuk memesan 

barang dari supplier untuk mengganti barang yang telah dijual. 
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c. Stock-Out Costs, yaitu biaya yang timbul karena kehabisan barang 

pada saat diperlukan. 

2. Sejauhmana permintaan barang oleh pembeli dapat diketahui. Jika 

permintaan barang dapat diketahui, maka perusahaan dapat 

menentukan berapa kebutuhan barang dalam satu periode. Kebutuhan 

barang dalam periode inilah yang harus dapat dipenuhi oleh 

perusahaan. 

3. Lama penyerahan barang antara saat dipesan dengan barang tiba, atau 

disebut sebagai lead time atau delivery time. 

4. Terdapat atau tidak kemungkinan untuk menunda pemenuhan 

pemesanan dari pembelian atau disebut sebagai backlogging. 

5. Kemungkinan diperolehnya diskonto untuk pembelian dalam jumlah 

besar. Dengan menerima diskonto untuk pembelian dalam jumlah 

besar total biaya persediaan barang akan berkurang. Tetapi pembelian 

dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya penyimpanan. 

Sedangkan pembelian kurang dari jumlah minimum tidak memperoleh 

diskonto, tetapi biaya pesanan akan meningkat. 

Faktor yang menentukan besarnya persediaan bahan baku guna mendukung 

proses produksi menurut Slamet (2007;74), adalah volume produksi selama proide 

tertentu (dapat dilihat dari anggaran produksi), volume bahan minimal (safety 

stock), besarnya pembelian ekonomis, estimasi tingkat fluktuasi harga bahan 

baku, besarnya biaya penyimpanan, dan tingkat kecepatan kerusakan bahan. 
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Berdasarkan konteks diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

persediaan bahan baku antara lain : 

a. Volume produksi selama periode tertentu. 

b. Volume bahan minimal (safety stock). 

c. Besarnya pembelian ekonomis. 

d. Estimasi tingkat fluktuasi harga bahan baku. 

e. Lama penyerahan barang antara saat dipesan dengan barang tiba. 

f. Besarnya biaya penyimpanan. 

g. Tingkat kecepatan kerusakan barang. 

 

2.1.6  Pengendalian Persediaan 

Pada umumnya pengendalian persediaan dipergunakan oleh perusahaan 

untuk merencanakan dan mengendalikan sediaan barangnya. Penggunaannya pada 

perusahaan manufaktur ditujukan untuk membuat prediksi atas volume produk 

yang harus dibuat guna menjawab permintaan pasar secara memuaskan, maka 

manajemen bertanggung jawab menetapkan jumla setiap jenis item bahan atau 

komponen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaan produk yang 

bersangkutan. 

Pengendalian persediaan menurut Indrajit dan Djokopranoto (2005) adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penentuan kebutuhan material sedemikian rupa sehingga di satu pihak kebutuhan 

operasi dapat dipenuhi pada waktnya dan di lain pihak investasi persediaan 
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material dapat ditekan secara optimal. Pengendalian  persediaan bertujuan 

mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam penyediaan material. 

2.2 Metode Economic Order Quantity 

 Dalam dunia industri kita sering mendengar metode-metode persediaan 

untuk meminimalkan total cost. Salah satu metode manajemen persediaan yang 

paling terkenal adalah metode Economic Order Quantity atau bisa disebut dengan 

EOQ. Model ini diperkenalkan oleh F. W. Haris pada tahum 1914 dan paling 

banyak dipakai pada teknik perancangan persediaan karena mudah 

penggunaannya. Menurut Freddy Rangkuti (2004) menyatakan bahwa metode 

EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian 

bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Hal 

tersebut juga didukung oleh Herlina (2007) yang menyatakan bahwa metode EOQ 

adalah metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis 

untuk satu kali pesan. 

EOQ menurut Riyanto (2001) adalah jumlah kuantitas barang yang dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah 

pembelian yang optimal. Pada pendekatan Economic Order Quantity (EOQ), 

tingkat ekonomis dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan (setup cost) 

dan biaya penyimpanan (holding cost). Jika ukuran lot besar maka biaya 

pemesanan akan turun tetapi biaya penyimpanan naik. Sebaliknya, jika ukuran lot 

kecil maka biaya pemesanan akan naik tetapi biaya penyimpanan turun. Model 

EOQ menyarankan untuk memelihara lot pesanan yang menyeimbangkan biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan (Haming, 2007). 
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2.2.2 Asumsi Economic Order Quantity 

Model EOQ (Economic Order Quantity) menurut Haming dan Mahfud 

(2007;10), yaitu jumlah unit yang dipesan pada biaya yang paling murah 

(ekonomis) atau optimal. Model ini memakai asumsi sebagai berikut: 

Permintaan selama satu tahun (D) diketahui tetap dan tidak berubah. 

1. Harga sediaan (C) diketahui tetap tidak berubah. 

2. Sediaan dianggap selalu tersedia sehingga dapat diperoleh setiap dibutuhkan. 

3. Biaya sediaan diketahui tetap dan tidak berubah. 

Pembelian berdasarkan EOQ menurut Slamet (2007:71), dapat dibenarkan bila 

dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

1. Barang relatif stabil sepanjang tahun atau periode produksi. 

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

3. Setiap bahan yang diperlukan selalu tersedia di pasar. 

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

bahan tersebut ikut diperhitungkan sendiri dalam EOQ. 

Adapun menurut Mursyidi (2008:172), model EOQ dapat diterapkan 

dengan beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Ada kuantitas yang tetap sama pada setiap pemesanan kembali 

(reorder point). 

2. Permintaan, biaya pemesanan, caryying cost dan jangka waktu 

pemesanan sampai bahan diterima dapat diketahui atau diprediksi. 

3. Biaya pembelian per unit tidak terhubung/terpengaruh oleh jumlah 

yang dipesan. 
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2.2.3 Perhitungan Economic Order Quantity 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi persediaan akan menimbulkan 

pemikiran untuk menentukan suatu pembelian persediaan yang optimal. Menurut 

Agus Ristono (2009: 43) penentuan pesanan yang ekonomis menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

  

Dimana: 

 A = Ongkos pesan/setiap kali pesan 

 D = Jumlah permintaan 

 H = Ongkos simpan per unit/satuan waktu 

 Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) menurut Slamet (2007;70), 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

        

 

Keterangan : 

R = Kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu. 

S = Biaya pemesanan setiap kali pesan disebut dengan procurement cost    atau 

ordering cost atau setup cost. 

P = Harga bahan per-unit. 

I = biaya penyimpanan bahan baku digudang yang dinyatakan dalam persentase 

dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan 

carrying cost atau storage cost atau holding cost. 

EOQ = 
 𝟐 𝑨𝑫

𝒉
 

EOQ =  
 𝟐𝑹𝑺

𝑷𝑰
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PxI = Besarnya biaya penyimpanan bahan baku per-unit. 

Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) menurut Prawirosentono 

(2007;197), dapat dirumuskan sebagai berikut: 

       

 

Dimana : 

K = kebutuhan bahan dalam setahun atau R (Requirement). 

Bo =  biaya order setiap kali pesan atau Co (Ordering Cost). 

Bp = biaya penyimpanan per unit-per tahun atau Ch (Holding Cost). 

2.2.3 Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga 

kemungkinan terjadinya kekurangan bahan/barang, misalnya karena penggunaan 

bahan yang lebih besar dari perkiraan semula atau keterlambatan dalam 

penerimaan bahan yang dipesan. Menurut Indrajit & Djokopranoto (2003:171) 

persediaan pengaman (safety stock) merupakan persediaan ekstra yang harus 

diadakan untuk proteksi atau pengaman dalam menghindari kehabisan persediaan 

karena berbagai sebab. 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety 

stock menurut Indrajit & Djokopranoto (2005:171) yaitu: 

1. Risiko kehabisan persediaan adalah kecil apabila para leveransi dapat 

menyerahkan barangnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

EOQ = 
 𝟐 𝑲𝑩𝒐

𝑩𝒑
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2. Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat jumlahnya besar maka 

tidak perlu safety stock yang besar. 

3. Kemudahan memperkirakan bahan baku yang diperlukan karena semakin 

mudah menduga bahan baku, safety stock yang dibutuhkan akan semakin 

kecil. 

4. Hubungan antara biaya penyimpanan digudang dengan biaya ekstra yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat kehabisan persediaan. 

Safety stock atau buffer stock menurut Muslich (2007;128), merupakan 

persediaan barang yang diadakan sebagai cadangan jika pesanan barang datang 

lebih lama dari lead time, maka safety stock dapat dipergunakan. Besarnya safety 

stock ditentukan dari selisih antara tingkat persediaan barang pada reorder point 

dengan tingkat persediaan yang diperlukan selama lead time. 

Persediaan pengaman (safety stock) menurut Slamet (2007;72), adalah 

jumlah persediaan minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk menjaga 

kemungkinan datangnya bahan baku, sehingga tidak terjadi stagnasi. Safety stock 

menurut Slamet (2007;61), dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Dapat disimpulkan bahwa safety stock merupakan persediaan yang 

dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan bahan baku atau 

ada keterlambatan bahan yang dipesan sampai di perusahaan. 

2.2.4 Titik Pemesanan kembali (Reorder Point) 

 Setelah jumlah bahan yang dibeli dengan biaya minimal ditemukan, 

masalah selanjutnya yang muncul adalah kapan perusahaan harus memesan 

SS = (Pemakaian Maksimum-Persediaan Rata-rata) Lead time 
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kembali agar perusahaan tidak kehabisa bahan. Menurut Sutrisno (2007:88) titik 

dimana perusahaan harus memesan kembali agar kedatangan bahan baku yang 

dipesan tepat pada saat persediaan bahan diatas safety stock atau sama dengan nol 

disebut reorder point. 

 Titik pemesanan kembali (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 diatas safety 

stock sama dengan nol.  

 Saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara 

baik karena kekeliruan saat pemesanan kembali tersebut dapat berakibat 

terganggunya proses produksi. Faktor-faktor yang menentukan reorder point 

menurut Martono dan Harjito (2007:881) adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan bahan selama lead time 

Lead time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan 

sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. 

2. Safety stock 

Persediaan minimal yang dimasukkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan 

kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang dipesan sampai 

perusahaan. 

Titik pemesanan kembali (reorder point) menurut Slamet (2007:72) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Reorder Point = (LD x AU) + SS 
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Keterangan : 

LD = Lead time 

AU = Average Usage = Pemakaian rata-rata 

SS = Safety stock  

Reorder point menurut Assauri (1999:180), adalah suatu system atau cara 

pemesanan bahan dimana pesanan dilakukan apabila persediaan yang telah 

mencapai tingkat tertentu. Rumus untuk menghitung ROP adalah: 

 

 

Keterangan : 

ROP = Reorder Point 

D = Rata-rata permintaan 

L = Rata-rata Lead Time 

SS = Safety Stock 

 

2.2.5 Total Biaya Persediaan 

Total biaya persediaan atau TIC (Total Inventory Cost) menurut 

Prawirosentono (2007:192) adalah jumlah  total biaya order dengan total biaya 

pemesanan atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

TIC = TBP + TBO 

ROP = (d x L ) + SS 
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Keterangan ; 

TBP = Total biaya pemesanan. 

TBO = Total biaya order. 

 TIC (Total Inventory Cost) menurut Indriyo (2002;106), dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

TIC = Total inventory cost. 

C = Biaya penyimpanan atau Carrying cost. 

O = Biaya pemesanan atau Ordering cost. 

2.3 Kajian Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan pengendalian persediaan bahan baku 

dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) telah dilakukan 

beberapa peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Deni Kurniawan tahun 2010 yang 

meneliti tentang pengendalian persediaan bahan baku studi kasus pada PT. 

Petrokimia Kayaku Gresik. Objek ini adalah bahan baku pokok yang 

dibutuhkan untuk pembuatan pestisida antara lain Isopropilamin, Amonium 

Sulfat, dan Agrisol.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

EOQ (Economic Order Quantity). Persamaan penelitian R. Deni 

Kurniawan 2010 dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan 

TIC = C + O 
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metode EOQ dalam menentukan jumlah persediaan bahan baku yang 

optimal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Pandan Sari tahun 2010 yang meneliti 

tentang pengoptimalan persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) di PT. Dua Kelinci Pati. Objek penelitian ini 

adalah bahan baku kacang tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode EOQ (Economic Order Quantity). Persamaan penelitian Septi 

Pandan Sari tahun 2010 dengan penelitian saya yaitu sama-sama 

menggunakan metode EOQ dalam menentukan jumlah persediaan bahan 

baku yang optimal. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiq tahun 2013 yang meneliti 

tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) pada Salsa Bakery Jepara. Objek penelitian ini 

adalah jumlah persediaan, jumlah pembelian, jumlah pemakaian bahan 

baku, serta biaya pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode EOQ (Economic Order 

 Quantity). Persamaan penelitian Ahmad Taufiq tahun 2013 dengan 

penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode EOQ dalam 

menentukan jumlah persediaan bahan baku yang optimal. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha tahun 2015 yang meneliti 

tentang analisis pengendalian bahan baku menggunakan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) pada Family Citra Bakery Semarang. Objek 

penelitian ini adalah bahan baku tepung terigu. Metode penelitian yang 
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digunakan adalah metode EOQ (Economic Order Quantity). Persamaan 

penelitian Aditya Nugraha tahun 2015 dengan penelitian saya yaitu sama-

sama menggunakan metode EOQ dalam menentukan jumlah persediaan 

bahan baku yang optimal. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Bagi perusahaan manufaktur, mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

dengan kualitas yang baik merupakan hal yang penting dalam menghadapi 

persaingan global. Dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi diperlukan 

proses produksi yang lancar. Proses produksi yang berjalan dengan lancar akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Dalam proses produksinya, perusahaan 

membutuhkan ketepatan perhitungan dalam pengadaan bahan bakunya, oleh 

karena itu perusahaan membutuhkan pengendalian persediaan bahan baku, 

sehingga bahan baku yang nantinya akan diproses tidak mengalami penurunan 

kualitas maupun kuantitas dan proses produksi yang dijalankan perusahaan efektif 

dan menghasilkan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan. (Mulyadi,2000). 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan jalannya proses produksi suatu perusahaan. Apabila jumlah bahan 

baku tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka akan menyebabkan 

ketidaklancaran proses produksi, sehingga output yang diperoleh tidak maksimal. 

Jumlah bahan baku yang terlalu banyak akan menyebabkan biaya persediaan yang 

terlalu besar, begitu pula dengan jumlah bahan baku yang terlalu sedikit tidak 
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dapat mencukupi kebutuhan untuk proses produksi. Setiap perusahaan selalu 

dihadapkan pada persoalan tentang bagaimana mengefisiensikan biaya 

produksinya agar dapat tercapai jumlah produksi yang maksimal. Biaya-biaya 

produksi tersebut meliputi biaya pengelolaan bahan baku, biaya proses produksi 

hingga biaya pemasaran produk yang telah jadi. Menurut Sofyan Assauri 

(2005:129) biaya pengelolaan bahan baku atau biaya persediaan merupakan salah 

satu dari jenis biaya produksi yang jumlahnya cukup besar, sehingga diperlukan 

adanya pengendalian persediaan bahan baku. 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus memerlukan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) dalam melakukan pengendalian persediaan bahan 

baku produksinya agar optimal dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku 

dan waktu yang tepat kapan harus melakukan pemesanan kembali sebelum 

persediaannya habis, maka dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order 

Quantity) perusahaan akan mengetahui jumlah pembelian yang ekonomis dan 

frekuensi yang tepat. Setelah perusahaan sudah mengetahui jumlah pembelian 

yang ekonomis, perusahaan perlu menentukan titik pemesanan kembali (Reorder 

Point) dan persediaan pengaman (Safety Stock) guna untuk mencegah persediaan 

bahan baku apabila stock out. Dengan menggunakan metode EOQ ini Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus dapat memperoleh persediaan bahan baku yang optimal 

dan dapat meminimalkan biaya. 

Kerangka berpikir dari analisis persediaan bahan baku yang optimal dengan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus dapat dilihat pada gambar: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam pengendalian produksi ini adalah persediaan bahan 

baku yang menjadi faktor utama dalam kelancaran proses produksi Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus. Untuk menentukan persediaan bahan baku yang 

optimal berdasarkan metode EOQ (Economic Order Quantity), perusahaan 

menggunakan perhitungan persediaan pengaman (safety stock), perhitungan 

pemesanan kembali (reorder point), dan perhitungan biaya total persediaan (total 

inventory cost). 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah persediaan bahan baku pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus yaitu persediaan tepung ketan, gula pasir, dan gula kelapa. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang 

berlokasi di Kelurahan Sunggingan No. 156 Kudus. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

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

yang mencakup pengumpulan data, analisis data kuantitatif serta menggunakan 

pengujian statistik. Penelitian ini meneliti mengenai penggunaan model Economic 

Order Quantity (EOQ) dalam menentukan pembelian bahan baku yang ekonomis 

di Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus. 
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3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang 

berlokasi di Kelurahan Sunggingan No. 156 Kudus. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang memproduksi jenang dengan merek Jenang Kenia dengan 

berbagai varian rasa. Jenang Kenia ini melakukan pengenalan produknya sampai 

ke pasar mancanegara dengan promosi elektronik melalui website dan mengikuti 

beberapa pameran di luar negeri. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

ekstrapolasi (deskriptif) berdasarkan eksplanatory research, yaitu penelitian yang 

tujuannya untuk mengungkapkan atau mengexplore atau menjelaskan secara 

mendalam tentang variabel tertentu dan penelitian ini bersifat dekriptif 

(Suharsimi, 2006:14). 

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. EOQ (Economic Order Quantity). 

Jumlah pemesanan atau pembelian yang optimal untuk sekali pesan dapat 

dibilang dengan metode EOQ (Economic Order Quantity) menurut Slamet 

(2007;70), perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) dapat di 

formulasikan sebagai berikut: 

 

 
EOQ =  

 𝟐𝑹𝑺

𝑷𝑰
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Keterangan : 

R = Kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu. 

S = Biaya pemesanan setiap kali pesan disebut dengan procurement cost atau 

ordering cost atau setup cost. 

P = Harga bahan per-unit. 

I = biaya penyimpanan bahan baku digudang yang dinyatakan dalam persentase 

dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan 

carrying cost atau storage cost atau holding cost. 

2. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Perhitungan safety stock digunakan untuk mengetahui berapa besar pemakaian 

harus mencadangkan persediaan bahan baku sebagai pengaman terhadap 

kelangsungan proses produksi perusahaan. Untuk menaksirkan besarnya safety 

stock menurut Slamet (2007;161) dapat digunakan metode pemakaian maksimum 

dan pemakaian rata-rata. Metode ini dilakukan dengan menghitung selisih antara 

pemakaian maksimum dengan pemakaian rata-rata dalam jangka waktu tertentu, 

kemudian selisih tersebut dikalikan dengan lead time. Adapun rumus untuk 

menghitung safety stock adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

SS = (Pemakaian Maksimum-Persediaan Rata-rata) Lead time 
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3. Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

 Titik pemesanan kembali (reorder point) menurut Gitosudarmo dan Basri 

(2002;108) adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus mengadakan 

pemesanan bahan dasar kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat 

dengan habisnya bahan dasar yang dibeli, khususnya dengan metode EOQ. 

Reorder point dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

LD = Lead time 

AU = Average Usage = pemakaian rata-rata 

SS = Safety stock. 

 

4. Biaya Total Persediaan (Total Inventory Cost) 

 Perhitungan biaya total persediaan (Total Inventory Cost) digunakan untuk 

membuktikan bahwa dengan adanya jumlah pembelian bahan baku yang optimal, 

yang dihitung dengan menggunakan metode EOQ akan dicapai biaya total 

persediaan bahan baku yang minimal. 

 Adapun rumus yang dikemukakan oleh Prawirosentono (2007;192) untuk 

menghitung Total Inventory Cost (TIC) yaitu: 

 

 

 

Reorder Point = (LD x AU) + SS 
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Keterangan ; 

TIC = Total inventory cost 

TBP = Total biaya pemesanan. 

TBO = Total biaya order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC = TBP + TBO 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persediaan Bahan Baku Tepung Ketan yang Optimal Berdasarkan Metode 

Economic Order Quantity 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dalam menentukan persediaan 

bahan baku tepung ketan dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara 

memperkirakan jumlah bahan baku dalam setiap perolehannya. Hal tersebut 

dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kurangnya bahan baku dan memenuhi 

produksi serta permintaan konsumen. Akibatnya perusahaan selalu mengalami 

kelebihan dalam persediaan bahan bakunya dan hal tersebut menunjukkan bahwa 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus belum optimal dalam menentukan 

persediaan bahan bakunya dan keuntungan yang diperoleh pun tidak maksimal. 

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus dalam melakukan pembelian pada bahan baku tepung 

ketan 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 dapat melakukan 

produksi secara terus menerus. Data pembelian bahan baku tepung ketan 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Pembelian Bahan Baku Tepung Ketan Tahun 2014 (kuintal) 

No Bulan Pembelian 

1 Januari 8,00 

2 Februari 6,70 

3 Maret 5,65 

4 April 6,65 

5 Mei 7,00 

6 Juni 7,50 

7 Juli 7,50 

8 Agustus 7,00 

9 September 7,50 

10 Oktober 6,00 

11 November 6,55 

12 Desember 6,00 

 Jumlah 82,05 

 Rata-rata Per Bulan 6,83 

 Rata-rata Per Hari 0,26 

    Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembelian 

bahan baku tepung ketan yang dilakukan Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

pada tahun 2014 sebesar 82,05 kuintal dengan pembelian rata-rata per bulan 

sebesar 6,83 kuintal dan rata-rata pembelian setiap hari sebesar 0,26 kuintal. 

Setelah mengetahui berapa besar jumlah pembelian bahan baku tepung ketan 

yang dilakukan oleh perusahaan, untuk mengetahui kuantitas pembelian bahan 

baku tepung ketan yang optimal dapat diketahui dari jumlah pemakaiannya.  

Adapun jumlah pemakaian bahan baku tepung ketan pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus ditunjukkan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Pemakaian Bahan Baku Tepung Ketan Tahun 2014 (kuintal) 

No Bulan Pemakaian 

1 Januari 6,00 

2 Februari 5,50 

3 Maret 5,50 

4 April 5,25 

5 Mei 6,00 

6 Juni 7,00 

7 Juli 6,55 

8 Agustus 7,50 

9 September 6,50 

10 Oktober 7,25 

11 November 7,00 

12 Desember 5,00 

 Jumlah 76,05 

 Rata-rata Per Bulan 6,34 

 Rata-rata Per Hari 0,24 

    Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

 

Berdasarkan dari tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pemakaian 

bahan baku tepung ketan pada tahun 2014 sebesar 76,05 kuintal dengan 

pemakaian rata-rata per bulan bahan sebesar 6,34 kuintal dan rata-rata harian 

bahan sebesar 0,24 kuintal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 4.1. 
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Grafik 4.1 

Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku Tepung Ketan Tahun 2014  

(kuintal) 

 

 
 

Berdasarkan grafik 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pembelian bahan baku 

tepung ketan pada bulan Januari sebesar 8 kuintal dengan pemakaian 6 kuintal, 

namun pada bulan Februari turun 6,7 kuintal dan bulan Maret menurun lagi 

menjadi 5,65 kuintal pada pembeliannya, dan pada pemakaiannya mengalami 

penurunan masing-masing 5,5 kuintal. Di bulan April sampai Juli pembelian 

bahan baku terus mengalami peningkatan dan di bulan berikutnya pembelian dan 

pemakaian bahan baku terus mengalami kenaikan dan penurunan sampai bulan 

Desember turun menjadi 6 kuintal pada pembelian dan 5 kuintal pada pemakaian 

bahan baku tepung ketan. Peningkatan pembelian dan pemakain bahan baku 

tepung ketan sering terjadi pada bulan-bulan perayaan hari besar dan saat liburan 

sehingga pada saat itu kelebihan bahan baku sering terjadi. 
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Dalam melakukan pembelian bahan baku tepung ketan Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus juga mengeluarkan biaya pemesanan/pembelian. Biaya 

pemesanan/pembelian tersebut terdiri dari biaya telepon dan biaya transportasi. 

Adapun biaya pemesanan tepung ketan untuk setiap kali pesan pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

        Tabel 4.3 Biaya Pemesanan Bahan Baku Tepung Ketan 

No. Jenis Biaya Jumlah 

1. Biaya telepon Rp.12.000 

2. Biaya transportasi Rp.40.000 

 Jumlah Rp.52.000 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa biaya telepon sebesar 

Rp.12.000, biaya transportasi sebesar Rp.40.000, sehingga jumlah pemesanan 

bahan baku tepung ketan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus untuk setiap kali melakukan pemesanan bahan baku sebesar Rp.52.000. 

Selain biaya pemesanan, dalam pengelolaan bahan baku, Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus juga mengeluarkan biaya penyimpanan. Biaya 

penyimpanan merupakan biaya yang timbul karena adanya bahan baku tepung 

ketan yang tersimpan di gudang perusahaan. Biaya penyimpanan diperhitungkan 

dalam biaya total penyimpanan dalam satu periode yang dibagi dengan banyaknya 

persediaan. Adapun biaya penyimpanan bahan baku tepung ketan pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus  terdiri dari biaya listik sebesar Rp. 126.000 

dan biaya kerusakan bahan baku sebesar Rp. 187.200. Jadi total  biaya 
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penyimpanan tepung ketan sebesar Rp. 313.200. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.4 Biaya Penyimpanan Bahan Baku Tepung Ketan 

Biaya Penyimpanan 

Tepung Ketan per 

Tahun (Rupiah) 

Persediaan Bahan 

Tepung Ketan 

Biaya Penyimpanan 

per Unit 

Rp. 313.200  9,00  Rp. 34.800 

   Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui biaya penyimpanan tahun 2014 

sebesar Rp.313.200 dan biaya jumlah persediaan bahan baku tepung ketan 

sejumlah 9 kuintal dengan biaya penyimpanan per unit bahan sebesar Rp.34.800. 

Dari beberapa keterangan di atas mengenai data jumlah pembelian bahan, 

jumlah pemakaian bahan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku 

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

tepung ketan pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

EOQ       = √2.D.S 

      

           h 

= √2 x 76,05  x 52.000 

            34.800 

= √7.909.200 

34.800  

= 15,07 kuintal 

Frekuensi pembelian =  76,05 

15,07 

                               = 5,04 kali 



46 
 

 
 

(dibulatkan menjadi 5 kali) 

Berdasarkan hasil perhitungan kuantitas pembelian bahan baku yang 

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

dapat dilihat perbandingannya dengan perhitungan kuantitas pembelian bahan 

baku secara konvensional dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5  Perbandingan Kuantitas Pembelian Tepung Ketan Metode 

Konvensional dengan Metode EOQ pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus (kuintal) 

 

Metode Konvensional Metode EOQ Selisih Kuantitas 

Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi 

6,83 12 15,07 5 8,24 7 

 Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

  Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa kuantitas pembelian bahan 

baku tepung ketan dengan metode  EOQ hasilnya sangat berbeda dengan 

perhitungan metode konvensional. Jumlah pembelian bahan baku yang harus 

dilakukan perusahaan menurut metode konvensional sebanyak 6,83 kuintal 

dengan frekuensi 12 kali. Sedangkan jumlah pembelian bahan baku yang harus 

dilakukan perusahaan dengan metode EOQ adalah sebanyak 15,07 kuintal, 

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 tepung ketan sebesar 8,24 kuintal dengan selisih 

frekuensi 7 kali. 

Pembelian bahan baku tepung ketan 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 
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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 ketan yang optimal 

dengan mempertimbangkan kuantitas pembelian dan frekuensi pembelian yang 

paling optimal untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persediaan 

bahan baku tepung ketan. 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dalam menjalankan usaha untuk 

mengantisipasi risiko kehabisan stock bahan baku tepung ketan dan untuk 

mengantisipasi keterlambatan penerimaan bahan baku tepung ketan, harus 

mempersiapkan persediaan pengaman (safety stock). Pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus untuk bahan baku tepung ketan mempunyai waktu tunggu 

(lead time) selama 2 hari. Perhitungan safety stock bahan baku tepung ketan pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

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

= (7,50 – 6,34 ) x 2 

= 2,32 kuintal 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan 

pengaman (safety stock) untuk bahan baku tepung ketan pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus sebesar 2,32 kuintal. 
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Dalam pembelian bahan baku tepung ketan Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus juga memperhitungkan titik pemesanan kembali (reorder point). Reorder 

point  (ROP) adalah waktu dimana pada titik tertentu diadakan pemesanan 

kembali bahan baku tepung ketan pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

adalah sebagai berikut: 

ROP = (LT x AU) + SS 

= (2 x 0,24) + 2,32 

= 2,8 kuintal. 

Berdasarkan perhitungan reorder point di atas maka pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus harus melakukan pemesanan kembali pada saat bahan 

baku tepung ketan yang tersisa digudang sejumlah 2,8 kuintal. 

Untuk mengetahui besarnya  jumlah total biaya persediaan bahan baku 

tepung ketan Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dapat menghitung 

menggunakan rumus Total Inventory Cost (TIC). Perhitungan total biaya 

persediaan bahan baku tepung ketan dengan rumus TIC berdasarkan metode EOQ 

dalam rupiah pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

 

TIC (EOQ) = √2.D.S.   

= √2 x 76,05 x 52.000 x 34.800 

= Rp.524.633,35 



49 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku tepung ketan dengan 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) diketahui bahwa TIC 

bahan baku tepung ketan selama tahun 2014 sebesar Rp.524.633,35. 

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

yang dilakukan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus menggunakan metode 

konvensional adalah sebagai berikut: 

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

=  (6,34 x Rp. 34.800) + (52.000 x 12) 

= (220.632 + 624.000) 

= Rp.844.632 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku tepung ketan dengan 

menggunakan metode konvensional dari perusahaan diketahui bahwa TIC bahan 

baku tepung ketan selama tahun 2014 sebesar Rp.844.632. 

Untuk perbandingan TIC metode konvensional yang diterapkan oleh 

perusahaan dengan metode EOQ untuk bahan baku tepung ketan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Perbandingan TIC Metode Konvensional dengan Metode         

                            EOQ Bahan Baku Tepung Ketan 

TIC Konvensional TIC EOQ Selisih Biaya 

Rp.844.632 Rp.524.633,35 Rp.319.998,65 

       Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa terdapat selisih perbedaan 

biaya yang sangat besar pada TIC pembelian bahan baku tepung ketan 

menggunakan metode konvensioanl dan metode EOQ. Dengan menggunakan 

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

diketahui jumlah biaya total persediaan dengan metode konvensional sebesar 

Rp.844.632, sedangkan total biaya persediaan dengan metode EOQ sebesar 

Rp.524.633,35. Dari hasil tersebut, maka selisih biaya antara metode EOQ dan 

metode konvensional sebesar Rp.319.998,65. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus maka dapat di lihat hasil perhitungan persediaan bahan baku 

yang optimal berdasarkan metode EOQ secara lengkap pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 Ringkasan hasil Perhitungan Persediaan Bahan Baku Tepung   

                 Ketan yang Optimal Berdasarkan Metode EOQ 

Pembelian 

(kuintal) 

Frekuensi 

(X) 

Safety Stock 

(kuintal) 

Reorder Point 

(kuintal) 

TIC 

15,07 5 2,32 2,8 Rp.524.633,35 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persediaan 

bahan baku tepung ketan yang optimal berdasarkan metode EOQ perusahaan 

dapat melakukan pembelian sebesar 15,07 kuintal dengan frekuensi 5 kali, safety 

stock sebesar 2,3 kuintal, reorder point sebesar 2,8 kuintal dan TIC sebesar 

Rp.524.633,35. 
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4.2 Persediaan Bahan Baku Gula Kelapa yang Optimal Berdasarkan Metode 

Economic Order Quantity 

Dalam menentukan persediaan bahan baku gula kelapa dilakukan secara 

konvensional yaitu dengan cara memperkirakan jumlah bahan baku dalam setiap 

perolehannya. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kurangnya 

bahan baku dan memenuhi produksi serta permintaan konsumen. Akibatnya 

perusahaan selalu mengalami kelebihan dalam persediaan bahan bakunya dan hal 

tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus belum 

optimal dalam menentukan persediaan bahan bakunya dan keuntungan yang 

diperoleh pun tidak maksimal. 

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus dalam melakukan pembelian pada bahan baku gula kelapa 

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 dapat melakukan produksi 

secara terus menerus. Data pembelian bahan baku gula kelapa Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Pembelian Bahan Baku Gula Kelapa Tahun 2014 (kg) 

No Bulan Pembelian 

1 Januari 160 

2 Februari 153 

3 Maret 145 

4 April 130 

5 Mei 136 

6 Juni 159 

7 Juli 155 

8 Agustus 148 

9 September 152 

10 Oktober 145 

11 November 133 

12 Desember 150 

 Jumlah 1766 

 Rata-rata Per Bulan 147,16 

 Rata-rata Per Hari 5,66 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pembelian bahan 

baku gula kelapa yang dilakukan Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus pada 

tahun 2014 sebesar 1766 kg dengan pembelian rata-rata per bulan sebesar 147,16 

kg dan rata-rata pembelian setiap hari sebesar 5,66 kg. 

Setelah mengetahui berapa besar jumlah pembelian bahan baku gula kelapa 

yang dilakukan oleh perusahaan, untuk mengetahui kuantitas pembelian bahan 

baku gula kelapa yang optimal dapat diketahui dari jumlah pemakaiannya. 

Adapun jumlah pemakaian bahan baku gula kelapa pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus ditunjukkan dalam tabel 4.9. 
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                  Tabel 4.9 Pemakaian Bahan Baku Gula Kelapa Tahun 2014 (kg) 

No Bulan Pemakaian 

1 Januari 150 

2 Februari 140 

3 Maret 140 

4 April 125 

5 Mei 130 

6 Juni 155 

7 Juli 150 

8 Agustus 150 

9 September 140 

10 Oktober 130 

11 November 150 

12 Desember 140 

 Jumlah 1700 

 Rata-rata Per Bulan 141,7 

 Rata-rata Per Hari 5,45 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

 

Berdasarkan dari tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pemakaian 

bahan baku gula kelapa pada tahun 2014 sebesar 1700 kg dengan pemakaian rata-

rata per bulan bahan sebesar 141,7 kg dan rata-rata harian bahan sebesar 5, 45 kg. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 4.2. 
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Grafik 4.2 

Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku Gula Kelapa (kg) 

 

  

 

Berdasarkan grafik 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pembelian bahan baku 

gula kelapa pada bulan Januari sebesar 160 kg dengan pemakaian sebesar 150 kg, 

namun pada bulan Februari turun 153 kg, bulan Maret 145 kg dan bulan April 

menurun lagi menjadi 130 kg pada pembeliannya, dan pada pemakaiannya 

mengalami juga mengalami penurunan 10 kg pada bulan Februari dan Maret dan 

menurun lagi sebesar 125 kg pada bulan April. Di bulan berikutnya pembelian 

bahan baku mengalami kenaikan sebesar 136 kg dengan pemakaian sebesar 130 

kg pada bulan Mei dan bulan Juni pembelian naik lagi sebesar 159 kg dengan 

pemakaian sebesar 155 kg.  Pada bulan berikutnya pembelian dan pemakaian 

bahan baku sering mengalami penurunan dan pada bulan Desember pembelian 
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bahan baku naik sebesar 150 kg dengan pemakaian yang turun menjadi 140 kg. 

Dalam melakukan pembelian bahan baku gula kelapa Perusahaan Jenang Muria 

Jaya Kudus juga mengeluarkan biaya pemesanan/pembelian. Biaya 

pemesanan/pembelian tersebut terdiri dari biaya telepon dan biaya transportasi. 

Adapun biaya pemesanan gula kelapa untuk setiap kali pesan pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.10. 

          Tabel 4.10 Biaya Pemesanan Bahan Baku Gula Kelapa 

No. Jenis Biaya Jumlah 

1. Biaya telepon Rp. 10.200 

2. Biaya transportasi Rp. 24.500 

 Jumlah Rp. 34.700 

         Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa biaya telepon sebesar 

Rp.10.200, dan biaya transportasi sebesar Rp.24.500, sehingga jumlah pemesanan 

bahan baku gula kelapa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus untuk setiap kali melakukan pemesanan bahan baku sebesar Rp. 34.700. 

Selain biaya pemesanan, dalam pengelolaan bahan baku, Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus juga mengeluarkan biaya penyimpanan. Biaya 

penyimpanan merupakan biaya yang timbul karena adanya bahan baku gula 

kelapa yang tersimpan di gudang perusahaan. Biaya penyimpanan diperhitungkan 

dalam biaya total penyimpanan dalam satu periode yang dibagi dengan banyaknya 

persediaan. Adapun biaya penyimpanan bahan baku gula kelapa pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus  terdiri dari biaya listik sebesar Rp. 114.000 dan biaya 
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kerusakan bahan baku sebesar Rp. 162.000. Jadi total  biaya penyimpanan gula 

kelapa sebesar Rp. 276.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Biaya Penyimpanan Bahan Baku Gula Kelapa 

Biaya Penyimpanan 

Gula Kelapa per Tahun 

(Rupiah) 

Persediaan Bahan Gula 

Kelapa 

Biaya Penyimpanan 

per Unit 

Rp.276.000  191 Rp.1.445 

   Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diketahui biaya penyimpanan tahun 2014 

sebesar Rp.276.000 dan biaya jumlah persediaan bahan baku gula pasir sejumlah 

191 kg dengan biaya penyimpanan per unit bahan sebesar Rp.1.445. 

Dari beberapa keterangan di atas mengenai data jumlah pembelian bahan, 

jumlah pemakaian bahan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku 

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

kelapa pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

EOQ        = √2.D.S 

      

            h 

= √2 x 1.700 x 34.700 

              1.445 

= √117.980.000 

 1.445  

= 285,74 kg 

Frekuensi pembelian = 1.700 

            285,74  

       = 5, 94 kali 
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(dibulatkan menjadi 6 kali) 

Berdasarkan hasil perhitungan kuantitas pembelian bahan baku yang 

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

dapat dilihat perbandingannya dengan perhitungan kuantitas pembelian bahan 

baku secara konvensional dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 Perbandingan Kuantitas Pembelian Gula Kelapa Metode 

Konvensional dengan Metode EOQ pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus (kg) 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

  Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa kuantitas pembelian bahan 

baku gula kelapa dengan metode EOQ hasilnya sangat berbeda dengan 

perhitungan metode konvensional. Jumlah pembelian bahan baku yang harus 

dilakukan perusahaan menurut metode konvensional sebanyak 147,16 kg dengan 

frekuensi 12 kali. Sedangkan jumlah pembelian bahan baku yang harus dilakukan 

perusahaan dengan metode EOQ adalah sebanyak 285,74 kg, dengan frekuensi 

pembelian yang dilakukan hanya 6 kali. Dari hasil perhitungan di atas, terjadi 

selisih kuantitas pembelian bahan baku yang cukup besar. Kuantitas pembelian 

bahan baku gula kelapa sebesar 138,58 kg dengan selisih frekuensi 6 kali. 

Pembelian bahan baku gula kelapa 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 

Metode Konvensional Metode EOQ Selisih Kuantitas 

Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi 

147,16 12 285,74 6 138,58 6 
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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 kelapa yang optimal 

dengan mempertimbangkan kuantitas pembelian dan frekuensi pembelian yang 

paling optimal untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persediaan 

bahan baku gula kelapa. 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dalam menjalankan usaha untuk 

mengantisipasi risiko kehabisan stock bahan baku gula kelapa dan untuk 

mengantisipasi keterlambatan penerimaan bahan baku gula kelapa, harus 

mempersiapkan persediaan pengaman (safety stock). Pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus untuk bahan baku gula kelapa mempunyai waktu tunggu (lead 

time) selama 2 hari. Perhitungan safety stock bahan baku gula kelapa pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

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

= (155 – 141,7) x 2 

= 26,6 kg 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan 

pengaman (safety stock) untuk bahan baku gula kelapa pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus sebesar 26,6 kg. 



59 
 

 
 

Dalam pembelian bahan baku gula kelapa Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus juga memperhitungkan titik pemesanan kembali (reorder point). Reorder 

point  (ROP) adalah waktu dimana pada titik tertentu diadakan pemesanan 

kembali bahan baku gula kelapa pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 

adalah sebagai berikut: 

ROP = (LT x AU) + SS 

= (2 x 5, 45) + 26,6 

= 37,5 kg. 

Berdasarkan perhitungan reorder point di atas maka pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus harus melakukan pemesanan kembali pada saat bahan 

baku gula kelapa yang tersisa digudang sejumlah 37,5 kg. 

Untuk mengetahui besarnya  jumlah total biaya persediaan bahan baku gula 

kelapa Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus dapat menghitung menggunakan 

rumus Total Inventory Cost (TIC). Perhitungan total biaya persediaan bahan baku 

gula kelapa dengan rumus TIC berdasarkan metode EOQ dalam rupiah pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

TIC (EOQ) = √2.D.S.   

= √2 x 1.700 x 34.700 x 1.445 

= Rp. 412.893,56 
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 Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku gula kelapa dengan menggunakan 

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

kelapa selama tahun 2013 sebesar Rp. 412.893,56. 

Perhitungan total biaya persediaan (TIC) untuk bahan baku gula kelapa 

yang dilakukan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus menggunakan metode 

konvensional adalah sebagai berikut: 

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

=  (141,7 x Rp. 1.445) + (34.700 x 12) 

= (204.756 + 416.400) 

= Rp.621.156 

Berdasarkan perhitungan TIC bahan baku gula kelapa dengan 

menggunakan metode konvensional dari perusahaan diketahui bahwa TIC bahan 

baku gula kelapa selama tahun 2014 sebesar Rp.621.156. 

Untuk perbandingan TIC metode konvensional yang diterapkan oleh 

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

tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 Perbandingan TIC Metode Konvensional dengan Metode EOQ  

                   Bahan Baku Gula Kelapa 

TIC Konvensional TIC EOQ Selisih Biaya 

Rp.621.156 Rp. 412.893,56 Rp.208.262,44 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa terdapat selisih perbedaan 

biaya yang sangat besar pada TIC pembelian bahan baku gula kelapa 

menggunakan metode konvensioanl dan metode EOQ. Dengan menggunakan 

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

diketahui jumlah biaya total persediaan dengan metode konvensional sebesar 

Rp.621.156, sedangkan total biaya persediaan dengan metode EOQ sebesar Rp. 

412.893,56. Dari hasil tersebut, maka selisih biaya antara metode EOQ dan 

metode konvensional sebesar Rp.208.262,44. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus maka dapat di lihat hasil perhitungan persediaan bahan baku 

yang optimal berdasarkan metode EOQ secara lengkap pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.14 Ringkasan hasil Perhitungan Persediaan Bahan Baku Gula        

                   Kelapa yang Optimal Berdasarkan Metode EOQ 

Pembelian 

(Kg) 

Frekuensi 

(X) 

Safety Stock 

(Kg) 

Reorder Point 

(Kg) 

TIC 

285,74 6 26,6 37,5 Rp. 412.893,56 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 

persediaan bahan baku gula kelapa yang optimal berdasarkan metode EOQ 

perusahaan dapat melakukan pembelian sebesar 285,74 kg dengan frekuensi 6 

kali, safety stock sebesar 26,6 kg, reorder point sebesar 37,5 kg dan TIC sebesar 

Rp. 412.893,56. 
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4.3 Persediaan Bahan Baku Gula Pasir yang Optimal Berdasarkan Metode 

Economic Order Quantity 

Dalam menentukan persediaan bahan baku gula pasir dilakukan secara 

konvensional yaitu dengan cara memperkirakan jumlah bahan baku dalam setiap 

perolehannya. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kurangnya 

bahan baku dan memenuhi produksi serta permintaan konsumen. Akibatnya 

perusahaan selalu mengalami kelebihan dalam persediaan bahan bakunya dan hal 

tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus belum 

optimal dalam menentukan persediaan bahan bakunya dan keuntungan yang 

diperoleh pun tidak maksimal. 

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus dalam melakukan pembelian pada bahan baku gula pasir 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 dapat melakukan produksi secara 

terus menerus. Data pembelian bahan baku gula pasir Perusahaan Jenang Muria 

Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Pembelian Bahan Baku Gula Pasir Tahun 2014 (kg) 

No Bulan Pembelian 

1 Januari 160 

2 Februari 150 

3 Maret 140 

4 April 135 

5 Mei 120 

6 Juni 160 

7 Juli 155 

8 Agustus 140 

9 September 155 

10 Oktober 140 

11 November 145 

12 Desember 160 

 Jumlah 1760 

 Rata-rata Per Bulan 146,7 

 Rata-rata Per Hari 5,64 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pembelian 

bahan baku gula pasir yang dilakukan Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus pada 

tahun 2014 sebesar 1760 kg dengan pembelian rata-rata per bulan sebesar 146,66 

kg dan rata-rata pembelian setiap hari sebesar 5,64 kg. 

Setelah mengetahui berapa besar jumlah pembelian bahan baku gula pasir 

yang dilakukan oleh perusahaan, untuk mengetahui kuantitas pembelian bahan 

baku gula pasir yang optimal dapat diketahui dari jumlah pemakaiannya. Adapun 

jumlah pemakaian bahan baku gula pasir pada Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus ditunjukkan dalam tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Pemakaian Bahan Baku Gula Pasir Tahun 2014 (kg) 

No Bulan Pemakaian 

1 Januari 150 

2 Februari 140 

3 Maret 130 

4 April 120 

5 Mei 100 

6 Juni 155 

7 Juli 150 

8 Agustus 150 

9 September 130 

10 Oktober 125 

11 November 150 

12 Desember 140 

 Jumlah 1640 

 Rata-rata Per Bulan 136,7 

 Rata-rata Per Hari 5,25 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pemakaian 

bahan baku gula pasir pada tahun 2014 sebesar 1640 kg dengan pemakaian rata-

rata per bulan bahan sebesar 136,7 kg dan rata-rata harian bahan sebesar 5, 25 kg. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 4.3. 
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Grafik 4.3 

Pembelian dan Pemakaian Bahan Baku Gula Pasir (kg) 

 

 

Berdasarkan grafik 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pembelian bahan baku 

gula pasir pada bulan Januari sebesar 160 kg dengan pemakaian sebesar 150 kg, 

namun pada bulan Februari turun 150 kg, bulan Maret 140 kg, bulan April 135 kg 

dan bulan Mei menurun lagi menjadi 120 kg pada pembeliannya, dan pada 

pemakaiannya juga mengalami penurunan sebesar 140 kg pada bulan Februari, 

bulan Maret 130 kg, bulan April 120 kg dan bulan Mei menurun lagi menjadi 100 

kg. Lalu pada bulan Juni mengalami kenaikan pembelian bahan baku sebesar 160 

kg dengan pemakaian sebesar 155 kg. Pada bulan berikutnya pembelian dan 

pemakaian bahan baku gula pasir kembali mengalami penurunan dan pada bulan 

Desember untuk pembeliannya naik menjadi 160 kg namun menurun pada 

pemakaian bahan bakunya yaitu sebesar 140 kg. 
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Dalam melakukan pembelian bahan baku gula pasir Perusahaan Jenang Muria 

Jaya Kudus juga mengeluarkan biaya pemesanan/pembelian. Biaya 

pemesanan/pembelian tersebut terdiri dari biaya telepon dan biaya transportasi. 

Adapun biaya pemesanan gula pasir untuk setiap kali pesan pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus dapat dilihat pada tabel 4.17. 

          Tabel 4.17 Biaya Pemesanan Bahan Baku Gula Pasir 

No. Jenis Biaya Jumlah 

1. Biaya telepon Rp.  8.250 

2. Biaya transportasi Rp. 20.000 

 Jumlah Rp. 28.250 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, diketahui bahwa biaya telepon sebesar 

Rp.8.250, dan biaya transportasi sebesar Rp.20.000, sehingga jumlah pemesanan 

bahan baku gula pasir yang dikeluarkan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus untuk setiap kali melakukan pemesanan bahan baku sebesar Rp. 28.250. 

Selain biaya pemesanan, dalam pengelolaan bahan baku, Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus 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 yang dibagi dengan banyaknya 

persediaan. Adapun biaya penyimpanan bahan baku gula pasir pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus  terdiri dari biaya listik sebesar Rp. 108.000 dan biaya 

kerusakan bahan baku sebesar Rp. 159.000. Jadi total  biaya penyimpanan gula 

pasir sebesar Rp. 267.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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                    Tabel 4.18 Biaya Penyimpanan Bahan Baku Gula Pasir 

Biaya Penyimpanan 

Gula Pasir per Tahun 

(Rupiah) 

Persediaan Bahan Gula 

Pasir 

Biaya Penyimpanan 

per Unit 

Rp.267.000  240 Rp.1.112 

   Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diketahui biaya penyimpanan tahun 2014 

sebesar Rp.267.000 dan biaya jumlah persediaan bahan baku gula pasir sejumlah 

240 kg dengan biaya penyimpanan per unit bahan sebesar Rp.1.112. 

Dari beberapa 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 Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

EOQ        = √2.D.S 

      

            h 

= √2 x 1.640 x 28.250 

1.112 

= √92.660.000 

1.112  

= 288,66 kg 

Frekuensi pembelian = 1.640 

             288,66 

= 5,68 kali 

(dibulatkan menjadi 6 kali) 
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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 4.19 Perbandingan Kuantitas Pembelian Gula Pasir Metode 

Konvensional dengan Metode EOQ pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus (kg) 

 

Metode Konvensional Metode EOQ Selisih Kuantitas 

Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi Pembelian Frekuensi 

146,66 12 288,66 6 142 6 

 Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

  Berdasarkan tabel 4.19 di atas, diketahui bahwa kuantitas pembelian bahan 

baku gula pasir dengan metode  EOQ hasilnya sangat berbeda dengan perhitungan 

metode konvensional. Jumlah pembelian bahan baku yang harus dilakukan 

perusahaan menurut metode konvensional sebanyak 146,66 kg dengan frekuensi 

12 kali. Sedangkan jumlah pembelian bahan baku yang harus dilakukan 

perusahaan dengan metode EOQ adalah sebanyak 288,66 kg, dengan frekuensi 

pembelian yang dilakukan hanya 6 kali. Dari hasil perhitungan di atas, terjadi 

selisih kuantitas pembelian bahan baku yang cukup besar. Kuantitas pembelian 

bahan baku gula pasir sebesar 142 kg dengan selisih frekuensi 6 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 
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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. 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 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 Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus untuk bahan baku gula pasir mempunyai waktu tunggu (lead 

time) selama 2 hari. Perhitungan safety stock bahan baku gula pasir pada 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

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

= (155 – 136,7 ) x 2 

= 36,6 kg 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa persediaan 

pengaman (safety stock) untuk bahan baku gula pasir pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus sebesar 36,6 kg. 

Dalam pembelian bahan baku gula pasir Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus juga memperhitungkan titik pemesanan kembali (reorder point). Reorder 
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point  (ROP) adalah waktu dimana pada titik tertentu diadakan pemesanan 

kembali bahan baku gula pasir pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah 

sebagai berikut: 

ROP = (LT x AU) + SS 

= (2 x 5,25) + 36,6 

= 47 kg. 

Berdasarkan perhitungan reorder point di atas maka pada Perusahaan 

Jenang Muria Jaya Kudus harus melakukan pemesanan kembali pada saat bahan 

baku gula pasir yang tersisa digudang sejumlah 47 kg. 

Untuk mengetahui besarnya  jumlah total biaya persediaan bahan baku gula 

pasir Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus 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 

Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus adalah sebagai berikut: 

TIC (EOQ) = √2.D.S.   

= √2 x 1.640 x 28.250 x 1.112 

= Rp. 320.995 

 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. 320.995. 
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Perhitungan total biaya persediaan (TIC) untuk bahan baku gula pasir yang 

dilakukan oleh Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus menggunakan metode 

konvensional adalah sebagai berikut: 

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

=  (136,7 x Rp. 1.112) + (28.250 x 12) 

= (152.010 + 339.000) 

= Rp.491.010 

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.491.010. 

Untuk perbandingan TIC metode konvensional yang diterapkan oleh 

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

tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 Perbandingan TIC Metode Konvensional dengan Metode     

                   EOQ Bahan Baku Gula Pasir 

TIC Konvensional TIC EOQ Selisih Biaya 

Rp.491.010 Rp.320.995 Rp.170.015 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, diketahui bahwa terdapat selisih perbedaan 

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

metode konvensioanl dan metode EOQ. Dengan menggunakan perhitungan TIC 

menggunakan metode EOQ jauh lebih hemat. Hal ini dapat diketahui jumlah 
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biaya total persediaan dengan metode konvensional sebesar Rp. Rp.491.010, 

sedangkan total biaya persediaan dengan metode EOQ sebesar Rp.320.995. Dari 

hasil tersebut, maka selisih biaya antara metode EOQ dan metode konvensional 

sebesar Rp.170.015. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan Jenang 

Muria Jaya Kudus maka dapat di lihat hasil perhitungan persediaan bahan baku 

yang optimal berdasarkan metode EOQ secara lengkap pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.21 Ringkasan hasil Perhitungan Persediaan Bahan Baku Gula      

                   Pasir yang Optimal Berdasarkan Metode EOQ 

Pembelian 

(Kg) 

Frekuensi 

(X) 

Safety Stock 

(Kg) 

Reorder Point 

(Kg) 

TIC 

288,66 6 36,6 47 Rp.320.995 

Sumber: Data Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 

persediaan bahan baku gula pasir yang optimal berdasarkan metode EOQ 

perusahaan dapat melakukan pembelian sebesar 288,66 kg dengan frekuensi 6 

kali, safety stock sebesar 36,6 kg, reorder point sebesar 47 kg dan TIC sebesar 

Rp.320.995. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di awal, selanjutnya dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian persediaan bahan baku berdasarkan metode 

EOQ (Economic Order Quantity) lebih efisien dan optimal dibandingkan dengan 

metode konvensional yang diterapkan oleh perusahaan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya pembelian bahan baku yang optimal dan penghematan TIC (Total 

Inventory Cost) sebagai berikut: 

1. Pembelian bahan baku tepung ketan yang dilakukan perusahaan 

menggunakan metode konvensional  tahun 2014 sebesar 6,83 kuintal 

dengan frekuensi pembelian 12 kali pembelian, sedangkan TIC yang 

dikeluarkan perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 844.632. Perhitungan 

menggunakan metode EOQ pembelian yang efisien pada tahun 2014 

sebesar 15,07 kuintal dengan frekuensi 5 kali pembelian, TIC yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 524.633,35. Reorder point pada tingkat 

persediaan bahan baku tahun 2014 sebesar 2,8 kuintal. Penghematan biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan metode EOQ bila 

dibandingkan dengan metode konvensional tahun 2014 sebesar Rp. 

319.998,65 atau sebesar 37,88%. 

2.  Pembelian bahan baku gula kelapa yang dilakukan perusahaan 

menggunakan metode konvensional  tahun 2014 sebesar 147,16 kg dengan 
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frekuensi pembelian 12 kali pembelian, sedangkan TIC yang dikeluarkan 

perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 621.156. Perhitungan menggunakan 

metode EOQ pembelian yang efisien pada tahun 2014 sebesar 285,74 kg 

dengan frekuensi 6 kali pembelian, TIC yang dikeluarkan sebesar Rp. 

412.893,56. Reorder point pada tingkat persediaan bahan baku tahun 2014 

sebesar 37,5 kg. Penghematan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan 

menggunakan metode EOQ bila dibandingkan dengan metode 

konvensional tahun 2014 sebesar Rp. 208.262, 44 atau sebesar 33,53%. 

3. Pembelian bahan baku gula pasir yang dilakukan perusahaan 

menggunakan metode konvensional  tahun 2014 sebesar 146,66 kg dengan 

frekuensi pembelian 12 kali pembelian, sedangkan TIC yang dikeluarkan 

perusahaan tahun 2014 sebesar Rp. 491.010. Perhitungan menggunakan 

metode EOQ pembelian yang efisien pada tahun 2014 sebesar 288,66 kg 

dengan frekuensi 6 kali pembelian, TIC yang dikeluarkan sebesar Rp. 

320.995. Reorder point pada tingkat persediaan bahan baku tahun 2014 

sebesar 47 kg. Penghematan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan 

menggunakan metode EOQ bila dibandingkan dengan metode 

konvensional tahun 2014 sebesar Rp. 170.015 atau sebesar 34,62%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus sebaiknya dalam melakukan 

pembelian bahan baku dengan menggunakan metode EOQ. Dengan 

perhitungan metode EOQ perusahaan dapat menghemat biaya persediaan 

dan biaya pemesanan karena frekuensi pembelian yang lebih sedikit dan 

efektif, yaitu untuk pembelian tepung ketan menghemat biaya sebesar 

37,88%, gula kelapa sebesar 33,53% dan gula pasir sebesar 34,62%. 

Sehingga efesiensi persediaan bahan baku di dalam perusahaan tersebut 

dapat dilaksanakan dan menjamin kelancaran proses produksi. 

2. Bagi peneliti lebih lanjut yang akan melakukan penelitian sejenis yang 

sebaiknya penelitian dilakukan lebih menyeluruh dengan menambahkan 

perhitungan biaya lain yang diperlukan seperti biaya modal yang 

diinvestasikan dalam biaya penyimpanan sehingga dalam menganalisis 

persediaan bahan baku dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.  
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Instrumen Penelitian 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

“Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Menggunakan Metode 

Economic Order Quantity (EOQ) pada Perusahaan Jenang Muria Jaya Kudus” 

Daftar pertanyaan wawancara kepada pimpinan Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus: 

A. Pertanyaan untuk jumlah pembelian, pemakaian, dan persediaan bahan 

baku 

1. Berapa jumlah pembelian bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

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    
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2. Berapa jumlah pemakaian bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

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    

 

 

3. Berapa jumlah persediaan bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

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    
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B. Pertanyaan untuk 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? 

 

No Jenis Biaya 

Bahan Baku 

Tepung Ketan Gula Kelapa Gula Pasir 

1 Biaya telepon Rp Rp Rp 

2 Biaya transportasi Rp Rp Rp 

Jumlah    

 

 

C. Pertanyaan untuk Biaya Penyimpanan 

1. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaan bahan 

baku? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaam bahan 

baku? 

Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Ketan Gula Kelapa Gula Pasir 

Biaya listrik 

 

Rp Rp Rp 
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Lampiran 2 Hasil Penelitian 

A. Pertanyaan untuk jumlah pembelian, pemakaian, dan persediaan bahan baku 

1. Berapa jumlah pembelian bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

1 Januari 8,00 160 160 

2 Februari 6,70 153 150 

3 Maret 5,65 145 140 

4 April 6,65 130 135 

5 Mei 7,00 136 120 

6 Juni 7,50 159 160 

7 Juli 7,50 155 155 

8 Agustus 7,00 148 140 

9 September 7,50 152 155 

10 Oktober 6,00 145 140 

11 November 6,55 133 145 

12 Desember 6,00 150 160 

 Jumlah 82,05 1766 1760 

 

2. Berapa jumlah pemakaian bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

1 Januari 6,00 150 150 

2 Februari 5,50 140 140 

3 Maret 5,50 140 130 

4 April 5,25 125 120 

5 Mei 6,00 130 100 

6 Juni 7,00 155 155 

7 Juli 6,55 150 150 

8 Agustus 7,50 150 150 

9 September 6,50 140 130 

10 Oktober 7,25 130 125 

11 November 7,00 150 150 

12 Desember 5,00 140 140 

 Jumlah 76,05 1700 1640 
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3. Berapa jumlah persediaan bahan baku Perusahaan Jenang Muria Jaya 

Kudus tahun 2014? 

No Bulan Tepung Ketan 

(kuintal) 

Gula Kelapa  

(kg) 

Gula Pasir  

(kg) 

1 Januari 4,00 135 130 

2 Februari 5,20 148 140 

3 Maret 5,35 153 150 

4 April 6,75 158 165 

5 Mei 7,75 164 185 

6 Juni 8,25 168 190 

7 Juli 9,20 173 195 

8 Agustus 8,70 171 185 

9 September 9,70 183 210 

10 Oktober 8, 45 198 225 

11 November 8,00 181 220 

12 Desember 9,00 191 240 

 Jumlah           81,90             2.023        2.235 

 

B. Pertanyaan untuk 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? 

 

No Jenis Biaya 

Bahan Baku 

Tepung Ketan Gula Kelapa Gula Pasir 

1 Biaya telepon Rp. 12.000 Rp. 10.200 Rp.  8.250 

2 Biaya transportasi Rp. 40.000 Rp. 24.500 Rp. 20.000 

Jumlah Rp. 52.000 Rp. 34.700 Rp. 28.250 
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C. Pertanyaan untuk Biaya Penyimpanan 

1. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaan bahan 

baku? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam penyimpanan persediaam bahan 

baku? 

Jenis Biaya 
Bahan Baku 

Tepung Ketan Gula Kelapa Gula Pasir 

Biaya listrik 

 
Rp. 313.200 Rp.276.000 Rp.267.000 
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