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ABSTRAKSI 

 

 Persediaan m erupakan sesuatu yang s angat p enting b agi p erusahaan. 
Pengelolaan pe rsediaan yang ba ik da n e fektif a kan m enghasilkan k euntungan 
yang o ptimal b agi p erusahaan. N amun s ebaliknya ap abila p erusahaan t idak 
optimal da lam m elakukan pe ngelolaan p ersediaan m aka a kan be rakibat pa da 
berkurangnya ke untungan yang di peroleh perusahaan. P ersediaan yan t erlalu 
banyak a kan m enyebabkan bi aya p enyimpanan yang b esar da n pe rsediaan yang 
terlalu s edikit ak an m enyebabkan m enurunnya k emampuan p erusahaan d alam 
memenuhi p ermintaan k arena t erjadinya stock out . Keadaan s eperti ini sering 
terjadi pada small-medium enterprise atau perusahaan kecil dan menengah dimana 
pada p engelolaan p ersediaannya m asih m enggunakan p eramalan t erhadap 
pengalaman kebutuhan sehingga persediaan yang ada menjadi berlebihan karena 
peramalan yang digunakan tidak dapat mewakili permintaan sesungguhnya. Pada 
penelitian i ni menggunakan metode EOQ sebagai evaluasi t erhadap pengelolaan 
persediaan yang a da pa da C V. W ahana M ulya. M etode i ni m enghitung bi aya-
biaya pe rsediaan, safety s tock, r eorder poi nt, dan service l evel , pe rbandingan 
biaya persediaan bahan baku kain Cotton, TC, Lacoste dan Drill menurut metode 
perusahaan dan metode EOQ.  

Hasil perhitungan m enunjukan ba hwa t otal bi aya pe rsediaan ba han ba ku 
dengan m enggunakan metode E OQ l ebih ke cil di bandingkan de ngan m etode 
perusahaan. D engan m enggunakan m etode E OQ p erusahaan d apat m enghemat 
biaya persediaan tahun 2012 sebesar Rp 67.929.891,- .   Biaya penyimpanan dan 
biaya pe mesanan ba han ba ku ka in Cotton dan ka in T C m engalami pe nurunan 
masing-masing s ebesar Rp 61.119.952, - dan R p 4.502.680, - . S edangkan bi aya 
penyimpanan b ahan b aku ka in Lacoste dan ka in Drill mengalami p eningkatan 
masing-masing sebesar Rp 2.441.400, - dan Rp 3.499.925, - hal in i terjadi karena 
persediaan dengan metode EOQ lebih besar daripada metode perusahaan, namun 
biaya p emesanan m engalami pe nurunan yang s ignifikan m asing-masing s ebesar 
Rp 3.336.596,- dan Rp 4.912.688,- . Serice Level persediaan dengan metode EOQ 
menunjukan ni lai s ebesar 99%  yang be rarti ba hwa de ngan m etode E OQ 
perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi permintaan. 

Kata Kunci: Small-Medium Enterprise, Persediaan bahan baku, Biaya 
pemesanan, Biaya penyimpanan, Total biaya persediaan, 
Economic Order Quantity (EOQ) 
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ABSTRACT 

 

Inventory is something that is very important for the company. Good and 
effective inventory management will generate an optimal profits for the company. 
On the contrary, if the company is not optimal in managing the inventory, it will 
result in  a  reduction o f corporate pr ofits. E xcess i nventories will c ause a l arge 
storage c osts a nd low i nventories will c ause a d ecrease i n t he ability o f t he 
company t o m eet t he d emand a nd e nded up  w ith s tock out . T his situation is  
common in  s mall - medium e nterprises or  s mall a nd m edium-sized co mpanies 
where th e ma nagement o f in ventory is  s till u sing the ex perience r equirement 
forecasting t hat ex isting i nventories b ecome excessive d ue t o t he us e of  
forecasting w hich can n ot represent t he r eal de mand . In t his s tudy t he a uthor 
using the EOQ method as an evaluation of the existing inventory management on 
the C V. W ahana M ulya. T his m ethod c alculates t he c osts of  i nventory, s afety 
stock, reorder point,  service level, inventory of raw material cost comparisons of 
Cotton, TC, Lacoste and Drill according to the methods of the company and the 
EOQ methods. 

Calculation shows that the to tal cost o f r aw material inventory using the 
EOQ m ethod i s s maller t han t he c ompany's m ethods . B y using E OQ method 
companies c an s ave i nventory costs i n 2012 a mounting t o R p 67,929,891 , - . 
Storage c osts and o rdering costs o f raw ma terials  C otton a nd TC d ecreased 
amounting to Rp 61,119,952 , - and Rp 4,502,680 , - . While the cost of storage of 
raw m aterials Lacoste and Drill i ncrease a mounted t o R p 2,441,400 ,  - and R p 
3,499,925 , - this happens because the supply is greater than method companies , 
but the ordering cost experience a significant decline amounting to Rp 3,336,596 , 
- and Rp 4,912,688 , - . Service Level EOQ inventory method showed a value of 
99 % which means that the EOQ method can improve the ability of the company 
to meet the demands. 

Keywords : Small - Medium Enterprise , Inventory of raw materials , ordering 
costs , storage costs , total cost of inventory , Economic Order Quantity ( EOQ ) 

 

 

 

 

 

xii 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



DAFTAR ISI 

Halaman Judul  .................................................................................................  i 

Halaman Persetujuan ........................................................................................  ii 

Halaman Pernyataan.........................................................................................  iii 

Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi .........................................................  iv 

Kata Pengantar .................................................................................................  v 

Abstraksi ..........................................................................................................  xi 

Abstract ............................................................................................................  xii 

Daftar isi ...........................................................................................................  xiii 

Daftar Gambar ..................................................................................................   xvii 

Daftar Tabel ....................................................................................................... xviii 

Daftar Lampiran ...............................................................................................  xx 

BAB I   PENDAHULUAN 

        1.1   Latar Belakang .................................................................................  1 

        1.2   Rumusan Masalah ............................................................................  6 

        1.3   Tujuan Penelitian .............................................................................  6 

        1.4   Manfaat Penelitian ...........................................................................  7 

        1.5   Sistematika Penulisan ......................................................................  7 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

        2.1       Landasan Teori .............................................................................  10 

           2.1.1    Pengertian Persediaan ...............................................................  10 
xiii 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



                2.1.2    Fungsi Persediaan.................................................................  11 

                2.1.3.   Tujuan Persediaan ................................................................  12 

                2.1.4.   Jenis Persediaan ...................................................................  13 

                2.1.5.   Biaya Persediaan ..................................................................  16 

                2.1.6.   Manajemen Persediaan Bahan Baku ....................................  21 

                2.1.7.   Metode Pengendalian Persedian ..........................................  24 

                2.1.8.   Economic Order Quantity (EOQ) ........................................  25 

2.1.8.1.   Asumsi-asumsi Economic Order Quantity (EOQ) ......  31 

2.1.8.2.   Pemesanan Yang Ekonomis.........................................  32 

2.1.8.3.   Safety Stock ..................................................................  36 

2.1.8.4.   Reorder Point ...............................................................  37 

2.1.8.5.   Service Level ................................................................  38 

        2.2.    Penelitian Sebelumnya ...................................................................  39 

        2.3.    Research Question .........................................................................  40 

        2.4.    Kerangkan Berpikir. .......................................................................  42 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN .....................................................  43 

3.1.   Pendekatan Penelitian ....................................................................  43 

3.2.   Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .........................................  44 

3.3.   Jenis Data .......................................................................................  46 

3.4.   Prosedur Pengumpulan Data..........................................................  48 

3.5.   Teknik Analisis Data .....................................................................  50 

xiv 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



3.6.   Tahapan Penelitian.........................................................................  54 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................  56 

4.1.   Gambaran Umum Objek Penelitian ...............................................  57 

4.1.1.   Sejarah Singkat Perusahaan ............................................  57 

4.1.2.   Struktur Organisasi ........................................................ ̀  59 

4.1.3.   Proses Produksi ...............................................................  59 

4.2.   Hasil Analisa ..................................................................................  61 

4.2.1.   Kebutuhan Bahan Baku dan Biaya Persediaan Menurut    

Metode Perusahaan ..............................................................  61 

4.2.1.1. Bahan Baku Kain Cotton .............................................  61 

4.2.1.2. Bahan Baku Kain TC...................................................  69 

4.2.1.3. Bahan Baku Kain Lacoste ...........................................  76 

4.2.1.4. Bahan Baku Kain Drill ................................................  83 

4.2.1.5. Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku    

Menurut Metode Perusahaan ......................................  90 

4.2.2.   Kebutuhan Bahan Baku dan Biaya Persediaan Menurut  

Metode EOQ ........................................................................  91 

4.2.2.1. Bahan Baku Kain Cotton .............................................  91 

4.2.2.2. Bahan Baku Kain TC...................................................  96 

4.2.2.3. Bahan Baku Kain Lacoste ...........................................  99 

4.2.2.4. Bahan Baku Kain Drill ................................................  103 

xv 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



4.2.2.5. Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku   

Menurut Metode EOQ ................................................  106 

4.2.3.   Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku    (Kain Cotton, 

Kain TC, Kain Lacoste dan Kain Drill) antara Metode 

Perusahaan dengan Metode EOQ ........................................  107 

4.3.   Pembahasan ...................................................................................  111 

4.3.1.   Penerapan Metode EOQ untuk Evaluasi Biaya Persediaan 

Bahan Baku Kain Cotton, Kain TC, Kain Lacoste dan          

Kain Drill .............................................................................  111 

4.3.2.   Evaluasi Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton,            

Kain TC, Kain Lacoste dan Kain Drill antara Metode 

Perusahaan dan Metode EOQ ..............................................  112 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   Kesimpulan ....................................................................................  114 

5.2.   Saran ..............................................................................................  115 

Daftar Pustaka ..................................................................................................  116 

Lampiran  .........................................................................................................  118 

 

 

      

 

 

xvi 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1   Siklus Persediaan........................................................................... 27 

Gambar 2.2   Kurva Biaya Total Persediaan ....................................................... 30 

Gambar 3.1   Bagan Tahapan Penelitian ............................................................. 56 

Gambar 4.2   Struktur Organisasi CV. Wahana Mulya....................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvii 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1     Data Penelitian ...............................................................................  47 

Tabel 4.1     Kebutuhan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012.........................  45 

Tabel 4.2     Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 ........  63 

Tabel 4.3     Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku  

                         Kain Cotton Tahun 2012................................................................  63 

Tabel 4.4     Biaya Setiap Kali Pesan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012....  65 

Tabel 4.5     Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 ..............  66 

Tabel 4.6     Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 ..........  68 

Tabel 4.7     Total Biaya Persedian Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 .......  68 

Tabel 4.8     Kebutuhan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 ..............................  70 

Tabel 4.9     Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 ..............  71 

Tabel 4.10   Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 .  72 

Tabel 4.11   Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012....................  73 

Tabel 4.12   Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 ................  75 

Tabel 4.13   Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 ...........  75 

Tabel 4.14   Kebutuhan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 .......................  77 

Tabel 4.15   Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 .......  78 

Tabel 4.16   Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Lacoste                

Tahun 2012 ...................................................................................   79 

Tabel 4.17   Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 ............   80 

xviii 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



Tabel 4.18    Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 .......   82 

Tabel 4.19    Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 ..   82 

Tabel 4.20    Kebutuhan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 ...........................   84 

Tabel 4.21    Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012...........   85 

Tabel 4.22    Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Drill                   

Tahun 2012 ...................................................................................   86 

Tabel 4.23    Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 ................   87 

Tabel 4.24    Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 ............   89 

Tabel 4.25    Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 .......   89 

Tabel 4.26    Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku                           

CV. Wahana Mulya Tahun 2012 ..................................................   90 

Tabel 4.27    Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku Menurut      

Metode EOQ Tahun 2012 .............................................................  107 

Tabel 4.28    Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton,           

Kain TC,  Kain Lacoste dan Kain Drill antara Metode Perusahaan                  

dan Metode EOQ Tahun 2012  .....................................................  108 

Tabel 4.29    Perbandingan Service Level Bahan Baku Kain Cotton, Kain TC,  

Kain Lacoste dan Kain Drill .........................................................  110 

 

 

 

 

 
xix 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Data Kebutuhan Bahan Baku 

Lampiran 2 Standar Deviasi Permintaan 

Lampiran 3 Standar Deviasi Lead Time 

Lampiran 4 Standar Deviasi Lead Time Permintaan 

Lampiran 5     Hasil Wawancara 

xx 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada l ingkungan bi snis saat i ni pe rusahaan m enghadapi pe rsaingan yang 

ketat ka rena a danya pe rkembangan k ebutuhan konsumen yang p esat, hal i ni 

merupakan tujuan sebuah perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut. 

Salah s atu h al yang m enunjang  p erusahaan dalam m engelola b isnis ad alah 

persediaan. P ersediaan m erupakan s alah s atu m asalah f enomenal yang b ersifat 

fundamental d alam p erusahaan. P ersediaan d apat d iartikan s ebagai s tok barang 

yang a kan di gunakan a tau di jual pa da pe riode w aktu t ertentu. T anpa a danya 

persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada sebuah resiko, salah satu resikonya 

adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Persediaan m enurut Ballou ( 2004: 403)  a dalah s tok ba han ba ku, ba han, 

komponen, barang dalam proses, dan barang jadi yang muncul di berbagai tempat 

seluruh pr oduksi s ebuah pe rusahaan da n s aluran l ogistik. S edangkan menurut 

Assauri (1998: 169) persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang 

milik pe rusahaan yang dimaksud unt uk dijual dalam s atu pe riode us aha yang 

normal atau persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu 

proses p roduksi. D alam o perasi m anajemen ad a b eberapa h al yang menjadi 

pandangan u tama m engenai p ersediaan yaitu ap abila t erlalu b anyak p ersediaan 

maka akan menghabiskan banyak ruang atau gudang, menimbulkan beban biaya 

yang be sar s erta m eningkatkan ke mungkinan a danya ke rusakan da n k erugian. 

1 
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Dalam hal l ain apabila t erjadi kekurangan persediaan akan memberikan dampak 

buruk ba gi pr oduksi pe rusahaan s erta kur angnya ke mampuan pe rusahaan unt uk 

melayanai pelanggan. Dengan kekurangan ini berakibat pada hilangnya pelanggan 

perusahaan karena kebutuhan mereka tidak tersedia dengan segera. 

Selain i tu pe rsediaan bi sa muncul s ecara s engaja m aupun t idak s engaja. 

Sengaja k arena ad anya perencanaan u ntuk m engadakan p ersediaan, s edangkan 

tidak s engaja j ika p ersediaan ad a k arena b arang t idak t erjual ak ibat r endahnya 

jumlah pe rmintaan. O leh ka rena i tu pe rsediaan merupakan s alah s atu a set yang 

paling mahal dan paling penting pada sebuah perusahaan baik perusahaan barang 

jadi ataupun perusahaan pabrikasi. Perusahaan harus fokus terhadap pengendalian 

persediaan k arena p ersediaan m erupakan s alah s atu b agian yang m enyerap 

investasi terbesar. 

Persediaan sendiri memiliki beberapa fungsi, menurut Volmann dkk (134) 

persediaan memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut : 

1. Transit Stock 

Merupakan p ersediaan yang t ergantung d ari w aktu yang ak an 

digunakan dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. 

Persediaan ini disebut juga pipeline inventories. 

2. Cycle Stock 

Persediaan yang m uncul k etika p esanan t elah d ibuat d alam k uantitas 

besar yang dibutuhkan segera untuk memenuhi permintaan. 
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3. Safety Stock 

Persediaan yang m enyediakan p engamanan t erhadap k etidakpastian 

pada p ermintaan dan s uplai, h al in i te rjadi s aat p ermintaan me lebihi 

peramalan atau k etika pengisian k embali p ersediaan m embutuhkan 

waktu yang lebih lama. 

4. Anticipation Stock 

Persediaan yang di butuhakn ol eh pr oduksi yang m enghadapi be ntuk 

permintaan yang musiman dan suplai yang tidak menentu. 

 Dengan b erbagai imp likasi yang mu ngkin d itimbulkan oleh p ersediaan 

maka d ibutuhkan m anajemen p ersediaan yang b aik u ntuk m engelola p ersediaan 

perusahaan sehingga dapat mengetahui apa dan bagaimana persediaan yang tepat. 

Dalam k enyataannya b anyak p erusahaan yang m asih b elum b isa m engelola 

persediaannya dengan baik, dimana persediaan yang ada dikelola dengan metode 

yang s tandar da n c enderung t idak m encerminkan ke butuhan a kan pe ngelolaan 

persediaan itu sendiri. Dengan pengelolaan persediaan yang tidak tepat maka akan 

berdampak s elain p ada ke mampuan  pe rusahaan da lam m emenuhi k ebutuhan 

pelangan t etapi j uga pada b iaya p ersediaannya. B iaya p ersediaan s angat 

berhubungan d engan k euntungan yang diperoleh pe rusahaan, apabila bi aya 

persediaan t idak di kelola de ngan ba ik m aka pe rusahaan yang s eharusnya 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar hanya mendapatkan keuntungan yang 

lebih kecil sebagai akibat dari besarnya biaya persediaan yang harus ditanggung. 

  Seperti yang di lakukan ol eh C V. W ahana M ulya t erhadap 

persediaannya, C V yang be rada di  da erah K alikepiting S urabaya i ni bergerak 
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dibidang industri garment yang memproduksi berbagai m acam kaos dan kemeja 

yang bervariasi menurut pesanan, dimana pesanan yang diterima setiap bulannya 

cukup be sar. D alam m enentukan pe mbelian pe rsediaannya C V. W ahana M ulya 

melakukan pe ramalan t erhadap jumlah pe rmintaan konsumen yang akan datang, 

yang nantinya akan menjadi patokan seberapa besar persediaan yang harus dibeli. 

Karena peramalan terhadap permintaan hanya dilakukan berdasarkan pengalaman 

sebelumnya m aka t idak di pungkiri s ering t erjadi ke lebihan b ahan ba ku a tau 

kekurangan bahan baku yang berdampak pada biaya persediaan dan waktu yang 

digunakan, selain i tu proses bisnis yang dilakukan adalah Made-to-order (MTO) 

sehingga permintaan dari konsumen cenderung t idak menentu dan apabila hanya 

melakukan peramalan berdasarkan permintaan sebelumnya tidaklah efektif.  

Selain m asalah pe ramalan yang t idak da pat m encerminkan k ebutuhan 

sebenarnya, m asalah l ainnya dari pe rusahaan a dalah bi aya persediaan, di mana 

menurut pe rusahaan bi aya p ersediaan yang t imbul terlalu b esar s ehingga 

keuntungan per tahun yang diperoleh perusahaan tidak optimal. Keuntungan yang 

tidak optimal te rsebut bagi p erusahaan d ilihat d ari p ersentase b iaya p ersediaan 

sebesar 40 %  hi ngga 4 5 %  dari to tal omset per t ahunnya, pe rsentase ini ba gi 

perusahaan t erlalu t inggi s edangkan pe rusahaan m emiliki bi aya-biaya lainnya 

seperti ga ji ka ryawan da n bi aya t etap yang ha rus di bayarkan. Hal in i 

menyebabkan perusahaan m enghadapi ke sulitan da lam mengalokasikan 

keuntungan pa da a spek pe rusahaan l ainnya s eperti pemberian tunjangan-

tunjangan b agi ka ryawan yang pada ak hirnya menyebabkan tingkat pe rputaran 

pekerja cukup t inggi. Oleh ka rena i tu di butuhkan pe rhatian l ebih t erhadap 
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pengelolaan persediaan yang di lakukan oleh CV. Wahana Mulya sehingga dapat 

menciptakan produksi yang optimum dengan biaya yang ekonomis. 

 Untuk m engatasi p ermasalahan yang d ihadapi C V W ahana M ulya maka 

dibutuhkan s ebuah m etode yang m ampu m engakomodasi ke butuhan p erusahaan 

dalam mengelola persediaannya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

metode Economic Order Q uantity (EOQ), s ebuah m etode yang berhubungan 

dengan pe rencanaan ke butuhan  bahan ba ku yang p aling e konomis. M enurut 

Yamit (2003:47-51) E OQ adalah t eknik yang m enentukan jumlah p esanan yang 

dapat m eminimumkan t otal bi aya pe rsediaan. Sehingga a pabila C V. Wahana 

Mulya m enggunakan m etode i ni di harapkan m ampu m eminimalkan bi aya yang 

timbul dari persediaan.  

 Berdasarkan l atar b elakang m asalah yang t elah d ijabarkan s ebelumnya, 

penulis t ertarik unt uk m engadakan pe nelitian t entang pe ngelolaan pe rsediaan 

bahan ba ku d an bi aya yang di timbulkan ol eh p engelolaan t ersebut p ada 

perusahaan k ecil d an menengah. M aka d engan p enjelasan t ersebut p enulis 

membuat p enelitian d engan ju dul : “ Evaluasi Biaya Persediaan Bahan Baku 

dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ)  Pada CV. Wahana Mulya “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat 

ditarik suatu rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu : 
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1. Berapa b esar jumlah pembelian bahan ba ku CV. W ahana M ulya 

berdasarkan metode Economic Order Quantity (EOQ) ? 

2. Bagaimana perbandingan bi aya persediaan b ahan ba ku CV. W ahana 

Mulya berdasarkan pe rhitungan yang di lakukan ol eh pe rusahaan 

dengan metode Economic Order Quantity (EOQ)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan d engan r umusan ma salah d i a tas ma ka tu juan d ari p enilitian in i 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya jumlah pembelian bahan baku CV. Wahan 

Mulya berdasarkan metode Economic Order Quantity (EOQ). 

2. Untuk m engetahui p erbandingan be sarnya bi aya pe rsediaan ba han 

baku CV. W ahana M ulya berdasarkan pe rhitungan yang di lakukan 

oleh perusahaan dengan metode Economic Order Quantity (EOQ).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang akan diperoleh adalah : 

1. Bagi perusahaan, merupakan masukan bagi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam 

pengendalian persediaan bahan baku. 

2. Bagi u niversitas, p enelitian i ni d apat m enjadi b ahan acu an d alam 

penelitian unt uk pengembangan i lmu pe ngetahuan khus usnya di  

bidang manajemen operasi. 
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3. Bagi p eneliti, p enelitian in i merupakan h asil d ari ilmu  yang d idapat 

selama mempelajari manajemen operasi serta memberikan pengalaman 

bagi p eneliti t entang b agaimana p engendalian p ersediaan ba han ba ku 

yang baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan i ni di bagi m enjadi l ima ba b, di mana a ntara ba b yang s atu 

dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Adapun sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab in i te rdiri d ari l atar b elakang p enulisan yang m enguraikan 

tentang p entingnya p engendalian p ersediaan d an m asalah 

pengendalian pe rsediaan pa da C V. W ahana M ulya serta u raian 

singkat te ntang me tode Economic O rder Quantity (EOQ) yang 

mengantarkan p ada p ermasalahan yang akan dibahas pa da 

penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan pula mengenai rumusan 

masalah, tu juan p enelitian, ma nfaat p enelitian, d an s istematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Bab i ni s ecara garis b esar m enjelaskan t entang t eori-teori y ang 

digunakan s ebagai l andasan p emikiran d alam p embahasan 

penelitian s eperti d efinisi pe rsediaan, t ujun pe rsediaan, faktor-

faktor yang m empengaruhi pe rsediaan, pe ntingnya pe ngendalian 

persediaan, de finisi Economic Order Quantity (EOQ), proses da ri 

EOQ, dan bagaimana menghitung biaya persediaan dengan EOQ.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab i ni m enjelaskan m etode p enelitian yang digunakan d alam 

penulisan, di mana m etode pe nelitian yang d igunakan a dalah 

metode k ualitatif. J enis dan s umber d ata b erasal d ari d ata p rimer 

dan data sekunder. Bab ini juga menjelaskan tentang teknik analisis 

dan tahapan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab i ni m enjelaskan bagaimana gambaran profil p erusahaan 

sebagai obj ek pe nelitian, ba gimana pr oses pr oduksi pa da pa da 

perusahaan, ba gaimana pe rusahaan m elakukan pe ngendalian 

persediaan bahan baku, berapa besar biaya dari pengendalian yang 

dilakukan ol eh p erusahaan. Lalu m embandingkan pe ngendalian 

persediaan ba han ba ku dengan m etode Economic O rder Q uantity 

(EOQ) s ebagai bahan unt uk e valuasi t erhadap pe ngendalian 

persediaan b ahan b aku p erusahaan. Selanjutnya p erhitungan 

terhadap besarnya safety stock yang dapat dimiliki oleh perusahaan, 
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reorder poi nt, dan service l evel yang da pat di gunakan ol eh 

perusahaan s ebagai a cuan d alam m enentukan p engelolaan 

persediaan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab in i berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil akhir analisis 

penelitian d an s aran-saran yang di sampaikan o leh pe nulis a tas 

pembahasan yang telah dilakukan kepada perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Setiap pe rusahaan p erdagangan a taupun pe rusahaan pa brik s erta 

perusahaan j asa s elalu mengadakan p ersediaan. T anpa ad anya p ersediaan m aka 

perusahaan akan menghadapi keadaan berupa ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi k einginan p elanggan yang m emerlukan b arang at au j asa yang 

dihasilkan. Keadaan ini terjadi karena tidak setiap saat persediaan dapat tersedia, 

yang pa da a khirnya pe rusahaan ke hilangan ke sempatan unt uk m endapatkan 

keuntungan. O leh ka rena i tu pe rsediaan m erupakan s uatu ha l yang p enting ba gi 

perusahaan baik bagi perusahaan barang maupun jasa. 

 

2.1.1  Pengertian Persediaan 

 Menurut A ssauri ( 1998:169), P ersediaan da lam ha l i ni a dalah s ebagai 

suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk 

dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan yang masih dalam 

pengerjaan/proses p roduksi, a taupun p ersediaan ba han ba ku yang m enunggu 

penggunaannya da lam s uatu pr oses pr oduksi. J adi pe rsediaan m erupakan 

sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang 

10 
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terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi/produk 

yang di sediakan unt uk m emenuhi pe rmintaan dari kom ponen a tau l angganan 

setiap waktu.  

 Menurut W eiss,dkk ( 1993:588), P ersediaan ad alah barang-barang y ang 

dikelola ol eh pe rusahaan unt uk m engantisipasi pe rmintaan di  m asa de pan, 

permintaan i ni bi sa j adi unt uk pr oduk yang dihasilkan pe rusahaan maupun 

pasokan ba han ba ku yang a kan di gunakan d alam pr oses p roduksi. K etika 

perusahaan m erasa o ptimis t erhadap p ermintaan m asa d atang, m eningkatkan 

persediaan dapat dilakukan untuk mengatasi permintaan yang tinggi. Namun saat 

perusahaan pesimis terhadap permintaan maka persediaan dapat dikurangi. 

 Berdasarkan berbagai pengertian persediaan yang disebutkan di atas maka 

dapat di simpulkan ba hwa pe rsediaan a dalah a set pe rusahaan yang da pat berupa 

barang jadi, barang setengah jadi, maupun bahan baku yang dikelola perusahaan 

untuk memenuhi permintaan pelanggan setiap waktu. 

 

2.1.2    Fungsi Persediaan 

 Persediaan m enurut H eizer da n R ender ( 2008:484) m emiliki be berapa 

fungsi yang m enambahkan f leksibilitas p ada o perasi p erusahaan yaitu f ungsi 

decoupling atau m emisahkan be rmacam b agian pr oses pr oduksi, m embantu 

perusahaan d alam m engatasi f luktuasi p ermintaan, m enyediakan stock barang 

untuk kons umen t ertentu, m engambil ke untungan da ri di skon kua ntitas, da n 
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memagari pe rusahaan da ri i nflasi s erta pe rubahan ha rga. Selain i tu Tampubolon 

(2004:190) menjelaskan fungsi persediaan sebagai berikut : 

1. Fungsi Decoupling 

Merupakan fungsi pe rusahaan unt uk m engadakan pe rsediaan decouple. 

Dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. 

2. Fungsi Economic Size 

Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya 

diskon a tas pe mbelian bahan, di skon a tas kua litas unt uk di pergunakan 

dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. 

3. Fungsi Antisipasi 

Merupakan pe nyimpanan pe rsediaan ba han yang f ungsinya unt uk 

penyelamatan j ika s ampai t erjadi k eterlambatan p esanan b ahan d ari 

pemasok a tau l everansir. T ujuan ut ama a dalah unt uk m enjaga p roses 

konversi agar tetap berjalan dengan lancar. 

 

2.1.3    Tujuan Persediaan 

 Selain memiliki fungsi, persediaan juga memiliki tujuan yang merupakan 

alasan m engapa p erusahaan t etap m enjaga s uplai p ersediaannya, s eperti b erikut 

ini (Chase dkk 2001:513) : 

1. Untuk mengatur sistem operasi yang mandiri 

Suplai p ersediaan d alam s uatu d epartemen d apat m emberikan 

fleksibilitas da lam ope rasi pr oduksi. W aktu yang di butuhkan unt uk 
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mengerjakan pr oduk yang s ama a kan s angat t inggi f ekuensinya d ari 

satu uni t ke  uni t yang l ain. O leh ka rena i tu m aka di butuhkan 

persediaan be berapa b ahan ba ku di masing-masing uni t, di mana 

nantinya ki nerja yang l ebih pe ndek a kan menggantikan ki nerja yang 

lebih panjang sehingga output yang dihasilkan akan bersifat stabil. 

2. Adanya variasi permintaan 

Jika j umlah pe rmintaan yang a da da pat di ketahui de ngan pa sti da n 

tepat maka dapat dilaksanakan proses produksi yang dapat memenuhi 

permintaan, na mun pa da ke nyataannya va riasi j umlah pe rmintaan 

cenderung tidak diketahui maka diperlukan persediaan pengaman. 

 

2.1.4 Jenis Persediaan 

 Menurut Assauri (1998:170), persediaan yang terdapat da lam perusahaan 

dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari fungsinya, persediaan dapat 

dibedakan atas : 

1. Batch Stock / Lot Size Inventory 

Persediaan yang d iadakan k arena k ita m embeli at au m embuat b ahan-

bahan/barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang 

dibutuhkan pada saat itu.  

2. Fluctuation Stock 

Persediaan yang di adakan unt uk m enghadapi f luktuasi pe rmintaan 

konsumen yang t idak dapat di ramalkan. D alam ha l i ni pe rusahaan 
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mengadakan pe rsediaan unt uk da pat m emenuhi pe rmintaan kons umen, 

apabila tingkat permintaan menunjukan keadaan yang tidak beraturan atau 

tidak t etap da n f luktuasi pe rmintaan t idak da pat di ramalkan t erlebih 

dahulu. 

3. Anticipation Stock 

Persediaan yang di adakan unt uk m enghadapi f luktuasi pe rmintaan yang 

dapat di ramalkan, be rdasarkan p ola m usiman yang t erdapat d alam s atu 

tahun da n unt uk m enghadapai pe nggunaan a tau pe njualan pe rmintaan 

yang me ningkat. Di s amping itu  anticipation s tock dimaksudkan pul a 

untuk m enjaga ke mungkinan s ukarnya di peroleh ba han-bahan s ehingga 

tidak mengganggu jalannya produk atau menghindari kemacetan produksi. 

Di samping perbedaan menurut fungsi, persediaan i tu dapat pula dibedakan atau 

dikelompokkan m enurut j enis da n pos isi ba rang t ersebut di  da lam ur utan 

pengerjaan produk yaitu : 

1. Persediaan Bahan Baku ( Raw Materials Stock) 

Persediaan d ari b arang-barang b erwujud yang digunakan da lam pr oses 

produksi, ba rang dimana da pat di peroleh da ri s umber-sumber al am 

ataupun di beli da ri supplier atau p erusahaan yang m enghasilkan b ahan 

baku bagi perusahaan yang menggunakannya. Bahan baku diperlukan oleh 

pabrik unt uk di olah, yang s etelah m elalui be berapa pr oses di harapkan 

menjadi batang jadi (finished goods). 
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2. Persediaan b agian p roduk a tau parts yang d ibeli ( purchased 

parts/component stock) 

Persediaan b arang-barang yang te rdiri d ari parts yang diterima d ari 

perusahaan l ain, yang d apat s ecara l angsung d iassembling d engan parts 

lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

3. Persediaan b ahan-bahan p embantu at au b arang-barang p erlengkapan 

(supplies stock) 

Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses 

produksi unt uk m embantu be rhasilnya pr oduksi atau yang di pergunakan 

dalam b ekerjanya s uatu perusahaan, t etapi t idak m erupakan b agian at au 

komponen dari barang jadi. 

4. Persediaan b arang s etengah j adi atau b arang d alam p roses ( work in 

process/progress stock) 

Persediaan b arang-barang yang k eluar d ari t iap-tiap b agian d alam s atu 

pabrik a tau ba han-bahan yang t elah di olah m enjadi s uatu be ntuk, t etapi 

lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods stock) 

Persediaan b arang-barang yang t elah s elesai d iproses at au d iolah d alam 

pabrik dan siap untuk di jual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi 

barang j adi i ni a dalah m erupakan pr oduk s elesai da n t elah s iap unt uk 

dijual. 
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2.1.5 Biaya Persediaan 

 Dalam m engadakan persediaan, pe rusahaan a kan m embutuhkan 

pengelolaan yang baik dan pengelolaan yang baik akan membutuhkan biaya-biaya 

untuk m engoperasikannya, ol eh k arena i tu da lam pe ngadaan pe rsediaan a kan 

timbul b iaya-biaya pe rsediaan. M enurut N asution da n P rasetyawan (2008:121), 

biaya p ersediaan ad alah s emua p engeluaran d an k erugian yang t imbul s ebagai 

akibat ad anya p ersediaan. B iaya p ersediaan t erdiri d ari b iaya p embelian, b iaya 

pemesanan, biaya s impan, dan biaya kekurangan persediaan. Berikut uraian dari 

masing-masing komponen biaya tersebut: 

1. Biaya Pembelian (purchasing cost = c) 

Biaya pe mbelian adalah bi aya yang di keluarkan unt uk m embeli ba rang. 

Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang yang dibeli 

dan ha rga s atuan ba rang. Biaya p embelian m enjadi f aktor yang pe nting 

ketika harga ba rang yang dibeli t ergantung ukuran pembelian. S ituasi ini 

diistilahkan s ebagai quantity di scount atau price b reak dimana ha rga 

barang s atuan ak an turun bi la j umlah ba rang yang di beli m eningkat. 

Dalam ke banyakan t eori pe rsediaan, kom ponen bi aya pe rsediaan t idak 

dimasukkan ke  da lam t otal bi aya pe rsediaan ka rena di asumsikan ba hwa 

harga s atuan t idak di pengaruhi ol eh j umlah ba rang yang di beli s ehingga 

komponen bi aya p ersediaan unt uk pe riode w aktu t ertentu ( missal s atu 

tahun) kons tan da n ha l i ni t idak a kan m empengaruhi j awaban opt imal 

tentang berapa banyak barang yang harus dipesan. 
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2. Biaya Pengadaan (procurement cost) 

Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis sesuai asal barang, yaitu: 

a. Biaya p emesanan ( ordering c ost) ad alah s emua p engeluaran yang 

timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya 

untuk m enentukan p emasok ( supplier), p engetikan pe sanan, 

pengiriman p esanan, bi aya pe ngangkutan, bi aya p enerimaan da n 

seterusnya. Biaya i ni di asumsikan kons tan s etiap pe mesanan. 

Komponen biaya ini dipengaruhi oleh biaya pemesanan tiap kali pesan 

(k), jumlah kebutuhan barang selama satu periode (D) dan jumlah yang 

dipesan setiap kali pemesanan dilakukan (Q). 

Sehingga ordering cost per periode = 
𝐷
𝑄

 x k  

b. Biaya p embuatan ( setup co st =  k ) ad alah s emua p engeluaran yang 

timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya ini timbul 

di da lam pa brik yang m eliputi bi aya m enyusun pe ralatan pr oduksi, 

menyetel mesin, mempersiapkan gambar kerja dan seterusnya.  

3. Biaya Penyimpanan (holding cost = h) 

Biaya s impan adalah s emua p engeluaran yang t imbul akibat menyimpan 

barang. Biaya ini meliputi: 

a. Biaya memiliki persediaan (biaya modal) 

Penumpukan ba rang di  g udang be rarti pe numpukan m odal, di mana 

modal pe rusahaan m empunyai on gkos ( expense) yang d apat ditukar 

dengan s uku bunga  ba nk. O leh ka rena i tu, bi aya yang di timbulkan 

karena m emiliki pe rsediaan ha rus di perhitungkan da lam bi aya 
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persediaan. Biaya memiliki persediaan diukur sebagai persentase nilai 

persediaan untuk periode waktu tertentu. 

b. Biaya gudang 

Barang yang di simpan m emerlukan t empat pe nyimpanan s ehingga 

timbul biaya gudang. Bila gudang dan peralatannya disewa maka biaya 

gudangnya m erupakan b iaya s ewa, s edangkan b ila p erusahaan 

mempunyai gudang s endiri m aka bi aya gudang m erupakan biaya 

depresiasi. 

c. Biaya kerusakan dan penyusutan 

Barang yang d isimpan d apat m engalami k erusakan d an p enyusutan 

karena b eratnya b erkurang ataupun j umlahnya b erkurang k arena 

hilang. Biaya k erusakan da n pe nyusutan bi asanya di ukur d ari 

pengalaman sesuai dengan persentasenya. 

d. Biaya kadaluwarsa 

Barang yang d impan dapat m engalami p enurunan n ilai k arena 

perubahan t eknologi da n m odel s eperti ba rang-barang e lektronik. 

Biaya ka daluwarsa bi asanya di ukur d engan be sarnya pe nurunan ni lai 

jual dari barang tersebut. 

e. Biaya asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal yang 

tidak di inginkan s eperti ke bakaran. B iaya a suransi t ergantung j enis 

barang yang diasuransikan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi. 
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f. Biaya adiministrasi dan pemindahan 

Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasi persediaan barang yang 

ada, b aik p ada s aat p emesanan, p enerimaan b arang m aupun 

penyimpanannya dan biaya untuk memindahkan dari, ke, dan di dalam 

tempat pe nyimpanan, t ermasuk up ah bur uh dan bi aya pe ralatan 

handling. 

Komponen bi aya pe nyimpanan i ni di pengaruhi ol eh bi aya 

penyimpanan s atu uni t persediaan s elama s atu t ahun ( k) da n j umlah 

unit yang dipesan setiap waktu pemesanan dilakukan (Q).  

Sehingga dapat diketahui: Holding cost per periode = h x 
Q
D

  

4. Biaya kekurangan persediaan (shortage cost = p) 

Bila p erusahaan k ehabisan b arang p ada s aat ad a p ermintaan, m aka 

akan t erjadi ke kurangan pe rsediaan. K eadaan i ni a kan m enimbulkan 

kerugian ka rena pr oses pr oduksi a kan t erganggu da n ke hilangan 

kesempatan m endapat k euntungan a tau k ehilangan kons umen pelanggan 

karena k ecewa s ehingga b eralih k e t empat l ain. Biaya k ekurangan d apat 

diukur dari: 

a. Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi 

Biasanya di ukur da ri k euntungan yang hi lang ka rena t idak da pat 

memenuhi pe rmintaan a tau da ri ke rugian akibat t erhentinya proses 

produksi. K ondisi i ni diistilahkan s ebagai bi aya penalty (p) at au 

hukuman kerugian bagi perusahaan dengan satuan misalnya: Rp/unit. 
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b. Waktu pemenuhan 

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti atau 

lamanya p erusahaan t idak m endapatkan ke untungan, s ehingga w aktu 

menganggur tersebut dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Biaya 

waktu pe menuhan di ukur be rdasarkan w aktu yang di perlukan unt uk 

memenuhi gudang dengan satuan misalnya: Rp/unit. 

c. Biaya pengadaan darurat 

Agar konsumen tidak kecewa maka dapat dilakukan pengadaan darurat 

yang biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar pengadaan normal. 

Kelebihan bi aya di bandingkan p engadaan nor mal i ni da pat di jadikan 

ukuran untuk menentukan biaya kekurangan persediaan dengan satuan 

misalnya: Rp/unit. 

5. Biaya total persediaan (total inventory cost) 

Merupakan pe njumlahan da ri bi aya p emesanan ( ordering c ost), bi aya 

penyimpanan ( holding c ost), da n bi aya pe mbelian ( purchasing c ost). 

Besarnya biaya pembelian tergantung pada harga barang per uni t (c) dan 

jumlah ke butuhan b arang s elama s atu periode ( D). D engan 

menggabungkan ketiga biaya tersebut, maka: 

TIC (Q) = 
𝐷
Q

k + h
𝑄
2
 + Dc  ............................................................... (2.1) 

Ada pe rbedaan pe ngertian a natar bi aya pe rsediaan a ctual yang di hitung 

secara ak untansi d engan b iaya p ersediaan yang digunakan da lam 

menentukan kebijakan persediaan. Biaya pe rsediaan yang diperhitungkan 

dalam kebijaksanaan persediaan hanyalah persediaan yang bersifat varibel 
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(biaya pemesanan dan biaya penyimpanan), sedangkan biaya yang bersifat 

tetap seperti biaya pembelian tidak akan mempengaruhi hasil optimal yang 

diperoleh s ehingga t idak pe rlu di hitung. S edangkan pe nelitian i ni 

bertujuan unt uk m enentukan ke bijakan pe rsediaan khus usnya ke bijakan 

dalam melakukan pembelian (Q), sehingga total inventory cost menjadi: 

TIC (Q) = 
𝐷
Q

k + h
𝑄
2
  ............................................................ (2.2) 

 

2.1.6    Manajemen Persediaan Bahan Baku 

 Perusahaan yang m elakukan pr oses pr oduksi a kan m enyelenggarakan 

persediaan ba han ba ku untuk ke langsungan pr oses pr oduksi da lam pe rusahaan 

tersebut. B eberapa h al yang m enyebabkan s uatu p erusahaan m enyelenggarakan 

persediaan bahan baku menurut Ahyari (2003) adalah : 

1. Bahan yang a kan di gunakan unt uk pe laksanaan pr oses pr oduksi 

perusahaan tersebut tidak dapat dibeli atau didatangkan satu persatu dalam 

jumlah uni t yang di perlukan pe rusahaan s erta p ada s aat ba rang t ersebut 

akan di pergunakan unt uk pr oses pr oduksi p erusahaan tersebut. B ahan 

baku t ersebut p ada um umnya akan di beli da lam j umlah t ertentu, di mana 

jumlah t ertentu i ni a kan di pergunakan unt uk m enunjang pe laksanaan 

proses pr oduksi pe rusahaan yang be rsangkutan da lam be berapa w aktu 

tertentu pula. Dengan keadaan semacam ini maka bahan baku yang sudah 
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dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi 

akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut. 

2. Apabila pe rusahaan t idak m emiliki pe rsediaan bahan ba ku, s edangkan 

bahan baku yang dipesan belum datang maka pelaksanaan proses produksi 

dalam perusahaan tersebut akan terganggu. Ketiadaan bahan baku tersebut 

akan mengakibatkan t erhentinya proses p roduksi. Pengadaan b ahan baku 

dengan c ara t ersebut a kan m embawa kons ekuensi be rtambah t ingginya 

harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan. 

Untuk m enghindari ke kutangan ba han ba ku t ersebut, m aka s uatu 

perusahaan d apat m enyediakan p ersediaan b ahan b aku d alam j umlah yang 

banyak. T etapi p ersediaan b ahan b aku d alam j umlah b esar t ersebut ak an 

mengakibatkan t erjadinya bi aya pe rsediaan yang s emakin b esar p ula. B esarnya 

biaya yang s emakin b esar i ni be rarti a kan m engurangi ke untungan pe rusahaan. 

Disamping i tu, r isiko ke rusakan b ahan j uga akan be rtambah be sar apabila 

persediaan bahan bakunya besar. 

Pada umumnya penggunaan bahan baku didasarkan pada anggapan bahwa 

setiap bulan selalu sama, sehingga secara berangsur-angsur akan habis pada waktu 

tertentu. A gar j angan s ampai t erjadi ke habisan b ahan b aku yang be rakibat a kan 

mengganggu k elancaran p roses produksi, s ebaiknya p embelian b ahan ba ku 

dilaksanakan s ebelum h abis. S ecara t eoritis k eadaan t ersebut d apat 

diperhitungkan, akan tetapi tidak semudah itu. Kadang-kadang bahan baku masih 

cukup ba nyak na mun s udah di lakukan p embelian s ehingga b erakibat 
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menumpuknya ba han ba ku di  g udang. H al i ni d apat m enurukan kua litas ba han 

dan akan memakan biaya penyimpanan. 

Secara garis b esar ada d ua f aktor yang m empengaruhi k etidakpastian 

bahan baku, yaitu: 

a. Faktor dari dalam perusahaan 

Ketidakpastian d ari d alam p erusahaan d isebabkan ol eh f aktor 

perusahaan i tu s endiri da lam pe makaian b ahan ba ku, ka rena 

pemakaian ba han ba ku oleh pe rusahaan t idaklah s elalu t epat de ngan 

apa yang selalu direncanakan. Mungkin suatu saat ada gangguan teknis 

sehingga akan m enggangu pr oses p roduksi yang ak an m enyebabkan 

pemakaian ba han ba ku be rkurang. M ungkin s aja pe mborosan-

pemborosan atau k arena ba han ba ku yang k urang ba ik s ehingga 

pemakaian bahan baku keluar dari rencana semula. 

b. Faktor dari luar perusahaan  

Ketidakpastian da ri l uar pe rusahaan i ni di sebabkan ol eh f aktor-faktor 

dari l uar p erusahaan. D alam h al i ni p erusahaan p ada s aat 

melaksanakan pembelian sudah diperhitungkan agar bahan baku yang 

dibeli t ersebut d atangnya t epat p ada s aat p ersediaan yang ad a s udah 

habis. Namun kenyataanya bahan baku tersebut datangnya tidak sesuai 

dengan yang telah diperhitungkan, atau bahan tersebut datang sebelum 

waktu yang dijanjikan.  

Menurut S tevenson da n C huong (2010), ma najemen me miliki d ua b asis 

utama d alam h al p ersediaan. Y ang p ertama a dalah m enetapkan s istem yang 
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mencatat s etiap i tem d alam p ersediaan d an yang k edua ad alah m embuat 

keputusan t entang s eberapa ba nyak b arang yang ha rus di pesan da n ka pan a kan 

memesan. Agar menjadi manajemen persediaan yang efektif maka harus memiliki 

beberapa hal berikut ini : 

1. Sistem yang s elalu m encatat i tem p ersediaan b aik yang ad a d alam 

perusahaan atau dalam pesanan. 

2. Peramalan p ermintaan yang d apat d ipercaya yang t ermasuk 

didalamnya indikasi adanya kemungkinan error. 

3. Pengetahuan terhadap lead time dan variasi lead time. 

4. Estimasi yang b eralasan m engenai b iaya p ersediaan ( holding c osts, 

ordering costs, shortage costs). 

5. Sistem klasifikasi mengenai item persediaan. 

 

2.1.7 Metode Pengendalian Persediaan 

Menurut N asution da n P rasetyawan ( 2008), da lam m encari j awaban atas 

permasalahan u mum pengendalian pe rsediaan, s ecara kr onologis m etode 

pengendalian persediaan yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Metode pengendalian tradisional 

a. Jumlah ukuran pemesanan ekonomis (Economic Order Quantity) 

b. Titik pemesanan kembali (Reorder point) 

c. Jumlah cadangan pengaman (Safety stock) yang diperlukan 

2. Metode p erencanaan k ebutuhan m aterial ( Material R equirement 

Planning) 
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3. Metode Kanban 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan berupa usaha kecil menengah 

yang bergerak dibidang industri garment dimana pengelolaan persediaan yang ada 

masih s ederhana d an b erdasarkan p engalaman t erhadap p ermintaan s ebelumnya 

maka de ngan kondi si t ersebut m etode yang d apat di gunakan adalah metode 

tradisional yakni Economic Order Quantity, Reorder Point, dan Safety Stock. 

 

2.1.8. Economic Order Quantity (EOQ) 

Jumlah at au b esarnya p esanan yang d iadakan h endaknya m enghasilkan 

biaya-biaya yang t imbul da lam p ersediaan adalah m inimal. U ntuk m enentukan 

jumlah pe sanan yang e konomis i ni, ki ta ha rus be rusaha m emperkecil bi aya 

pemesanan (ordering cost) dan biaya penyimpanan (carrying cost). Dalam usaha 

ini k ita b erhadapan d engan d ua s ifat b iaya yang a gak b ertentangan. S ifat yang 

pertama menekankan agar jumlah pemesanan sangat kecil sehingga carrying cost 

menjadi k ecil, te tapi s ebaliknya ordering c ost menjadi s angat b esar d alam s atu 

tahun. D engan m emperhatikan ke dua s ifat t ersebut di  a tas, m aka da patlah ki ta 

lihat ba hwa j umlah pe sanan yang e konomis i ni t erletak a ntara dua  p embatasan 

yang e kstrem te rsebut, y aitu d imana ju mlah ordering c ost adalah s ama d engan 

jumlah carrying cost , a tau jumlah ordering cost dan carrying cost adalah yang 

paling minimal selama satu tahun.  

Salah s atu m etode yang d apat d igunakan d alam m engatasi p ermasalahan 

tersebut ad alah Economic O rder Q uantity (EOQ). Menurut Assauri ( 1998:181) 
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Economic O rder Quantity merupakan j umlah at au b esarnya pesanan yang 

memiliki jumlah ordering cost dan carrying cost per tahun yang paling minimal. 

Sedangkan menurut Riyanto (2002:69) menyebutkan pengertian Economic Order 

Quantity (EOQ) adalah j umlah pe mbelian yang p aling e konomis ( EOQ) 

merupakan j umlah kua ntitas ba rang yang da pat di peroleh de ngan bi aya yang 

paling min imal a tau s ering d ikatakan s ebagai ju mlah p embelian yang optimal. 

Selanjutnya m enurut Sukanto da n G itosoedarmo ( 2001:201), p engertian 

Economic O rder Q uantity (EOQ) a dalah vol ume a tau j umlah p embelian yang 

paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Menurut Yamit 

(2003:47), jumlah pemesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan 

disebut Economic O rder Q uantity (EOQ). S edangkan m enurut S tevenson da n 

Chuong ( 2010:564) EOQ mengidentifikasi k uantitas p emesanan o ptimal d engan 

meminimalkan jumlah biaya per tahun pada pemesanan yang bervariasi.  

Secara g aris besar Stevenson da n C huong (2010:565) menggambarkan 

siklus persediaan sebagai berikut: 
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Unit unit yang dipakai 

 

 

 

Reorder Point 

 

 

 
a     b         a        a         b                  a 

 

                                       lead time  

Gambar 2.1 

Siklus Persediaan 

Dimana :  

a = pesanan diterima 

b = pemesanan kembali 

 Siklus dimulai dengan penerimaan unit pesanan dengan pamakaian waktu 

yang k onstan. S aat p ersediaan d apat m emenuhi p ermintaan s elama lead tim e,  

sebuah pemesanan dilakukan kembali pada pemasok. Karena diasumsikan bahwa 

waktu p emakaian d an lead tim e  adalah kons tan m aka pe sanan akan d iterima 

dengan waktu yang tepat pada saat persediaan telah habis. Dengan begitu waktu 

pesanan be rguna unt uk m encegah t erjadinya ke lebihan a tau ke kurangan 

persediaan.  
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 Untuk m enentukan j umlah pe sanan yang pa ling e konomis ( EOQ) da pat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

EOQ = �2DS
H

  ................................................................................................. (2.3) 

Dimana: 

EOQ = kuantitas pesanan yang paling ekonomis 

D = jumlah (unit) yang dibutuhkan dalam satu periode tertentu, misalnya 

satu tahun 

S = biaya pemesanan setiap kali pesan 

H = biaya penyimpanan per unit 

 Selain i tu, m etode E OQ m enentukan j umlah pembelian yang opt imal 

untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga dapat 

menekan total biaya persediaan. Dimulai dengan komponen pertama yaitu biaya 

pemesanan ( ordering c ost). B iaya pe mesanan da pat di hitung de ngan j alan 

mengalikan frekuensi pemesanan dengan biaya setiap kali pesan.  

Ordering cost = S 
𝐷
𝑄

  ............................................................................ (2.4) 

Dimana: 

S = biaya pemesanan 
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D = jumlah kebutuhan permintaan per tahun 

Q = jumlah pembelian setiap kali pesan 

 Kemudian kom ponen yang k edua, yaitu bi aya pe nyimpanan ( carrying 

cost). B iaya penyimpanan dipengaruhi ol eh besarnya b arang yang di simpan dan 

lamanya barang tersebut disimpan. Setiap hari, jumlah barang yang disimpan akan 

berkurang seiring dengan pemakaian untuk produksi. Oleh karena i tu yang perlu 

diperhatikan adalah tingkat persediaan rata-rata. Karena persediaan bergerak dari 

Q unit ke  nol  uni t (sampai ha bis) d engan t ingkatb pe ngurangan kons tan, m aka 

tingkat persediaan rata-rata adalah: 
𝑄+0
2

= 𝑄
2
 sehingga: 

Carrying cost = H 
𝑄
2
  ....................................................................................... (2.5) 

Dimana: 

H = biaya penyimpanan per unit 

Q = jumlah pembelian setiap kali pesan 

Jika tidak terjadi kekurangan persediaan, maka hubungan antara ordering 

cost, carrying cost, dan total biaya persediaan per tahun ditunjukan dalam gambar 

2.2 de ngan sebelumnya menggunakan rumus total b iaya p ersediaan sebagai 

berikut : 
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Total Biaya = biaya pemesanan + biaya simpan 

TC = H 𝑄2 + S 𝐷𝑄  .............................................................................................. (2.6) 

Dimana: 

D = jumlah kebutuhan permintaan per tahun 

S = biaya pemesanan 

H = biaya penyimpanan per unit 

Q = jumlah pembelian tiap kali pesan 

 

TC = H 𝑄2 + S 𝐷𝑄 

      Biaya per tahun 

 

 

 

   Q0 jumlah pesanan 

 

Gambar 2.2 

Kurva Total Biaya Persediaan 

Sumber : Stevenson dan Chuong (2010:567) 
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2.1.8.1. Asumsi-asumsi Economic Order Quantity (EOQ) 

 Menurut Buffa dan Sarin (1996:127), model EOQ secara intuitif menarik 

karena model ini meminimalkan biaya inkremental yang terkait dengan pengisian 

kembali ( replinishment) p ersediaan. T etapi, d alam m enerapkan m odel ini ad a 

beberapa asumsi penting : 

1. Permintaan r ata-rata b ersifat kont inu da n kons tan, di gambarkan de ngan 

distribusi yang t idak berubah de ngan w aktu. K arenanya, j ika a da 

kecenderungan atau pe ngaruh m usiman yang kua t da lam ke butuhan 

tahunan rata-rata, model sederhana ini mungkin tidak sesuai.  

2. Waktu t enggang pa sokan ( suplai) kons tan. M eskipun a sumsi i ni w ajar 

dalam ba nyak s ituasi, w aktu t enggang pa sokan s ering ka li c ukup 

bervariasi. A kibat be rubah-ubahnya w aktu t enggang, pe nerimaan b arang 

yang d ipesan m enyebabkan t erjadinya k elebihan p ersediaan b ila w aktu 

tenggang lebih singkat daripada yang diperkirakan dan akan menyebabkan 

kehabisan p ersediaan bila w aktu t enggang lebih l ama da ri yang 

diperkirakan. M odel d asar i ni tidak co cok apabila w aktu t enggang 

berubah-ubah. T ambahan l agi, p enyerahan un tuk s emua Q bersifat 

seketika (instaneously) dan tidak terjadi secara berangsur. 

3. Setiap pe rsediaan be rsifat i ndependen. M odel EOQ mengasumsikan 

bahwa p engisian k embali s atu m ata p ersediaan t idak m empengaruhi 

pengisian kembali mata persediaan yang lain. Asumsi ini sahih di banyak 

situasi t etapi t imbul pengecualian bi la s ekumpulan m ata pa sokan 

dipadukan bersama oleh rencana produksi bersama. 
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4. Harga beli dan parameter biaya CH dan CP konstan. 

5. Jumlah p emesanan, EOQ, sama d engan ju mlah yang d ikirim ( delivery 

quantities). Jika lo t yang d ikirim le bih k ecil, p ersediaan r ata-rata d alam 

model EOQ tidak sahih. 

Berdasarkan a sumsi di  a tas, j ika m etode E OQ di terapkan pa da kondi si 

aktual, m etode i ni m emiliki ke lemahan. N asution da n P rasetyawan ( 2008) 

mengatakan p enerapan teknik E OQ da lam s uatu pe rusahaan di sebut s ebagai 

teknik j umlah pe sanan d an w aktu pe mesanan yang t etap. Dalam kondi si a ktual, 

kebijakan i ni j arang d apat t erlaksana dengan s empurna, k arena adanya v ariasi 

dalam l aju kebutuhan dan variasi dalam saat p enentuan kebutuhan. Oleh karena  

dalam m engatasi va riasi j umlah pe rmintaan m aka t erlebih da hulu m enentukan 

standar de viasi pe ningkatan ke butuhan da ri s uatu ba han b aku. M aka da lam 

penelitian i ni s etelah m enggunakan m etode E OQ ke mudian m elakukan 

perhitungan s tandar de viasi ke butuhan ba han ba ku pe rusahaan pa da t ahun 2012  

yang s elanjutnya di gunakan unt uk m enentukan reorder p oint ,  s afety s tock dan 

service level sebagai metode untuk mengatasi variasi jumlah kebutuhan. 

2.1.8.2. Pemesanan yang Ekonomis 

 Oleh k arena p ersediaan bahan-bahan yang di adakan t elah di pakai unt uk 

proses pr oduksi, m aka b ahan-bahan t ersebut h arus di sediakan l agi unt uk pr oses 

produksi s elanjutnya. U ntuk da pat di seiakannya ba han-bahan i tu, m aka ba han-

bahan t ersebut h arus dipesan l agi. P emesanan yang di lakukan he ndaknya 

ekonomis a tau e fisien, dimana j umlah yang di pesan ha ruslah di dasarkan a tas 
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kebutuhan unt uk pr oses pr oduksi da n pe rtimbangan-pertimbangan bi aya yang 

terjadi akibat pemesanan bahan dalam jumlah tersebut. 

 Dalam us aha unt uk m enutupi ke butuhan pe rsediaan, m aka di lakukan 

kegiatan p emesanan b ahan. P emesanan b ahan yang d ibutuhkan p ada s aat 

persediaan me ncapai titik  te rtentu ( order poi nt s ystem), d an pe mesanan yang 

dilakukan pada s aat d imana w aktu t ertentu yang t elah d itetapkan d icapai (order 

cycle s ystem), p enjelasan d ari k edua j enis k egiatan p emesanan t ersebut d apat 

dilihat berikut ini: 

1. Order Point System 

Yang dimaksud dengan order point system adalah suatu sistem 

atau p emesanan b ahan, dimana p emesanan d ilakukan ap abila p ersediaan 

yang ada t elah m encapai s uatu t itik t ertentu. J adi d engan order poi nt 

system, ditentukan j umlah p ersediaan pada t ingkat t ertentu yang 

merupakan b atas w aktu di lakukannya p emesanan yang d isebut “ order 

point” at au “reorder p oint”. A pabila b ahan-bahan yang t ersedia t erus 

dipergunakan, m aka j umlah pe rsediaan s emakin m enurun da n s ampai 

suatu saat akan mencapai t itik batas dimana pemesanan pemesanan harus 

dilakukan kembali. Dalam sistem ini pesanan yang diadakan dalam jumlah 

yang tetap dari bahan-bahan yang dipesan yang disebut juga dengan “fixed 

order quant ity s ystem”. O leh ka rena p emesanan di lakukan pa da w aktu 

persediaan yang ad a m encapai t itik at au t ingkatan t ertentu, m aka j arak 

waktu pemesanan antara satu pesanan dengan pesanan lain, tidaklah sama, 

yang t ergantung pa da fluktuasi penggunaan ba han da lam pe rsediaan da n 
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fluktuasi waktu antara pesanan diadakan sampai dengan bahan-bahan yang 

dipesan diterima di gudang perusahaan pabrik. 

Keuntungan dari sistem ini adalah pengawasan atas jumlah dan 

waktu pe mesanan da pat di lakukan de ngan m udah da n c epat. K esukaran 

pelaksanaan s istem i ni ad alah ap abila p erusahaan m enggunakan b ahan-

bahan at au b arang-barang dalam p ersediaan yang te rdiri dari be berapa 

jenis, s edangkan s aat pe mesanan j enis ba rang/bahan yang s atu de ngan 

yang lain tidak sama. 

Dalam p elaksanaan s istem p emesanan s eperti ini b iasanya 

dapat dilakukan dalam dua variasi yaitu yang disebut dengan “two bin and 

bag account system” dan “one storage bin”. 

 

a. Two bin and bag accout system 

Dengan cara ini, perusahaan menggunakan dua kantong (bin) dimana 

kantong p ertama m erupakan t empat p ersediaan b ahan-bahan y ang 

jumlahnya sama dengan jumlah persediaan pada tingkat “order point” 

dan be rfungsi s ebagai persediaan c adangan. S edangkan p ersediaan 

barang-barang s elebihnya d itempatkan p ada k antong k edua. 

Penggunaan ba han-bahan, m ula-mula di ambil dari ka ntong ke dua 

sampai ha bis, da n pa da s aat ka ntong k edua ha bis m aka pe mesanan 

kembali ha rus di lakukan. C ara atau i stem i ni adalah s ederhana d an 

mudah untuk dilakukan pengendalian bahan maupun pencatatan. 
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b. One storage bin system 

Dengan c ara i ni, pe rusahaan ba nyak m enggunakan s atu ka ntong 

persediaan. D i da lam ka ntong pe rsediaan ( storage bi n) i ni di adakan 

pembagian t erhadap pe rsediaan yaitu m enjadi dua  ba gian. B agian 

pertama unt uk m emenuhi a tau m enyuplai ke butuhan ba han-bahan 

sehari-hari/rutin, da n ba gian ke dua unt uk m emenuhi ke butuhan a tau 

penggunaan b ahan-bahan s elama p eriode p engisian kembali. C ara i ni 

memberi k euntungan b erupa k esederhanaan d alam p encatatn 

persediaan. 

2. Order Cycle System 

Yang di maksud de ngan order cycl e s ystem adalah s uatu s istem 

atau pemesanan bahan dimana jarak atau interval waktu pada pemesanan 

tetap, misalnya tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan. Jadi, dengan order 

cycle s ystem ditentukan w aktu p emesanan d engan j arak yang t etap. 

Sedangkan t iap-tiap p esanan mempunyai jumlah b arang yang 

berfluktuasi t ergantung pada b anyaknya p emakaian b ahan d alam j arak 

interval waktu antara pesanan yang lalu dengan pesanan berikutnya. Oleh 

karena d idasarkan p ada j arak w aktu yang t etap, m aka p emesanan 

dilakukan t anpa m emperhatikan j umlah pe rsediaan yang m asih a da. 

Order cy cle s ystem dapat di gunakan unt uk m engawasi p ersediaan 

barang-barang b anyak j enisnya s erta l ebih t inggi nilainya, a kan te tapi 

pengendalian pe rsediaan model i ni kaku dan mahal, ka rena pada w aktu 

tertentu s etiap j enis b arang/bahan d alam p ersediaan h arus d iperhatikan 
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dan ha rus di adakan pe rkiraan t erlebih d ahulu m engenai ke mungkinan 

turun da n na iknya p emakaian/ pe nggunaan ba han-bahan. B ila t erjadi 

kesalahan p erkiraan d apat m engakibatkan p ersediaan yang b erlebihan 

ataupun kehabisan persediaan. 

2.1.8.3.  Safety Stock 

Assauri ( 1998:186) m enyebutkan ba hwa yang d imaksud de ngan 

persediaan p enyelamat (safety s tock) ad alah p ersediaan t ambahan yang 

diadakan unt uk m elindungi atau m enjaga kemungkinan t erjadinya 

kekurangan b ahan ( stock-out). Menurut A wat dan M ulyadi (2003:46), 

persediaan m inimum a dalah pe rsediaan t ambahan yang di perlukan s elalu 

siap digudang untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. 

Adapun r umus a tau persamaan m atematis y ang di gunakan unt uk 

menentukan besarnya n ilai safety s tock menurut S tevenson da n C huong 

(2010:579) sebagai berikut: 

SS = z . 𝜎RdLT  ............................................................................ (2.7) 

 Dimana : 

 SS = safety stock 

 z = safety factor pada frekuensi level of service 

 𝜎RdLT = standar deviasi lead time permintaan 

• 𝜎RdLT  = �𝐿𝑇���� 𝜎𝑑2 +  �̅�2 𝜎𝐿𝑇2  .....................................(2.8) 
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2.1.8.4 Reorder Point 

Heizer d an R ender (2001:487-488) mendefinisikan pe mesanan 

kembali sebagai waktu antara pemesanan dan penerimaan dari suatu order, 

disebut waktu tenggang, atau waktu pengiriman, dapat sesingkat hitungan 

jam a tau d apat s elama h itungan bul an. D an ke putusan ke tika i ngin 

memesan biasa diartikan sebagai pemesanan kembali. 

Sedangkan Riyanto (2002:74) menyebutkan de finisi reorder point 

sebagai s aat at au t itik h arus d iadakan p esanan l agi s edemikian r upa 

sehingga k edatangan at au p enerimaan m aterial y ang d ipesan i tu ad alah 

tepat waktu, pada waktu dimana persediaan atas safety stock sama dengan 

nol. 

Selain i tu S tevenson d an C huong ( 2010:577) menjelaskan b ahwa 

reorder poi nt muncul ke tika j umlah pe rsediaan yang di miliki t urun pa da 

jumlah yang di tentukan sebelumnya. J umlah t ersebut t ermasuk pe rkiraan 

permintaan k ebutuhan s elama b erjalannya lead tim e atau m ungkin j uga 

merupakan p ersediaan t ambahan yang be rtujuan unt uk m engurangi 

kemungkinan stockout. Adapun r umus m atematis yang di gunakan unt uk 

menghitung be saran reorder poi nt menurut Stevenson da n C huong 

(2010:580) sebagai berikut: 

ROP = 𝑑� × 𝐿𝑇���� + 𝑆𝑆 ................................................................. (2.9) 

Dimana: 

ROP = reorder point 

�̅� = rata-rata permintaan kebutuhan 
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𝐿𝑇����  = rata-rata lead time 

𝑆𝑆        = safety stock 

2.1.8.5 Service Level 

   Menurut S tevenson da n C huong ( 2010:578) Service L evel dapat 

didefinisikan sebagai probabilitas permintaan tidak melebihi pasokan atau 

persediaan s elama b erlangsungnya lead tim e. Lebih l anjut, service l evel 

sebesar 9 5 p ersen m engimplikasikan b ahwa k emungkinan p ermintaan 

tidak m elebihi pe rsediaan s ebesar 95 pe rsen, sebaliknya kemungkinan 

permintaan akan melebihi persediaan adalah sebesar 5 persen ( serice level 

= 100 pe rsen – stockout r isk ). A dapun r umus m atematis unt uk 

menghitung service level tahunan adalah sebagai berikut: 

   SLannual = 1 −  𝐸(𝑧)𝜎𝑑𝐿𝑇
𝑄

 .....................................................(2.10) 

 Dimana : 

 SLannual  = service level tahunan 

 E(z)  = nilai standar dari lead time service level 

 σdLT  = standar deviasi lead time permintaan 

 Q  = pesanan yang ekonomis 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



39 
 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

   Penelitian t entang p engendalian p ersediaan b ahan b aku d engan 

menggunakan Economic Order Quantity (EOQ) telah banyak di lakukan. Berikut  

adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Penelitian yang di lakukan ol eh D esai, A bhyuday A ., dkk (2003) d engan 

judul “ Effect of  A ctivity Sc heduling and Inventory C ontrol: A n 

Experimental I nvestigation f or P C A ssembly”. P ersamaan p enelitian i ni 

adalah sama-sama menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) 

sebagai p engendalian b iaya p ersediaannya. Perbedaannya ad alah 

penelitian ini juga menggunakan MRP dan JIT tetapi t idak menggunakan 

Economic O rder Q uantity (EOQ) de ngan pe rhitungan Reorder P oint, 

Safety Stock, dan Serice Level. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rajeev, N (2008) dengan judul “Inventory 

Management in Smal and Medium Enterprises : A Study of Machine Tool 

Enterprises in Bangalore”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-

sama m embahas t entang m anajemen p ersediaan dalam S ME d an m etode 

yang digunakan adalah Economic Order Quantity (EOQ) . Perbedaannya 

adalah pe nelitian i ni m enggunakan m etode Economic O rder Q uantity 

(EOQ) na mun ha nya digunakan s ebagai acuan d alam p enilaian 

penggunaan metode manajemen persediaan saja tanpa ada perhitungan. 

3. Penelitian yang d ilakukan ol eh A deyemi, S .L. da n A.O. Salami (2010) 

dengan judul “Inventory Management : A Tool of Optimizing Resources in 

a Manufacturing Industry A Case Study of Coca-Cola Bottling Company, 
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Ilorin P lant”. Persamaan d engan p enelitian i ni ad alah s ama-sama 

menggunakan Economic O rder Q uantity (EOQ) s ebagai m etode d alam 

pengendalian p ersediaan. P erbedaannya a dalah pe nelitian i ni tidak 

menggunakan Economic O rder Q uantity (EOQ) d engan perhitungan 

Reorder Point, Safety Stock, dan Serice Level. 

2.3 Research Question 

No. Tema Pertanyaan Pertanyaan Penelitian 

1. Mengetahui j umlah 

besarnya p ersediaan b ahan 

baku b erdasarkan m etode 

Economic O rder Q uantity 

(EOQ) 

• Berapa j umlah d an f rekuensi 

pemesanan yang pa ling ekonomis 

berdasarkan metode EOQ. 

• Berapa b esar safety s tock bahan baku 

berdasarkan metode EOQ. 

• Berapa besar reorder point bahan baku 

berdasarkan metode EOQ. 

• Berapa t ingkat service l evel 

berdasarkan metode EOQ. 

2. Mengetahui perbandingan 

biaya pe rsediaan ba han 

baku be rdasarkan 

perhitungan yang di lakukan 

oleh pe rusahaan dengan 

metode Economic O rder 

• Berapa b esar b iaya p embelian 

persediaan ba han ba ku da n be rapa 

kali f rekuensi pembelian b erdasarkan 

metode perusahaan. 

• Berapa b iaya p enyimpanan b ahan 

baku berdasarkan metode perusahaan. 
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Quantity (EOQ). • Berapa b iaya p emesanan bahan b aku 

berdasarkan metode perusahaan. 

• Berapa t otal b iaya p ersediaan 

berdasarkan metode perusahaan. 

• Berapa b esar b iaya p embelian 

persediaan ba han ba ku be rdasarkan 

metode EOQ. 

• Berapa b iaya p enyimpanan b ahan 

baku berdasarkan metode EOQ 

• Berapa b iaya p emesanan ba han b aku 

berdasarkan metod EOQ 

• Berapa t otal b iaya p ersediaan 

berdasarkan metode EOQ 

• Bagaimana pe rbandingan t otal bi aya 

persediaan antara m etode yang 

digunakan ol eh pe rusahaan de ngan 

metode EOQ. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

INPUT 
1. Studi pendahuluan terhadap manajemen pengendalian bahan baku. 
2. Mengidentifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian yang didasarkan 

pada permasalahan yang ditemukan pada studi pendahuluan. 
3. Melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data tentang persediaan 

bahan baku, serta mencari informasi tentang manajemen persediaan yang 
telah dilakukan oleh CV. Wahana Mulya melalui wawancara dan 
pengamatan langsung. 

4. Melakukan studi literatur mengenai manajemen persediaan, Economic 
Order Quantity (EOQ) dan materi-materi yang mendukung penelitian ini. 

 

 

PROSES 
1. Mengidentifikasi gambaran umum perusahaan. 
2. Menghitung jumlah persediaan bahan baku dengan metode EOQ yaitu : 

a. Menghitung jumlah pemesanan yang ekonomis dan frekuensi 
pembelian 

b. Menghitung safety stock, reorder point dan service level. 
3. Menghitung biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan meliputi 

biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan total biaya persediaan. 
4. Menghitung biaya persediaan menurut metode EOQ dengan komponen 

biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan total biaya persediaan. 
5. Membandingkan total biaya persediaan antara metode perusahaan dengan 

metode EOQ. 
 

 

OUTPUT 
1. Jumlah pemesanan yang ekonomis dan frekuensi pembelian. 
2. Besarnya safety stock, reorder point dan service level. 
3. Biaya persediaan berdasarkan perhitungan metode perusahaan dan metode 

EOQ 
4. Perbandingan total biaya persediaan antara metode perusahaan dengan 

metode EOQ 
5. Evaluasi terhadap besarnya total biaya persediaan bahan baku yang 

dilakukan oleh perusahaan dan metode EOQ 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode yang di gunakan da lam pe nelitian i ni a dalah m etode de skriptif 

kualitatif. Menurut Nazir (2005:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, a taupun s uatu ke las pe ristiwa pa da m asa s ekarang. M etode i ni 

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara s istematis, faktual dan 

akurat m engenai f akta-fakta, s ifat-sifat, s erta h ubungan an tar f enomena yang 

diselidiki. 

 Menurut S ugiyono (2009:14) m etode pe nelitian kualitatif a dalah m etode 

penelitian yang di gunakan unt uk m eneliti pa da kondi si obj ek yang a lamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan de ngan wawancara d an o bservasi l angsung p ada o bjek p enelitian. 

Selain itu Sugiyono (2009:380) juga menjelaskan bahwa metode deskriptif dalam 

penelitian k ualitatif me mandu p eneliti u ntuk m engeksplorasi d an a tau me motret 

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 

 Bogdan dan Taylor (1992:21) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif 

merupakan pr osedur pe nelitian yang m enghasilkan da ta de skriptif b erupa ka ta-

kata t ertulis m aupun lisan da ri or ang-orang da n pe rilaku yang diamati. 
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Berdasarkan l atar b elakang d an r umusan yang t elah d ijelaskan s ebelumnya, 

penelitian i ni m enggunakan p endekatan kua litatif yang m enggunakan m etode 

Economic O rder Q uantity (EOQ) d alam m engevaluasi b iaya p ersediaan b ahan 

baku utama pada CV. Wahana Mulya. Jenis pendekatan kualitatif pada penelitian 

ini m erupakan s tudi ka sus yang be rtujuan unt uk m embahas s uatu m asalah a tau 

kasus tertentu secara mendalam mengenai subjek tertentu dan untuk memberikan 

gambaran yang l engkap m engenai s ubjek t ertentu ( Indrianto da n S upono, 

1999:26). 

 

3.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 Ruang l ingkup d alam p enelitian i ni ad alah p ada b iaya p ersediaan yang 

terdiri d ari ordering cost, c arrying cost, dan t otal bi aya pe rsedian unt uk da pat 

diolah da lam m etode Economic O rder Q uantity (EOQ) d engan t ujuan unt uk 

mengevaluasi biaya persediaan yang telah ada dari CV Wahana Mulya khususnya 

pada pe rsediaan ba han baku ut ama k ain. Dalam p enelitian te ntang Economic 

Order Q uantity (EOQ) ini p enulis me miliki b atasan-batasan d alam p enelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Economic O rder Q uantity (EOQ) i ni di lakukan pa da C V. 

Wahana M ulya d engan k onsentrasi p ada p engelolaan p ersediaan yang 

telah ad a s ebelumnya. Data yang d iambil adalah d ata-data p ersediaan 

bahan baku utama kain pada tahun 2012.  Dalam hal ini da ta bahan baku 

kain c otton, T C, l acoste, da n d rill. Kemudian d ata yang d iambil ad alah 
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data mengenai pe rmintaan bahan baku utama ka in, yakni da ta kebutuhan 

bahan baku kain yang diperlukan oleh CV. Wahana Mulya selama periode 

tahun 2012. 

2. Penelitian d ilakukan pa da pe rusahaan s ecara l angsung terhadap b ahan 

baku utama y akni kain cotton, T C, l acoste, da n dr ill dengan komponen 

biaya-biaya persediaan seperti ordering cost, carrying cost, dan total biaya 

persedian. Yang t ermasuk d alam ordering c ost atau b iaya p esan ad alah 

biaya transportasi dan biaya komunikasi yang dikeluarkan setiap kali CV. 

Wahana Mulya melakukan pembelian bahan baku kain. Selanjutnya yang 

termasuk d alam carrying co st atau b iaya s impan a dalah b iaya fasilitas 

gudang, bi aya pe rbaikan a lat da n biaya ke rusakan, ke rusakan i ni a dalah 

kesalahan p emotongan, k erusakan k ain akibat p engiriman at au 

penyimpanan dan stempel merk kain yang memotong banyak bagian dari 

kain sehingga kain tidak dapat digunakan. 

3. Metode yang digunakan adalah metode Economic Order Quantity (EOQ) 

berdasarkan contoh perhitungan rumus yang ada pada buku Stevenson dan 

Chuong (2010) berikut ini : 

EOQ = �2DS
H

 ................................................................................. (3.1) 

Dimana: 

EOQ = kuantitas pesanan yang paling ekonomis 
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D = jumlah (unit) yang dibutuhkan dalam satu periode tertentu, 

misalnya satu tahun 

S = biaya pemesanan setiap kali pesan 

H = biaya penyimpanan per unit 

 

3.3 Jenis Data 

 Data yang di peroleh d alam pe nelitian i ni da pat di golongkan s ebagai 

berikut: 

1. Data Primer  

Data p rimer ad alah d ata yang d iperoleh d engan car a p eninjauan 

secara langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu sistem 

persediaan ba han ba ku utama ka in pe rusahaan dan w awancara d engan 

pihak i nternal yakni B apak S uharwanto s elaku D irektur CV. W ahana 

Mulya d an Ibu E my Mujiwati s elaku S ekretaris  yang b erkaitan d engan 

pengelolaan persediaan bahan b aku ut ama kain cotton, T C, l acoste, d an 

drill. Dalam p enelitian i ni yang t ermasuk d alam d ata p rimer ad alah data 

mengenai persediaan y ang dilakukan oleh C V. W ahana M ulya, da n 

perhitungan t erhadap bi aya-biaya persediaan yaitu biaya tr ansportasi dan 

biaya kom unikasi yang m erupakan bi aya pe san ba han ba ku k ain yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dan biaya fasilitas, biaya perbaikan alat dan 
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biaya ke rusakan yang m erupakan bi aya s impan ba han ba ku ka in 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah da ta da n dokum en p erusahaan yang berupa 

profil perusahaan yang menjelaskan gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi da n catatan p embukuan perusahaan s erta cat atan p embelian 

yang m enjelaskan d ata-data i nternal s eperti d ata p ermintaan b ahan b aku 

kain, pembelian ba han b aku ka in, f rekuensi pe mbelian ba han b aku yang 

dilakukan oleh CV. Wahana Mulya dan waktu tunggu (lead time) pesanan 

tiba. 

Tabel 3.1 
Data Penelitian 

No Pertanyaan 
Penelitian 

Data Sumber 
Data 

Pengumpulan 
Data Primer Sekunder 

1. 
Berapa jumlah 
besarnya 
persediaan 
bahan baku 
berdasarkan 
metode 
Economic 
Order Quantity 
(EOQ) ? 

Biaya 
Simpan:       

  
Biaya 
Fasilitas   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  
Biaya 
Kerusakan   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  
Biaya 
Perbaikan   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  Biaya Pesan:   
 

  

  
Biaya 
Transportasi   

Catatan 
Pembelian 

Pencatatan 
Langsung 

  
Biaya 
Komunikasi   

Catatan 
Pembelian 

Wawancara 

    
Permintaan 
Kebutuhan 

Pembukuan 
Perusahaan 

Pencatatan 
Langsung 

    

Waktu 
Tunggu 
(lead time) 

Catatan 
Pembelian 

Pencatatan 
Langsung 

2. Bagaimana Biaya       
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perbandingan 
biaya 
persediaan 
bahan baku 
berdasarkan 
perhitungan 
yang dilakukan 
oleh perusahaan 
dengan metode 
Economic 
Order Quantity 
(EOQ) ? 

Simpan: 

  
Biaya 
Fasilitas   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  
Biaya 
Kerusakan   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  
Biaya 
Perbaikan   

Laporan 
keuangan 

Wawancara 

  Biaya Pesan:   
 

  

  
Biaya 
Transportasi   

Catatan 
Pembelian 

Pencatatan 
Langsung 

  
Biaya 
Komunikasi   

Catatan 
Pembelian 

Wawancara 

    
Permintaan 
Kebutuhan 

Pembukuan 
Perusahaan 

Pencatatan 
Langsung 

    
Frekuensi 
Pembelian 

Catatan 
Pembelian 

Pencatatan 
Langsung 

    

Pembelian 
Bahan 
Baku 

Catatan 
Pembelian 

Pencatatan 
Langsung 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pe ngumpulan da ta yang di gunakan unt uk m emperoleh da ta 

dalam pe nyusunan s kripsi i ni, pe nulis m enggunakan t eknik p enelitian s ebagai 

berikut : 

1. Studi pe ndahuluan, yaitu de ngan m elakukan pengamatan t erhadap 

beberapa bahan baku yang ada, kemudian memilih salah satu bahan baku 

tersebut. Dalam hal ini bahan baku yang dipilih adalah bahan baku utama 

yakni kain. 

2. Studi lapangan, dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap kondisi yang sebenarnya di dalam perusahaan dengan cara: 
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a. Observasi 

Yaitu dengan melalukan pengamatan s ecara l angsung pada l okasi 

penelitian yakni ba gian pr oduksi pe rusahaan serta m elakukan 

pencatatan terhadap informasi penting terhadap obyek yang diteliti. 

Dalam tahap ini observasi dilakukan pada bahan baku kain cotton, 

TC, l acoste da n dr ill dengan m encatat b iaya-biaya pe rsediaannya 

yang t elah ad a s erta m etode p erhitungan b iaya p ersediaan yang 

dilakukan CV. Wahana Mulya. 

b. Wawancara 

Merupakan pe ngumpulan da ta yang di peroleh de ngan c ara 

melakukan t anya j awab s ecara l angsung d engan pihak i nternal 

dalam ha l i ni Bapak S uharwanto da n Ibu E my Mujiwati. 

Wawancara dilakukan tidak terstruktur tanpa pedoman wawancara 

yang s istematis d an s ecara s pontan d engan b ertemu s ecara 

langsung.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi m erupakan pe ngumpulan da ta yang di dapat m elalui 

catatan da n dokum en hi storis pe rusahaan yang m endukung 

rumusan m asalah p enelitian. Dalam pe nelitian dokum en yang 

diambil ad alah cat atan p embelian at au p embukuan dari C V. 

Wahana Mulya mengenai persediaan bahan baku yang dibutuhkan 

perusahan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan setelah semua data diperoleh untuk 

membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data y ang diperoleh da ri pe rusahaan a kan di hitung j umlah da n 

fekuensi p embeliannya, s erta b iaya-biaya p ersediaan b ahan b aku 

utama ( holding c ost, o rdering c ost, dan t otal bi aya pe rsediaan) 

menurut metode perusahaan. Perhitungan yang digunakan: 

a. Menghitung j umlah k ebutuhan r ata-rata b ahan baku u tama p er 

bulan 

Jumlah kebutuhan rata-rata per bulan = 

 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎1𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

12
 

b. Menghitung ju mlah p embelian r ata-rata b ahan b aku u tama p er 

bulan dan setiap kali pemesanan dilakukan 

Jumlah pembelian rata-rata per bulan= 

 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎1𝑡𝑎�𝑢𝑛

12
 

Jumlah pembelian rata-rata tiap kali pesan= 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎1𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛

 

c. Menghitung bi aya p ersediaan m enurut m etode yang digunakan 

perusahaan saat ini. 

Biaya pesan = frekuensi pesan x biaya setiap kali pesan 
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Biaya s impan = p ersediaan rata-rata x  biaya s impan per uni t per 

bulan 

Total biaya persediaan = biaya pesan + biaya simpan 

2. Setelah da ta ha sil pe rhitungan t ersebut k emudian di lalukan 

perhitungan s elanjutnya de ngan m enggunakan metode E OQ unt uk 

mendapatkan h asil pe rsediaan ba han b aku da n f rekuensi pe mbelian 

yang opt imal. A dapun l angkah-langkah an alisisnya ad alah s ebagai 

berikut: 

a. Menggunakan m etode Economic O rder Quantity (EOQ) 

berdasarkan persamaan: 

EOQ = �2DS
H

 

Dimana: 

EOQ = kuantitas pesanan yang paling ekonomis 

D = jumlah (unit) yang dibutuhkan dalam satu periode 

tertentu, misalnya satu tahun 

S = biaya pemesanan setiap kali pesan 

H = biaya penyimpanan per unit 

 b. Selanjutnya menghitung biaya yang dilakukan dengan menghitung 

komponen-komponen da lam pe rsediaan b ahan b aku yang t erdiri 

dari: 
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• Ordering cost = S 
𝐷
𝑄

 ........................................................................ (3.2) 

 

Dimana: 

S = biaya pemesanan 

D = jumlah kebutuhan permintaan per tahun 

Q = jumlah pembelian setiap kali pesan 

 

• Carrying cost = H 
𝑄
2

 ........................................................................ (3.3) 

Dimana: 

H = biaya penyimpanan per unit 

Q = jumlah pembelian setiap kali pesan 

• Total Biaya = biaya pemesanan + biaya simpan 

TC = H 𝑄2 + S 𝐷𝑄 ............................................... (3.4) 

c. Safety Stock dihitung berdasarkan persamaan: 

SS = z . 𝜎RdLT  .............................................................  (3.5) 

   Dimana : 

   SS = safety stock 

   z = safety factor pada frekuensi level of service 

   𝜎RdLT = standar deviasi lead time permintaan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



53 
 

• 𝜎RdLT  = �𝐿𝑇���� 𝜎𝑑2 +  �̅�2 𝜎𝐿𝑇2  ............................................................... (3.6) 

 

d. Reorder Point dihitung berdasarkan persamaan: 

ROP = 𝑑� × 𝐿𝑇���� + 𝑆𝑆 ................................................ (3.7) 

Dimana: 

ROP = reorder point 

 �̅� = rata-rata permintaan kebutuhan 

𝐿𝑇����  = rata-rata lead time 

 𝑆𝑆        = safety stock 

e. Service Level dihitung dengan persamaan: 

 SLannual = 1 −  𝐸(𝑧)𝜎𝑑𝐿𝑇
𝑄

 ..................................... (3.8) 

 Dimana : 

 SLannual  = service level tahunan 

 E(z)  = nilai standar dari lead time service level 

 σdLT  = standar deviasi lead time permintaan 

Q  = pesanan yang ekonomis 
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3.6 Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pada t ahap a wal yaitu s urvey pe ndahuluan, pe neliti m elakukan 

kunjungan ke  pe rusahaan unt uk m emperoleh gambaran ke adaan 

perusahaan, gambaran proses bisnis yang dilakukan, dan mengetahui 

lebih lanjut p ermasalahan yang akan d iteliti. P enelitian in i b erfokus 

pada m anajemen p ersediaan b ahan b aku C V. Wahana M ulya, d an 

setelah s urvey d idapatkan b ahwa p erusahaan m emiliki b anyak 

persedian sisa berdampak pada biaya persediaan perusahaan. 

2. Setelah m elakukan pr oses s urvey m aka s elanjutnya p enulis 

merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. 

3. Menetapkan t ujuan b erdasarkan r umusan m asalah yang t elah 

ditentukan. 

4. Kemudian peneliti melakukan studi lapangan dan studi literatur. Hal-

hal yang berkaitan dengan studi lapangan adalah peneliti melakukan 

observasi d i l apangan dengan cara p engamatan d an m elakukan 

wawancara p ada p emilik C V. W ahana M ulya. Sedangkan s ebagai 

pendukung s tudi l apangan, peneliti j uga mempelajari l iteratur untuk 

mencari dan memahami konsep, teori yang sesuai dengan topik yang 

dibahas d alam p enelitian d iantaranya t eori t entang Economic O rder 

Quantity (EOQ) 

5. Tahapan s elanjutnya ad alah m elakukan p engumpulan d ata. P ada 

tahapan ini, peneliti melakukan wawancara pada pemilik perusahaan 
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dan melakukan pencatatan terhadap jumlah kebutuhan persediaan dan 

permintaan konsumen serta biaya-biaya yang ada dalam pengelolaan 

persediaan. D ata yang d iambil ad alah d ata d ari catatan p erusahaan 

pada tahun 2012. 

6. Menghitung j umlah pe rsediaan b ahan b aku u tama ka in de ngan 

metode E OQ de ngan kom ponen yang di perhitungkan adalah E OQ, 

Reorder Point, Safety Stock, dan Service Level. 

7. Menghitung biaya persediaan bahan baku utama kain dengan metode 

perusahaan dan EOQ dengan komponen yang diperhitungkan adalah 

ordering cost, carrying cost, dan total biaya persediaan. 

8. Membandingkan biaya persediaan anatara metode EOQ dan Metode 

Perusahaan. 

9. Melakukan ev aluasi t erhadap b iaya-biaya p ersediaan b ahan b aku 

antara metode EOQ dan metode perusahaan. 

10. Membuat k esimpulan d ari h asil p embahasan d an s aran atas h asil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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Tahap Awal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Pengumpulan data 

 

 

 

Tahap 

pengelolaan 

data 

 

 

Analisa & pembahasan 

 

 

Kesimpulan & saran 

 

Gambar 3.1 

Bagan Tahapan Penelitian 

Mulai 

Survey Awal 

Pengumpulan Data : 

• Jumlah Pembelian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek penelitian 

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan yang be rgerak di bidang garment ini be rdiri a walnya t ahun 

2001 namun de ngan ke luarnya a kta not aris r esmi m enjadi C V. Wahana M ulya 

pada t ahun 2006  dengan B apak S uharwanto sebagai di rektur da n Ibu E my 

Mujiwati sebagai sekretaris atau pihak kedua pemilik perseroan komanditer. 

CV. Wahana Mulya pada awalnya merupakan usaha penjualan baju dan 

kaos siap pakai yang dimulai oleh Ibu Emy pada tahun 1992 yang bekerja sama 

dengan s audara ka ndung Ibu E my. Usaha t ersebut di jalankan d engan membeli 

kemeja da n ka os j adi yang be rpusat di  B andung ke mudian di jual ke mbali di  

Surabaya, us aha i ni b erjalan s ekitar empat t ahun, ke mudian s etelah Ibu E my 

menikah d engan Bapak Suharwanto pada t ahun 1996 usaha k eluarga tersebut 

akhirnya di pisah, yakni Ibu E my de ngan t etap memakai na ma W ahana M ulya 

sedangkan saudara kandung Ibu Emy d engan na ma l ain. Setelah menikah usaha 

yang t elah be rjalan s elama l ima t ahun i ni pa da t ahun 2001  kemeja da n ka os   

berubah menjadi usaha garment yang pada awalnya merupakan usaha milik kakak 

dari Bapak Suharwanto yang diserahkan kepada Bapak Suharwanto.  
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Pada saat itu  p erusahaan b elum me miliki te mpat u saha yang t etap. 

Perusahaan masih menitipkan pesanan-pesanan yang diterima pada para penjahit 

yang merupakan rekanan perusahaan. Hal ini dilakukan karena perusahaan belum 

memiliki b anyak me sin ja hit d an min imnya p ekerja. Namun s etelah berjalan 

sekitar tiga tahun pada tahun 2003 perusahaan dapat memiliki tempat usaha yang 

tetap sehingga biaya sewa untuk gudang dan tempat usaha tidak lagi dikeluarkan 

oleh perusahaan. Hingga pada tahun 2006 resmi menjadi CV. Wahana Mulya. 

Dengan t otal k aryawan s aat i ni b erjumlah 1 3 o rang p erusahaan yang 

berada di daerah kalikepiting ini memproduksi berbagai macam produk antra lain 

kaos obl ong, ka os gr osiran, c elana ol ahraga da n banyak l ainnya. S elain i tu C V. 

Wahana M ulya j uga m enerima p esanan pakaian da ri m ulai kaos unt uk bur uh 

pekerja, baju s eragam p erusahaan at au dinas pemerintah, s eragam s ekolah, ba ju 

olahraga s ekolah d asar at au m enengah d an k emeja k aryawan s wasta. T idak 

terkecuali j uga CV. W ahana M ulya menerima pesanan ka os unt uk pe ndukung 

acara, s ponsor at au k egiatan s osial seperti k ampanye p artai at aupun k egiatan 

sosial d ari p erusahaan s wasta. S aat i ni C V. W ahana M ulya m emiliki ba nyak 

pelanggan yang cu kup s ering m emesan, p elanggan t ersebut t ersebar d i b erbagai 

daerah di  J awa T imur s eperti S urabaya, S idoarjo, G resik, M ojokerto, J ombang 

dan juga para pelanggan yang berada diluar Jawa Timur seperti di  Bandung dan 

Jakarta hingga luar pulau.  
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4.1.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi CV. Wahana Mulya 

Sumber: Data Intern Perusahaan 

 

4.1.3 Proses Produksi 

 Proses pr oduksi di mulai de ngan p engambilan pesanan b erupa c atatan 

dibagian m arketing yang k emudian d icatat k embali o leh s ekretaris mengenai 

spesifikasi yang diinginkan pelanggan seperti pilihan model baju atau kaos, warna 

baju, ukuran, serta tenggat waktu yang diinginkan pelanggan. Kemudian pesanan 

diserahkan pada bagian produksi dimana pada bagian ini pertama yang dilakukan 
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adalah mengecek pada persediaan kain yang ada dalam gudang setelah itu apabila 

kain t idak m encukupi d ilakukan pe mbelian ke pada pe masok perusahaan y ang 

berada d i S urabaya, na mun a pabila pe rsediaan di pe masok t idak a da a tau t idak 

mencukupi m aka a kan dilakukan pe mesanan ba han ba ku ka in. Biasanya d alam 

pemesanan i ni m embutuhkan waktu t unggu a ntara s atu hingga t ujuh ha ri 

tergantung dari pemasok.  

 Setelah bahan baku didapatkan kemudian masuk pada bagian pemotongan 

bahan baku menjadi pola-pola sesuai pesanan, dalam tahap ini memerlukan waktu 

antara satu hingga dua hari pengerjaan. Ketika bahan baku telah selesai dipotong 

sesuai pola maka selanjutnya masuk pada bagian penyablonan atau bordir sesuai 

dengan permintaan pelanggan, pada bagian ini diperlukan waktu dua hingga tiga 

hari pengerjaan. 

 Setelah m elalui t ahap p enyablonan atau bor dir selanjutnya ba han ba ku 

kain masuk pada tahap penjahitan. Pada bagian penjahitan ini pekerjaan dilakukan 

oleh l ima or ang pe njahit yakni t iga pe njahit da lam pe rusahaan d an dua  or ang 

penjahit l epas d iluar p erusahaan. M enggunakan p enjahit l epas k arena masalah 

pekerja yang t elah b erkeluarga s ehingga t idak bisa m engerjakan p ekerjaan d i 

tempat perusahaan. Dalam tahap ini dibutuhkan waktu l ima hingga satu minggu 

pengerjaan tergantung dari jumlah pesanan yang diterima. 

 Tahap t erakhir da lam proses pr oduksi a dalah ba gian finishing dan 

packaging yang bertugas untuk membersihkan kaos atau kemeja yang t elah j adi 

dari kot oran a tau s isa-sisa ka in yang t erlewatkan unt uk di potong, s elanjutnya 
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dilakukan pe ngepakan di da lam pl astik pa k. Y ang t erakhir di lakukan adalah 

menghitung berapa p esanan yang t elah d iselesaikan k emudian dikelompokan 

menjadi per lusin dan pesanan siap diantar. 

4.2 Hasil Analisa 

4.2.1 Kebutuhan Persediaan Bahan Baku dan Biaya Persediaan menurut 

Metode Perusahaan 

 Dalam pe nelitian i ni di fokuskan pa da be sarnya j umlah ke butuhan 

persediaan ba han ba ku kain (  Cotton, T C, L acoste dan Drill ) ya ng dihitung 

berdasarkan m etode pe rusahaan. M aka unt uk m engetahui j umlah ke butuhan 

persediaan dan b iaya p ersediaan d engan m etode p erusahaan akan di lakukan 

penjabaran sebagai berikut  

4.2.1.1.Bahan Baku Kain Cotton 

a.  Kebutuhan Bahan Baku Kain Cotton 

 Bahan ba ku ka in Cotton adalah s alah s atu b ahan b aku u tama yang 

digunakan ol eh pe rusahaan d alam pr oses pr oduksi sebagian be sar pr oduk ka os 

dan b aju s eragam. M aka unt uk m engetahui s eberapa be sar j umlah ke butuhan 

persediaan bahan baku k ain Cotton menurut m etode perusahaan diperlukan data 

mengenai j umlah p emakaian atau ke butuhan ba han ba ku ka in C otton. M enurut 

pemilik perusahaan kebutuhan bahan baku kain Cotton pada tahun 2012 bersifat 

fluktuatif dan tidak tentu yang dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Kebutuhan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Kebutuhan 
Bulan  Kg 
Januari 1260 
Februari 1150 
Maret 1270 
April 750 
Mei 987 
Juni  1820 
Juli 1532 
Agustus 1761 
September 1672 
Oktober 789 
November 1630 
Desember 1465 
Total 16086 
rata-rata 1340,50 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, penggunaan bahan baku kain Cotton tertinggi 

ada pa da bul an J uni dengan j umlah ke butuhan ba han b aku s ebesar 1. 820 kg. 

Penggunaan ba han ba ku ka in Cotton terendah a da pa da bul an A pril dengan 

jumlah kebutuhan bahan baku sebesar 750 kg. Sedangkan total kebutuhan bahan 

baku ka in Cotton pada tahun 2012 a dalah s ebesar 16.086  kg d engan rata-rata 

kebutuhan bahan baku setiap bulannya sebesar 1.340,5 kg.  

b. Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Cotton 

 Selain mengetahui jumlah kebutuhan persediaan bahan baku kain Cotton 

juga di perlukan da ta m engenai j umlah f rekuensi pe mbelian ba han ba ku yang 

dilakukan ol eh C V. W ahana M ulya. D alam s etahun f rekuensi p embelian b ahan 
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baku kain Cotton yang di lakukan ol eh C V. Wahana Mulya t idak menentu 

tergantung da ri ke butuhan a kan pe rmintaan pelanggan. Dalam m elakukan 

pembelian bahan baku kain Cotton memiliki harga yang bersifat konstan. Berikut 

ini adalah frekuensi pembelian bahan baku kain Cotton yang dilakukan oleh CV. 

Wahana Mulya: 

Tabel 4.2 

Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Bulan Pembelian 
(kg) 

Frekuensi 
Pembelian 

(kali) 

Rata-rata 
pembelian 
setiap kali 
pesan (kg) 

Januari 1345 3 448,33 
Februari 1376 2 688,00 
Maret 1650 2 825,00 
April 980 3 326,67 
Mei 1347 4 336,75 
Juni  675 4 168,75 
Juli 1760 2 880,00 
Agustus 1948 3 649,33 
September 1987 2 993,50 
Oktober 1564 2 782,00 
November 1456 3 485,33 
Desember 1352 3 450,67 
Total 17440 33 7034,33 
Rata-rata pembelian per bulan 1453,33 
Rata-rata pembelian setiap kali pesan 528,48 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan t abel 4.2, da pat di lihat ba hwa s etiap bul annya pe rusahaan 

tidak s elalu me mbeli d engan ju mlah yang sama. D alam t ahun 2 012 p erusahaan 

melakukan pembelian sebanyak 33 kali dengan total pembelian selama satu tahun 

sebesar 17.440  kg dengan p embelian rata-rata setiap bul an s ebesar 1.45 3,33 kg 
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dan r ata-rata s etiap kali m elakukan pembelian sebesar 528,48  kg. P embelian in i 

didasarkan pa da ke butuhan pe rusahaan yang be rubah-ubah s etiap bulannya 

tergantung  dari jumlah pesanan pelanggaan yang diterima.  

c. Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Cotton 

 Tingkat p ersediaan r ata-rata p ada s etiap p eriode d apat d icari d engan 

menggunakan rumus 
𝑄
2
 ditambah dengan safety stock. Namun karena perusahaan 

tidak m emiliki pe rsediaan pe ngaman s ebelumnya m aka t ingkat pe rsediaan r ata-

rata hanya menggunakan jumlah rata-rata pembelian setiap bulan (Q). Maka dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Pembelian 
Rata-rata 
(Kg) 

Tingkat 
Persediaan 
Rata-rata 
(Kg) 

1453,333 726,67 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa dengan pembelian rata-

rata per bulan sebesar 1.453,33 kg maka perusahaan memiliki t ingkat persediaan 

rata-rata per bulan sebesar 726,67 kg. 

d. Biaya-biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton 

 Dalam persediaan bahan baku perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya 

terkait m asalah pe mesanan da n pe nyimpanan ba han ba ku. A pabila t idak 
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direncanakan d engan b aik m aka p erusahaan a kan m engalami k erugian yang 

diakibatkan da ri bi aya yang m eningkat. S ehingga ke untungan yang s eharusnya 

besar hanya diperoleh lebih sedikit akibat dari biaya persediaan yang besar. CV. 

Wahana M ulya d alam mengelola p ersediaannya h arus m engeluarkan berbagai 

biaya. Biaya tersebut dapat dijelaskan berikut ini: 

1. Biaya Pesan  

Dalam m elakukan pe mesanan ba han b aku ka in Cotton CV. W ahana Mulya 

mengeluarkan biaya transportasi dan biaya komunikasi. Biaya transportasi adalah 

biaya dua orang kurir dan biaya bahan bakar yang dikeluarkan perusahaan dalam 

setiap m engambil ba han ba ku ka in C otton p ada pemasok s edangkan bi aya 

komunikasi a dalah bi aya t elepon da n c etak s urat yang di buat pe rusahaan unt uk 

mencatat j umlah da n s pesifikasi ka in yang di butuhkan ke pada ku rir unt uk 

disampaikan pada pemasok. Biaya tiap kali pesan yang dikeluarkan CV. Wahana 

Mulya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Biaya Setiap Kali Pesan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Biaya-biaya (Rp) 
Total Biaya 

Setiap 
Pemesananan 

(Rp) Komunikasi Transportasi 
10.000 150.000 160.000 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Setelah mengetahui biaya tiap kali pesan maka dapat diketahui biaya pesan 

pada t ahun 2012 de ngan r umus pe rusahaan :  f rekuensi pe mesanan x  bi aya t iap 

 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



66 
 

kali p esan. M aka b iaya p emesanan b ahan ba ku ka in Cotton pada t ahun 2012 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Biaya Tiap 
Kali Pesan 

(Rp) 

Frekuensi 
Pemesanan 
(kali/tahun) 

Biaya 
Pemesanan 

(Rp) 
160.000 33 5.280.000 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dari T abel t ersebut da pat di lihat ba hwa de ngan frekuensi p emesanan 

sebanyak 3 3 kali da lam s etahun da n bi aya t iap k ali p esan s ebesar R p 1 60.000,- 

maka to tal b iaya pe san untuk ba han ba ku ka in Cotton pa da t ahun 2012 a dalah 

sebesar Rp 5.280.000,- . 

2. Biaya Penyimpanan 

 Biaya pe nyimpanan ba han ba ku a dalah bi aya a tas p ersediaan yang 

dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan sejumlah persediaan tertentu dalam 

sebuah pe rusahaan. Biaya i ni da pat di ketahui de ngan m engalikan bi aya simpan 

per u nit d engan t ingkat p ersediaan rata-rata. C V. W ahana M ulya m enetapkan 

biaya s impan ba han b aku kain Cotton dengan memperhatikan b eberapa f aktor 

yakni biaya fasilitas, biaya kerusakan, dan biaya perbaikan dengan bobot masing-

masing faktor sebagai berikut: 

• Biaya fasilitas sebesar 5 % dari harga kain Cotton per kg 

• Biaya kerusakan sebesar 3 % dari harga kain Cotton per kg 
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• Biaya perbaikan sebesar 5 % dari harga kain Cotton per kg 

Biaya f asilitas adalah b iaya-biaya yang be rkaitan de ngan pe meliharaan gudang 

tempat p enyimpanan yang s ebagian b esar ad alah bi aya l istrik da n s ebagian l ain 

adalah bi aya pe rawatan g udang s eperti pe mbersihan da n bon gkar m uat. 

Sedangkan bi aya ke rusakan a dalah bi aya a kibat ke salahan pe motongan, ba han 

baku kain yang rusak, dan bagian kain yang tertutup s tempel atau cetakan nama 

merek yang t idak da pat di gunakan. D an yang t erakhir a dalah bi aya pe rbaikan, 

biaya i ni m erupakan bi aya pe rbaikan a lat-alat yang m endukung p enggunaan 

bahan ba ku ka in. M aka de ngan tingkat h arga bahan ba ku ka in Cotton per k g 

sebesar Rp 95.000,-  dapat diketahui biaya simpan per unit sebagai berikut: 

1. Biaya Fasilitas  = 5 % 

2. Biaya Kerusakan = 3 % 

3. Biaya Perbaikan = 5 %     + 

= 13 %  x  Rp 95.000,- 

  Total   = Rp 12.350,- per kg kain Cotton per bulan 

Setelah mengetahui biaya penyimpanan bahan baku kain Cotton per kg per 

bulan maka dapat diketahui pula biaya penyimpanan bahan baku kain Cotton pada 

tahun 2012 de ngan r umur pe rusahaan :   tingkat p ersediaan r ata-rata x  b iaya 

simpan per unit per bulan dan dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.6 

Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Persediaan 
Rata-rata 

(Kg/bulan) 

Biaya Simpan 
Per Unit 

(Rp/Kg/Bulan 

Biaya 
Penyimpanan 

(Rp/bulan) 
726,67 12.350 8.974.333 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada t abel 4.6  di atas da pat di ketahui de ngan j umlah pe rsediaan r ata-rata 

sebesar 726,67  kg pe r b ulan dan bi aya s impan p er uni t s ebesar Rp 12.35 0,- per 

bulan maka total biaya simpan bahan baku kain Cotton per bulan pada tahun 2012 

adalah sebesar Rp 8.974.333,-  atau Rp 107.692.000,- per tahun. 

3. Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

 Setelah m engetahui b esarnya bi aya pe san ba han ba ku ka in Cotton dan 

biaya s impan b ahan ba ku ka in Cotton dari u raian d iatas, s elanjutnya d apat 

diketahui t otal bi aya pe rsediaan ba han ba ku ka in Cotton dengan m enggunakan 

metode perusahaan yakni menambahkan biaya pesan dengan biaya simpan. Maka 

total b iaya pe rsediaan b ahan b aku ka in Cotton CV. W ahana M ulya p ada tahun 

2012 dapat ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton Tahun 2012 

Biaya 
Pesan 
(Rp) 

Biaya Simpan 
(Rp) 

Biaya 
Persediaan (RP) 

5.280.000 107.692.000 112.972.000 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 
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 Dilihat pada tabel 4.7 di  atas, dengan biaya pesan sebesar Rp 5.280.000,- 

per t ahun da n bi aya s impan s ebesar R p 107.6 92.000,- per t ahun m aka d apat 

diketahui t otal bi aya pe rsediaan bahan baku ka in Cotton tahun 2012 s ebesar Rp 

112.972.000,- . J umlah i ni m erupakan j umlah b iaya pe rsediaan t erbesar k arena 

bahan baku kain cotton merupakan bahan baku kain yang paling sering digunakan 

dan memiliki harga yang paling mahal dari harga bahan baku kain lainnya. 

4.2.1.2.Bahan Baku Kain TC 

a. Kebutuhan Bahan Baku Kain TC 

 Bahan baku kain TC merupakan bahan baku kain yang sering digunakan 

untuk bahan baku pembuatan kaos bagi buruh pabrik atau seragam olahraga yang 

banyak dipesan ol eh be rbagai s ekolah T aman K anak-kanak at au S ekolah Dasar. 

Dari s egi pe nggunaan, bahan ba ku ka in T C i ni t ergolong ba han ba ku yang 

frekuensi p enggunaannya hampir s ama de ngan ba han ba ku k ain c otton. 

Kebutuhan bahan baku pada tahun 2012 m emiliki jumlah yang naik turun, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 

Kebutuhan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Kebutuhan 
Bulan  Kg 
Januari 478 
Februari 875 
Maret 706 
April 675 
Mei 876 
Juni  467 
Juli 390 
Agustus 378 
September 617 
Oktober 698 
November 762 
Desember 651 
Total 7573 
rata-rata 631,08 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan bahan 

baku ka in T C t ahun 2012 m engalami ke adaan yang n aik t urun, ha l i ni 

dikarenakan jumlah permintaan konsumen yang tidak tentu. Pada tabel dijelaskan 

jumlah kebutuhan bahan baku terbesar ada pada bulan Mei dengan jumlah sebesar 

876 kg, ke butuhan b ahan ba ku t erkecil a da pa da bul an A gustus de ngan j umlah 

sebesar 3 78 kg. T otal k ebutuhan ba han ba ku ka in T C pada t ahun 2012 sebesar 

7.573 kg dengan penggunaan rata-rata bahan baku kain TC sebesar 631,08 kg per 

bulan. 

b. Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain TC 

 Selain m engetahui j umlah ke butuhan ba han ba ku ka in T C, pe rlu 

mengetahui pula frekuensi pembelian. Dalam melakukan pembelian, CV. Wahana 
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Mulya tergantung pada jumlah permintaan dari konsumen. Karena jumlah besaran 

pesanan c enderung s ama s etiap b ulannya m aka p erusahaan j uga m elakukan 

pembelian dengan frekuensi yang bervariasi, seperti dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Bulan Pembelian 
(kg) 

Frekuensi 
Pembelian 

(kali) 

Rata-rata 
pembelian 
setiap kali 
pesan (kg) 

Januari 567 3 189,00 
Februari 890 2 445,00 
Maret 786 3 262,00 
April 799 4 199,75 
Mei 679 2 339,50 
Juni  569 3 189,67 
Juli 698 3 232,67 
Agustus 267 1 267,00 
September 498 2 249,00 
Oktober 762 3 254,00 
November 692 2 346,00 
Desember 670 3 223,33 
Total 7877 31 3196,92 
Rata-rata pembelian per bulan 656,42 
Rata-rata pembelian setiap kali pesan 254,10 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dapat di lihat pa da Tabel 4.9 di  a tas, ba hwa pe rusahaan melakukan 

pembelian s ebanyak 3 1 k ali s etahun d engan f rekuensi p embelian an tara s atu 

sampai em pat kali s etiap bul annya. P ada t ahun 2012 pe rusahaan m emiliki total 

pembelian s ebesar 7.877  kg d engan r ata-rata p embelian sebesar 656,42  kg p er 

bulan dan rata-rata pembelian setiap kali pesan sebesar 254,10 kg tiap kali pesan. 
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c. Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain TC 

 Tingkat p ersediaan r ata-rata p ada s etiap p eriode d apat d icari d engan 

menggunakan rumus 
𝑄
2
 ditambah dengan safety stock. Namun karena perusahaan 

tidak m emiliki pe rsediaan pe ngaman ba han b aku ka in T C s ebelumnya m aka 

tingkat persediaan rata-rata hanya menggunakan jumlah rata-rata pembelian setiap 

bulan (Q). Hasil perhitungan persediaan rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Pembelian 
Rata-rata 
(Kg) 

Tingkat 
Persediaan 
Rata-rata 
(Kg) 

656,42 328,21 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dilihat pada Tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa dengan pembelian 

rata-rata b ahan ba ku k ain T C s ebesar 656,42  kg m aka pe rusahaan memiliki 

tingkat persediaan rata-rata sebesar 328,21 kg per bulan. 

d. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain TC 

 Seperti halnya pada bahan baku kain Cotton, biaya persediaan bahan baku 

kain T C d alam p engelolaan yang d ilakukan oleh C V. W ahana M ulya juga 

mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan sebagai berikut: 
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1. Biaya Pemesanan 

 Dalam b iaya p esan i ni p erusahaan m emiliki b esaran b iaya yang s ama 

setiap b ahan b aku, k arena d alam m emesan b ahan b aku p erusahaan h anya 

mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp 150.000,-  untuk membayar kurir dan 

biaya komunikasi sebesar Rp 10.000,- untuk biaya telepon dan cetak surat bahan 

baku. Maka dengan kebijakan tersebut biaya pesan bahan baku kain TC tiap kali 

pesan tahun 2012 a dalah s ebesar R p 160 .000,- . Selanjutnya to tal b iaya p esan 

bahan ba ku ka in T C da pat di ketahui de ngan m engalikan bi aya pe san t iap ka li 

pesan dengan frekuensi pembelian. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Biaya Tiap 
Kali Pesan 

(Rp) 

Frekuensi 
Pemesanan 
(kali/tahun) 

Biaya 
Pemesanan 

(Rp) 
160.000 31 4.960.000 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada T abel 4.11 di  a tas da pat di ketahui ba hwa dengan b iaya tia p k ali 

pesan s ebesar R p 1 60.000,- dan ju mlah frekuensi p emesanan s ebanyak 31 kali 

maka bi aya p esan ba han ba ku ka in T C pa da tahun 2012 a dalah s ebesar R p 

4.960.000,- . 

2. Biaya Penyimpanan 

 Biaya simpan yang dikeluarkan oleh CV. Wahana Mulya dapat diketahui 

dengan mengalikan biaya s impan per  uni t  pe r bulan dengan t ingkat persediaan 

rata-rata. Dalam b iaya i ni p erusahaan j uga m enetapkan h al yang s ama dengan 
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bahan ba ku k ain Cotton yakni bi aya yang di keluarkan d alam pe nyimpanan 

memperhatikan faktor-faktor yang ada seperti biaya fasilitas, biaya kerusakan, dan 

biaya perbaikan dengan bobot masing-masing faktor biaya sebagai berikut: 

• Biaya Fasilitas sebesar 5 % dari harga kain TC per kg 

• Biaya Kerusakan sebesar 3 % dari harga kain TC per kg 

• Biaya Perbaikan sebesar 5 % dari harga kain TC per kg 

Setelah mengetahui masing-masing bobot faktor dari biaya simpan, maka 

selanjutnya dapat diketahui besarnya biaya simpan per unit. Dengan tingkat harga 

bahan baku kain TC sebesar Rp 49.000,- per kg maka biaya simpan per unit dapat 

diketahui sebagai berikut: 

1. Biaya Fasilitas  = 5 % 

2. Biaya Kerusakan = 3 % 

3. Biaya Perbaikan = 5 %   + 

   = 13 %  x  Rp 49.000,- 

Total   = Rp 6.370,- per kg kain TC per bulan 

 Dengan jumlah biaya simpan per unit per bulan sebesar Rp 6.370,- maka 

dapat diketahui biaya simpan bahan baku kain dengan metode perusahaan: biaya 

simpan pe r uni t pe r bul an di kali t ingkat persediaan r ata-rata. H asil pe rhitungan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 

Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Persediaan 
Rata-rata 

(Kg/bulan) 

Biaya Simpan 
Per Unit 

(Rp/Kg/Bulan 

Biaya 
Penyimpanan 

(Rp/bulan) 
328,21 6.370 2.090.687 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.12  di a tas da pat di lihat ba hwa de ngan pe rsediaan 

rata-rata sebesar 328,21 kg per bulan dan biaya simpan per unit sebesar Rp 6.370,- 

per kg per bulan maka total biaya penyimpanan bahan baku kain TC tahun 2012 

per bulan adalah sebesar Rp 2.090.687,- atau Rp 25.088.245,- per tahun.  

3.  Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

 Setelah mengetahui besarnya biaya pesan bahan baku kain TC dan biaya 

simpan bahan baku kain TC dari u raian diatas, s elanjutnya dapat diketahui total 

biaya pe rsediaan bahan baku kain TC d engan m enggunakan m etode p erusahaan 

yakni m enambahkan bi aya p esan d engan bi aya simpan. M aka t otal bi aya 

persediaan ba han b aku kain T C C V. W ahana Mulya pa da t ahun 201 2 da pat 

ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain TC Tahun 2012 

Biaya 
Pesan 
(Rp) 

Biaya Simpan 
(Rp) 

Biaya 
Persediaan (RP) 

4.960.000 25.088.245 30.048.245 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 
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 Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa dengan biaya pesan 

sebesar R p 4.960 .000,- dan bi aya s impan s ebesar R p 25.088.245 ,- maka to tal 

biaya persediaan bahan baku kain TC tahun 2012 adalah sebesar Rp 30.048.245,- . 

Biaya ini lebih kecil dibanding biaya bahan baku kain Cotton karena tingkat harga 

bahan baku kain TC yang jauh lebih murah. 

4.2.1.3 Bahan Baku Kain Lacoste 

a. Kebutuhan Bahan Baku Kain Lacoste 

 Bahan b aku ka in Lacoste adalah s alah s atu ba han ba ku ka in yang 

digunakan unt uk m emnuhi ke butuhan pe rmintaan a kan ba ju a tau ka os berkerah 

untuk para buruh atau baju olahraga instansi pemerintah. Namun dari segi jumlah 

pemakaian, ba han ba ku kain Lacoste t ergolong bahan ba ku yang pa ling s edikit 

digunakan dibanding bahan baku Cotton dan TC, karena konsumen menganggap 

bahwa ba han ka in j enis i ni t idak t erlalu m enyerap ke ringat s ehingga ha nya 

beberapa k onsumen s aja yang b erminat. J umlah ke butuhan ba han ba ku ka in 

Lacoste tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Kebutuhan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Kebutuhan 
Bulan  Kg 
Januari 300 
Februari 276 
Maret 250 
April 289 
Mei 327 
Juni  398 
Juli 289 
Agustus 263 
September 312 
Oktober 322 
November 186 
Desember 227 
Total 3439 
rata-rata 286,58 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.14 di  atas bahwa permintaan bahan baku kain 

Lacoste pada t ahun 2012 m engalami b anyak p erbedaan yang t idak t erlalu 

signifikan. K ebutuhan tertinggi ada p ada b ulan J uni dengan j umlah ke butuhan 

sebesar 398 kg sedangkan kebutuhan terendah ada pada bulan November dengan 

jumlah kebutuhan sebesar 186 kg. Total kebutuhan bahan baku kain Lacoste pada 

Tahun 2012 sebesar 3.439 kg dengan rata-rata kebutuhan 286,58 kg per bulan. 

b. Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Lacoste 

 Selain m engetahui j umlah ke butuhan b ahan ba ku Lacoste, s elanjutnya 

adalah m engetahui f rekuensi pe mbelian ba han b aku ka in Lacoste. C V. W ahana 

Mulya d alam m elakukan p embelian t idak t erlalu s ering k arena m engingat 
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permintaan a kan ba han baku ka in Lacoste yang t idak t erlalu t inggi. F rekuensi 

pembelian bahan baku kain Lacoste dapat dilihat ada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Bulan Pembelian 
(kg) 

Frekuensi 
Pembelian 

(kali) 

Rata-rata 
pembelian 
setiap kali 
pesan (kg) 

Januari 368 4 92,00 
Februari 396 4 99,00 
Maret 271 2 135,50 
April 276 2 138,00 
Mei 380 4 95,00 
Juni  376 2 188,00 
Juli 390 3 130,00 
Agustus 375 2 187,50 
September 290 1 290,00 
Oktober 289 3 96,33 
November 215 1 215,00 
Desember 260 2 130,00 
Total 3886 30 1796,33 
Rata-rata pembelian per bulan 323,83 
Rata-rata pembelian setiap kali pesan 129,53 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan yang t erlihat ad a T abel 4 .15 d i at as d apat d iketahui b ahwa 

perusahaan cukup sering melakukan pembelian. Total frekuensi pembelian bahan 

baku ka in Lacoste yang di lakukan o leh C V. W ahana M ulya s ebanyak 30 kali 

dalam s etahun de ngan frekuensi p embelian te rtinggi s ebanyak e mpat kali pa da 

bulan Januari, Februari dan Mei,  frekuensi pembelian terendah sebanyak satu kali 

pada bul an September dan N ovember. R ata-rata p embelian s etiap b ulan sebesar 

323,83 kg dan rata-rata pembelian setiap kali pesan sebesar 129,53 kg. 
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c. Tingkat Rata-rata Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste 

Tingkat p ersediaan r ata-rata p ada s etiap p eriode d apat d icari d engan 

menggunakan rumus 
𝑄
2
 ditambah dengan safety stock. Namun karena perusahaan 

tidak m emiliki pe rsediaan pe ngaman ba han ba ku ka in Lacoste pada pe riode 

sebelumnya m aka t ingkat p ersediaan r ata-rata h anya m enggunakan j umlah r ata-

rata pembelian setiap bulan (Q). Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Pembelian 
Rata-rata 
(Kg) 

Tingkat 
Persediaan 
Rata-rata 
(Kg) 

323,83 161,92 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada T abel 4.16 di  a tas da pat di lihat ba hwa de ngan pe mbelian r ata-rata 

bahan baku kain Lacoste sebesar 323,83 kg maka tingkat persediaan rata-rata per 

bulan bahan baku kain Lacoste tahun 2012 adalah sebesar 161,92 kg. 

d. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste 

 Seperti ha lnya pa da ba han ba ku ka in Cotton dan T C, bi aya p ersediaan 

bahan ba ku k ain Lacoste dalam pe ngelolaan yang di lakukan ol eh C V. Wahana 

Mulya juga mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan sebagai berikut: 
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1. Biaya Pemesanan 

 Dalam b iaya pesan ini CV. Wahana Mulya memiliki besaran b iaya yang 

sama s etiap b ahan b aku, k arena d alam melakukan pe mesanan bahan ba ku 

perusahaan ha nya m engeluarkan bi aya t ranportasi s ebesar R p 15 0.000,-  untuk 

biaya kurir d an bi aya k omunikasi s ebesar R p 1 0.000,- untuk bi aya t elepon da n 

cetak surat bahan baku. Maka dengan kebijakan tersebut biaya pesan bahan baku 

kain Lacoste tiap kali pesan tahun 2012 s ama dengan bahn baku lainnya sebesar 

Rp 160.000,- . Total biaya pesan bahan baku kain Lacoste dapat diketahui dengan 

mengalikan b iaya p esan t iap k ali p esan d engan f rekuensi pe mbelian. H asilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Biaya 
Tiap Kali 

Pesan 
(Rp) 

Frekuensi 
Pemesanan 
(kali/tahun) 

Biaya 
Pemesanan (Rp) 

160.000 30 4.800.000 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa dengan biaya tiap kali pesan 

sebesar Rp 160.000,- dan frekuensi pemesanan sebanyak 30 kali dalam satu tahun 

maka bi aya pe mesanan ba han ba ku ka in Lacoste tahun ad alah s ebesar R p 

4.800.000,- 
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2. Biaya Penyimpanan 

 Biaya penyimpanan bahan baku kain Lacoste yang dikeluarkan oleh CV. 

Wahana M ulya s esuai d engan k ebijakan p erusahaan yakni b iaya s impan 

ditentukan ol eh be berapa f aktor yakni bi aya f asilitas, bi aya ke rusakan, bi aya 

perbaikan. D engan bob ot f aktor yang s ama dengan ba han ba ku l ainnya, m aka 

bobot faktor pada bahan baku kain Lacoste dapat dijelaskan sebagi berikut: 

• Biaya Fasilitas sebesar 5 % dari harga kain Lacoste per kg 

• Biaya Kerusakan sebesar 3 % dari harga kain Lacoste per kg 

• Biaya Perbaikan sebesar 5 % dari harga kain Lacoste per kg 

Setelah m engetahui bobot  m asing-masing f aktor b iaya m aka s elanjutnya 

mengetahui biaya penyimpanan bahan baku kain Lacoste per unit. Dengan tingkat 

harga bahan baku kain Lacoste sebesar Rp 60.000,- maka biaya penyimpanan per 

unit dapat dijelaskan berikut: 

1. Biaya Fasilitas = 5 % 

2. Biaya Kerusakan = 3 % 

3. Biaya Perbaikan = 5 %    + 

= 13 %  x  Rp 60.000 

       Total  = Rp 7.800,- per kg kain Lacoste per bulan 

 Dengan jumlah biaya simpan per unit per bulan sebesar Rp 7.800,- maka 

dapat di ketahui bi aya s impan ba han ba ku ka in Lacoste dengan m etode 
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perusahaan: biaya s impan pe r uni t pe r bul an di kali tin gkat p ersediaan rata-rata. 

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Persediaan 
Rata-rata 
(Kg/bulan) 

Biaya Simpan 
Per Unit 

(Rp/Kg/Bulan 

Biaya 
Penyimpanan 

(Rp/bulan) 
161,92 7.800 1.262.950 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dalam Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa dengan tingkat persediaan rata-rata 

per bul an s ebesar 1 61,92 kg da n bi aya s impan per k g s ebesar R p 7.800 ,- maka 

total biaya penyimpanan bahan baku kain Lacoste tahun 2012 per bulan sebesar 

Rp 1.262.950,- atau Rp 15.155.400,- per tahun.  

3. Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

 Setelah m engetahui bi aya p esan da n bi aya s impan ba han ba ku ka in 

Lacoste maka selanjutnya dapat diketahui total biaya persediaan bahan baku kain 

Lacoste pada t ahun 2 012 de ngan m enggunakan m etode pe rusahaan yakni 

menambahkan biaya pesan dengan biaya simpan, yang hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste Tahun 2012 

Biaya 
Pesan 
(Rp) 

Biaya Simpan 
(Rp) 

Biaya 
Persediaan (RP) 

4.800.000 15.155.400 19.955.400 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 
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 Dilihat pa da T abel 4.19 da pat di ketahui ba hwa d engan total b iaya pesan 

sebesar Rp 4.800.000,- dan total biaya simpan sebesar Rp 15.15.400,- maka total 

biaya persediaan bahan baku kain Lacoste adalah sebesar Rp 19.955.400,- . Biaya 

ini t ermasuk bi aya yang pa ling r endah dibanding bi aya bahan baku kain Cotton 

dan T C karena be rsangkutan pa da permintaan konsumen t erhadap b ahan ba ku 

kain Lacoste yang lebih rendah sehingga perusahaan hanya memiliki jumlah lebih 

kecil persediaan di gudang. 

4.2.1.4. Bahan Baku Kain Drill 

a. Kebutuhan Bahan Baku Kain Drill 

 Bahan b aku ka in Drill merupakan b ahan ba ku yang s ering di gunakan 

untuk m emenuhi ke butuhan pe langgan yang m emesan berbagai j enis s eragam 

dinas atau pun seragam sekolah. Setiap bulan perusahaan menerima pesanan yang 

jumlahna c ukup be rvariasi hanya ad a b eberapa b ulan yang m emiliki j umlah 

pesanan besar karena bertepatan dengan bulan tahun ajaran baru dan tahun baru. 

Sehingga b anyak s ekolah at au s iswa b aru yang m emesan s eragam s ekolah at au 

buruh da n ka ryawan yang m embutuhkan s eragam ke rja ba ru. K ebutuhan ba han 

baku kain Drill tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

Kebutuhan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Kebutuhan 
Bulan  Meter 
Januari 99 
Februari 39 
Maret 49 
April 98 
Mei 115 
Juni  85 
Juli 70 
Agustus 80 
September 87 
Oktober 110 
November 87 
Desember 50 
Total 969 
rata-rata 80,75 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada T abel 4.20 di  a tas da pat di lihat ba hwa ke butuhan pe rusahaan a kan 

bahan ba ku ka in Drill pada t ahun 2012 m emiliki j umlah yang s edikit be ragam. 

Kebutuhan ba han ba ku kain Drill tertinggi ad a pada bulan M ei de ngan j umlah 

sebesar 115 meter dan kebutuhan terendah ada pada bulan Februari dengan jumlah 

sebesar 3 9 meter. T otal ke butuhan ba han ba ku ka in Drill CV. W ahana M ulya 

tahun 2012 a dalah s ebesar 969  meter d engan r ata-rata k ebutuhan pe r bul an 

sebesar 80,75  meter. Jumlah ke butuhan i ni t ergolong m enurun ka rena unt uk 

pesanan kemeja dan baju seragam dibutuhkan tenaga kerja yang lebih sedangkan 

pada tahun 2012 pe rusahaan mengalami kekurangan penjahit kemeja maka pada 

tahun 2012 tersebut perusahaan mengurangi pesanan namun tetap membeli bahan 

baku dengan kuantitas yang sama. 
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b. Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Drill 

 Selanjutnya setelah mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku kain Drill, 

perlu di ketahui pul a m engenai f rekuensi pe mbelian ba han ba ku ka in Drill yang 

dilakukan oleh CV. Wahana Mulya. Maka frekuensi pemebelian bahan baku kain 

Drill dapat dilihat pada tabel beriut: 

Tabel 4.21 

Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Bulan Pembelian 
(meter) 

Frekuensi 
Pembelian 

(kali) 

Rata-rata 
pembelian 
setiap kali 

pesan 
(Meter) 

Januari 138 3 46,00 
Februari 40 1 40,00 
Maret 50 1 50,00 
April 100 3 33,33 
Mei 150 3 50,00 
Juni  90 1 90,00 
Juli 190 4 47,50 
Agustus 163 4 40,75 
September 190 5 38,00 
Oktober 173 3 57,67 
November 160 3 53,33 
Desember 138 3 46,00 
Total 1582 34 592,58 
Rata-rata pembelian per bulan 131,83 
Rata-rata pembelian setiap kali pesan 46,53 

 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan 

pembelian sebanyak 34 kali dalam setahun dengan frekuensi pembelian terbanyak 
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ada pada bulan September sebanyak lima kali pemesanan dan frekuensi terendah 

ada pa da bul an F ebruari, M aret da n J uni sebanyak s atu k ali p emesanan. T otal 

pembelian bahan baku kain Drill tahun 2012 sebesar 1582 meter dengan rata-rata 

pembelian pe r bul an s ebesar 131,83  meter d an r ata-rata p embelian setiap k ali 

pesan sebesar 46,53 meter. 

c. Tingkat Rata-rata Persediaan Bahan Baku Kain Drill 

Tingkat p ersediaan r ata-rata p ada s etiap p eriode d apat d icari d engan 

menggunakan rumus 
𝑄
2
 ditambah dengan safety stock. Namun karena perusahaan 

tidak me miliki p ersediaan pengaman b ahan ba ku ka in Drill sebelumnya m aka 

tingkat persediaan rata-rata hanya menggunakan jumlah rata-rata pembelian setiap 

bulan (Q). Maka dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.22 

Tingkat Persediaan Rata-rata Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Pembelian 
Rata-rata 
(Meter) 

Tingkat 
Persediaan 
Rata-rata 
(Meter) 

131,83 65,92 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada T abel 4.22 di  a tas da pat di lihat ba hwa de ngan p embelian r ata-rata 

sebesar 131,83 meter perusahaan memiliki tingkat persediaan rata-rata bahan baku 

kain Drill perbulan adalah sebesar 65,92 meter. 
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d. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Drill 

1. Biaya Pemesanan 

 Dengan ke bijakan yang dibuat ol eh pe rusahaan yakni bi aya pe san s etiap 

bahan baku adalah sama setiap bulan maka dengan biaya komunikasi sebesar Rp 

10.000,- dan biaya t ransportasi sebesar Rp 150.000,- maka b iaya pesan t iap kali 

pesan bahan baku kain Drill adalah sebesar Rp 160.000,- . Sehingga biaya pesan 

bahan baku kain Drill tahun 2012 dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 

Biaya Pemesanan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Biaya Tiap 
Kali Pesan 

(Rp) 

Frekuensi 
Pemesanan 
(kali/tahun) 

Biaya 
Pemesanan 

(Rp) 
160.000 34 5.440.000 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada t abel 4.23 di atas d apat di lihat ba hwa d engan bi aya t iap k ali p esan 

sebesar Rp 160.000,- dan frekuensi pemesanan pada tahun 2012 adalah sebanyak 

34 kali m aka bi aya pe san ba han ba ku ka in Drill tahun 2012 a dalah s ebesar R p 

5.440.000,-. 

2. Biaya Penyimpanan 

 Biaya pe nyimpanan ba han ba ku ka in Drill yang di tentukan ol eh C V. 

Wahana M ulya s esuai d engan k ebijakan p erusahaan yakni b iaya s impan 

ditentukan ol eh be berapa f aktor yakni bi aya f asilitas, bi aya ke rusakan, bi aya 
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perbaikan. Dengan bobot faktor yang sama setiap bahan baku, maka bobot faktor 

pada bahan baku kain Drill dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Biaya Fasilitas sebesar 5 % dari harga kain Drill per meter 

• Biaya Kerusakan sebesar 3 % dari harga kain Drill per meter 

• Biaya Perbaikan sebesar 5 % dari harga kain Drill per meter 

Setelah m engetahui bob ot m asing-masing f aktor bi aya b ahan b aku ka in 

Drill maka s elanjutnya adalah m engetahui bi aya pe nyimpanan b ahan ba ku ka in 

Drill per unit. Dengan tingkat harga bahan baku kain Drill per meter sebesar Rp 

27.500,- maka biaya simpan per unit adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Fasilitas = 5 % 

2. Biaya Kerusakan = 3 % 

3. Biaya Perbaikan = 5 %   + 

= 13 %  x  Rp 27.500,- 

       Total  = Rp 3.575,- per meter kain Drill per bulan 

Dengan j umlah bi aya s impan pe r uni t ba han ba ku ka in Drill per bul an 

sebesar R p 3.575,- maka da pat di ketahui bi aya s impan ba han ba ku ka in Drill 

dengan metode p erusahaan: biaya s impan pe r uni t pe r bul an di kali t ingkat 

persediaan rata-rata. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.24 

Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Persediaan 
Rata-rata 

(Meter/bulan) 

Biaya Simpan 
Per Unit 

(Rp/Meter/Bulan) 

Biaya 
Penyimpanan 

(Rp/bulan) 

65,92 3.575 235.652 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada T abel 4.24 da pat di lihat ba hwa de ngan t ingkat pe rsediaan r ata-rata 

per bul an s ebesar 65,92  meter d an b iaya s impan p er unit a dalah R p 3.575,- per 

meter per bulan maka total biaya penyimpanan bahan baku kain Drill tahun 2012 

per bulan adalah sebesar Rp 235.652,- atau Rp 2.827.825,- per tahun. 

3. Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

 Setelah mengetahui biaya pesan dan biaya s impan bahan baku kain Drill 

maka s elanjutna d apat d iketahui t otal bi aya ba han ba ku k ain D rill t ahun 2012 

dengan metode perusahaan yakni biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dan 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.25 

Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Drill Tahun 2012 

Biaya 
Pesan 
(Rp) 

Biaya Simpan 
(Rp) 

Biaya 
Persediaan (RP) 

5.440.000 2.827.825 8.267.825 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dilihat pada Tabel 4 .25 di atas bahwa total b iaya persediaan bahan baku 

kain D rill te rgolong s edikit k arena h arga b ahan b aku merupakan p aling r endah 
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dibanding harga bahan baku lainnya. Dengan biaya pesan sebesar Rp 5.440.000,-  

dan biaya simpan sebesar Rp 2.827.825,- maka total biaya persediaan bahan baku 

kain Drill tahun 2012 adalah sebesar Rp 8.267.825,- 

4.2.1.5. Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku Menurut Metode 

Perusahaan 

 CV. W ahana M ulya m emiliki e mpat ba han ba ku ka in ut ama yakni ka in 

Cotton, ka in T C, ka in Lacoste dan ka in Drill. S etelah m engetahui b iaya 

persediaan m asing-masing ba han ba ku m aka da pat di ketahui pul a t otal 

keseluruhan bi aya pe rsediaan m enurut m etode pe rusahaan. H asil pe rhitungan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.26 

Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku CV. Wahana Mulya 
Tahun 2012 

Bahan Baku Total Biaya 
Persediaan (Rp) 

Kain Cotton 112.972.000 
Kain TC 30.048.245 
Kain Lacoste 19.955.400 
Kain Drill 8.267.825 
Total 171.243.470 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dengan m elihat T abel 4.26 di  a tas da pat di ketahui ba hwa de ngan bi aya 

terbesar yakni biaya persediaan bahan baku kain Cotton sebesar Rp 112.972.000,- 

, biaya persediaan bahan baku kain TC sebesar Rp 30.048.245,- , biaya persediaan 

bahan b aku k ain Lacoste sebesar R p 19.955.4 00,- dan bi aya pe rsediaan ba han 

baku kain Drill sebesar Rp 8.267.825,- maka total keseluruhan b iaya persediaan 
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bahan b aku yang dikeluarkan ol eh CV. W ahana Mulya pada t ahun 2012  adalah 

sebesar Rp 171.243.470,- . 

4.2.2 Kebutuhan Bahan Baku dan Biaya Persediaan Bahan Baku Menurut 

Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

 Metode EOQ merupakan salah satu metode manajemen persediaan untuk 

menentukan j umlah p emesanan yang o ptimal d an te tap me mperhatikan ju mlah 

persediaan s eminimal mungkin. R umus m etode E OQ yang di gunakan da lam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

EOQ = �2DS
H

 

 

4.2.2.1 Bahan Baku Kain Cotton 

a. Ukuran dan Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Cotton dengan 

Metode EOQ  

Setelah m engetahui j umlah ke butuhan b ahan b aku ka in Cotton dengan 

metode pe rusahaan, s elanjutnya d apat di ketahui ke butuhan p erusahaan dengan 

menghitung pembelian paling ekonomis dengan metode EOQ sebagai berikut : 

EOQ = �2 × 16086 ×160000
12350

 = 645,6  = 646 kg ( dibulatkan ) 
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Frekuensi pembelian = 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 , maka 

16086
646

 =  = 24,9 = 25 kali ( dibulatkan ) 

Waktu siklus optimal = 
360
25

 = 14 hari 

Dengan m enggunakan rumus t ersebut m aka da pat di ketahui ba hwa 

pemesanan yang p aling e konomis yang d apat di lakukan pe rusahaan da lam 

membeli bahan baku kain Cotton adalah sebanyak 25 kali dengan kuantitas setiap 

kali m elakukan pe mbelian ba han b aku kain Cotton adalah s ebesar 6 46 kg serta 

persediaan bahan baku kain Cotton diasumsikan habis dalam waktu 14 hari yang 

berarti bahwa waktu dari satu pembelian ke pembelian berikutnya adalah 14 hari.   

b. Biaya Persediaan dengan Metode EOQ 

 Berikutnya ya ng  dilakukan a dalah m enghitung biaya pe rsediaan b ahan 

baku kain Cotton dengan metode EOQ, adapun biaya-biaya yang diketahui adalah 

sama de ngan m etode p erusahaan n amun m emiliki pe rbedaan r umus sebagai 

berikut: 

• Ordering cost = S 
𝐷
𝑄

 

• Carrying cost = H 
𝑄
2
 

• Total Biaya = biaya pemesanan + biaya simpan 
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Maka de ngan m enggunakan r umus dari m etode E OQ tersebut d apat 

diketahui biaya persediaan bahan baku kain Cotton menurut metode EOQ sebagai 

berikut: 

• Biaya pesan  = 160.000 x  
16086
646

 = 3.984.148 

• Biaya simpan = 12.350 x 
646
2

 = 3.989.050 

Dengan biaya pesan sebesar Rp 3.984.148,- dan biaya simpan sebesar Rp 

3.989.050,- atau Rp 47.868.600,- per tahun maka total biaya persedian bahan baku 

kain Cotton dengan m etode EOQ a dalah sebesar R p 3.984.148, - + R p 

47.868.600,- = Rp 51.852.748,- 

c. Safety Stock Bahan Baku Kain Cotton 

 Saat i ni p erusahaan CV. W ahana M ulya tidak me miliki p ersediaan 

pengaman at au safety s tock, kegunaan safety s tock sendiri ad alah sebagai 

persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghadapi permintaan yang 

tidak t entu dan kekurangan p ersediaan. Untuk mengetahui besarnya safety s tock 

yang diperlukan oleh perusahaan dapat diketahui dengan rumus berkut: 

SS = z . 𝜎RdLT 

Perusahaan m enetapkan bahwa ke mungkinan akan t erjadi ke kurangan 

persediaan tidak lebih dari 5 % ( 1 – 0,05 = 0,95 ; z = 1,64 ) dan standar deviasi 
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lead tim e permintaan ad alah s ebesar 1 51,19 kg maka d apat d iketahui b esarnya 

safety stock sebagai berikut: 

SS = 1,64 x 151,19  = 248 kg 

Dengan h asil t ersebut dapat d ilihat b ahwa p erusahaan d apat me miliki 

tingkat persediaan pengaman sebesar  248 kg bahan baku kain Cotton. 

d. Reorder Point Bahan Baku Kain Cotton 

 Tingkat j umlah pe rsediaan yang di pakai unt uk m enentukan pemesanan 

kembali yang d apat dilakukan ol eh pe rusahaan diketahui de ngan r umus reorder 

point sebagai berikut: 

ROP = 𝑑� × 𝐿𝑇���� + 𝑆𝑆  

 Dengan rata-rata lead tim e 0,097 bul an ( 2,92 ha ri :  30 ha ri) da n 

menggunakan rumus ROP t ersebut m aka d apat diketahui tin gkat reorder poi nt 

bahan baku kain Cotton dengan hasil berikut: 

ROP =  1340,5 x 0,097 + 248 = 378,02  kg 

 CV. W ahana M ulya m emiliki tingkat R OP s ebesar 378,02  kg. H al i ni 

berarti b ahwa apabila persediaan p erusahaan t elah m encapai t itik 378,02  kg 

perusahaan dapat melakukan pembelian kembali bahan baku kain Cotton. Jumlah 

pembelian ba han ba ku ka in Cotton sesuai de ngan j umlah pe mbelian pa ling 

ekonomis yang telah didapatkan sebelumnya yakni 646 kg kain Cotton setiap kali 

pesan. 
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e. Service Level Bahan Baku Kain Cotton 

 Service Level adalah probabilitas permintaan t idak melebihi pasokan atau 

persediaan s elama b erlangsungnya lead tim e. Lebih l anjut, service l evel sebesar 

95 pe rsen m engimplikasikan ba hwa ke mungkinan pe rmintaan t idak melebihi 

persediaan sebesar 95 persen, sebaliknya kemungkinan permintaan akan melebihi 

persediaan adalah sebesar 5  persen (  serice level = 100 pe rsen – stockout r isk ). 

Service Level dapat diketahui dengan rumus berikut: 

SLannual = 1 −  𝐸(𝑧)𝜎𝑑𝐿𝑇
𝑄

  

 CV. W ahana M ulya m enetapkan besaran p ersediaan b ahan b aku s elama 

lead time dapat mencukupi kebutuhan permintaan adalah sebesar 95 %  , dengan 

melihat tabel service l evel distribusi normal pada l ampiran 4 maka service l evel 

lead time adalah sebesar 0,021  maka service level bahan baku kain Cotton dengan 

standar d eviasi lead tim e permintaan s ebesar 151,19  kg d an p esanan y ang 

ekonomis sebesar 646 kg tiap kali pesan adalah sebagai berikut: 

SLannual  = 1 ‒  0,021 ×151,19
646

 = 0,995 

 Dengan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui dengan jumlah pesanan 

bahan ba ku ka in Cotton setiap k ali p esan s ebesar 6 46 kg m aka ke mungkinan 

sebesar 9 9 % j umlah pe rmintaan t idak m elebihi j umlah pe rsediaan b ahan ba ku 

kain Cotton selama berjalannya waktu tunggu. 
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4.2.2.2 Bahan Baku Kain TC 

a. Ukuran dan Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain TC Menurut 

Metode EOQ  

Setelah sebelumnya telah diketahui kebutuhan bahan baku kain TC dengan 

metod perusahaan, berikutnya yang akan dicari tahu adalah ukuran dan pembelian 

bahan baku kain TC dengan metode EOQ. Dengan biaya t iap kali pesan sebesar 

Rp 160.000,- dan biaya simpan per unit sebesar Rp 6.370,- serta total kebutuhan 

bahan b aku s elama s atu t ahun bahan ba ku k ain T C s ebanyak 7.573  kg m aka 

hasilnya dapat dilihat berikut: 

EOQ = �2 × 7573 ×160000
6370

 = 616,79  = 617 kg ( dibulatkan ) 

Frekuensi pembelian = 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 , maka 

7573
617

 =  = 12,27 = 12 kali ( dibulatkan ) 

Waktu siklus optimal = 
360
12

 = 30 hari 

Dengan m enggunakan rumus t ersebut m aka dapat di ketahui ba hwa 

perusahaan d apat m elakukan p embelian b ahan baku ka in T C s ebanyak 12 ka li 

selama satu t ahun dengan kuantitas pembelian sebesar 617  kg setiap kali pesan. 

Dan diasumsikan bahwa dengan pembelian sebesar 617 k g t iap kali pesan maka 

persediaan akan habis dalam waktu 30 hari dan jarak waktu antara satu pembelian 

dengan pembelian berikutnya adalah 30 hari. 
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b. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain TC dengan Metode EOQ 

 Berikutnya yang da pat di lakukan a dalah menghitung bi aya-biaya 

persediaan bahan kain TC dengan menggunakan metode EOQ. Setelah diketahui 

bahwa s etiap k ali p embelian p erusahaan m emesan ba han ba ku ka in TC s ebesar 

617 kg dan biaya pesan adalah sebesar Rp 160.000,- serta total kebutuhan bahan 

baku ka in TC s elama s atu t ahun adalah s ebesar 7573 , m aka b iaya p ersediaan 

bahan baku kain TC adalah sebagai berikut: 

• Biaya pesan  = 160.000 x  
7573
617

 = 1.963.825 

• Biaya simpan = 6.370 x 
617
2

 = 1.965.145 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dengan biaya pesan 

sebesar Rp 1.963.825 ,- dan bi aya s impan sebesar Rp 1.965.145 ,- per bulan a tau 

Rp 23.581.740, - per tahun maka b iaya persediaan bahan baku ka in TC menurut 

metode EOQ adalah sebesar Rp 25.545.565,- . 

c. Safety Stock Bahan Baku Kain TC 

 Perusahaan saat ini tidak memiliki persediaan pengaman bahan baku kain 

TC, ol eh ka rena i tu pa da ba gian i ni a kan diketahui s eberapa b esar p ersediaan 

bahan ba ku ka in T C yang s ebaiknya di miliki p erusahaan unt uk m engantisipasi 

permintaan. D engan k etetapan perusahaan t erhadap ke mungkinan t erjadinya 

kekurangan persediaan adalah tidak kurang dari 5 % ( 1 ‒ 0,05 = 0,95 ; z = 1,64 ) 

dan standar deviasi lead time permintaan sebesar 50,9 kg maka: 
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SS = 1,64 x 50,9 = 83,47 kg  

Dengan p erhitungan t ersebut d apat d iketahui b ahwa p erusahaan d apat 

memiliki persediaan pengaman sebesar 83,47 kg bahan baku kain TC. 

d. Reorder Point Bahan Baku Kain TC 

  Jumlah pe rsediaan yang di pakai unt uk m enentukan pe mesanan ke mbali 

bahan ba ku ka in T C yang da pat di lakukan ol eh pe rusahaan di ketahui dengan 

rumus reorder poi nt. Setelah di ketahui ba hwa rata-rata lead tim e sebesar 0,067 

bulan ( 2 ha ri :  30  ha ri) da n m enggunakan r umus R OP t ersebut m aka da pat 

diketahui tingkat reorder point bahan baku kain TC dengan hasil berikut: 

ROP = 631,08 x 0,067 + 83,47 = 125,75 kg 

 Dengan perhitungan tersebut diketahui reorder point bahan baku kain TC 

adalah s ebesar 125,75  kg. H al i ni b erarti b ahwa p erusahaan d apat m elakukan 

pemesanan b ahan b aku k ain T C k embali p ada s aat persediaan me ncapai titi k 

125,75 kg dengan kuantitas pesanan bahan baku sebesar 617 kg tiap kali pesan. 

e. Service Level Bahan Baku Kain TC 

 Berikutnya yang dapat diketahui adalah service level. CV. Wahana Mulya 

menetapkan b esaran p ersediaan b ahan b aku k ain T C s elama lead tim e dapat 

mencukupi ke butuhan p ermintaan a dalah s ebesar 95 %  , de ngan m elihat t abel 

service level distribusi normal pada lampiran maka didapatkan service level lead 

time adalah s ebesar 0,021  ol eh ka rena i tu service l evel bahan ba ku ka in T C 

 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



99 
 

dengan s tandar d eviasi lead t ime permintaan s ebesar 5 0,9 kg d an pe sanan yang 

ekonomis sebesar 617 kg tiap kali pesan adalah sebagai berikut: 

SLannual  = 1 ‒  0,021 ×50,9
617

 = 0,998 

 Dengan ha sil pe rhitungan tersebut d apat di ketahui ba hwa de ngan 

melakukan pesanan bahan baku ka in TC setiap kali pesan s ebesar 617 kg maka 

sebesar 9 9 %  kemungkinan jumlah p ermintaan yang d iterima tid ak m elebihi 

jumlah persediaan bahan baku kain TC selama berjalannya waktu tunggu. 

4.2.2.3 Bahan Baku Kain Lacoste 

a. Ukuran dan Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Lacoste Menurut 

Metode EOQ 

 Pada ba gian s ebelumnya t elah di ketahui ke butuhan ba han b aku k ain 

Lacoste dan f rekuensi pe mbeliannya de ngan m enggunakan m etode pe rusahaan. 

Selanjutnya untuk membandingkan hasil metode perusahaan maka akan dihitung 

pula kebutuhan bahan baku kain Lacoste dengan metod EOQ. Dengan biaya pesan 

setiap k ali p esan s ebesar R p 160.000,- dan bi aya simpan p er u nit s ebesar R p 

7.800,- serta total kebutuhan bahan baku kain Lacoste selama satu tahun sebesar 

3439 kg maka hasilnya dapat dilihat pada perhitungan berikut: 

EOQ = �2 × 3439 ×160000
7800

 =  375,61 = 376 kg ( dibulatkan ) 
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Frekuensi pembelian = 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 , maka 

3439
376

 =  9 kali ( dibulatkan ) 

Waktu siklus optimal = 
360
9

 = 40 hari 

Dengan perhitungan t ersebut diketahui bahwa p erusahaan d apat 

melakukan p embelian b ahan baku ka in Lacoste sebanyak s embilan kali d engan 

kuantitas ba han ba ku kain Lacoste sebesar 3 76 kg s etiap k ali p esan. Dan 

diasumsikan bahwa dengan pembelian bahan baku sebesar 376 kg tiap kali pesan 

maka p ersediaan t ersebut a kan ha bis da lam w aktu 40  hari d an j angka w aktu 

pembelian antara pembelian satu dengan pembelian berikutnya adalah 40 hari. 

b. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Lacoste Menurut Metode EOQ 

 Berikutnya yang da pat di lakukan a dalah menghitung bi aya-biaya 

persediaan bahan baku kain Lacoste dengan menggunakan metode EOQ. Setelah 

diketahui bahwa setiap kali pembelian CV. Wahana Mulya memesan bahan baku 

kain Lacoste menurut metode EOQ sebesar 376 kg dan biaya pesan adalah sebesar 

Rp 160.000, - serta t otal ke butuhan ba han ba ku ka in Lacoste selama s atu t ahun 

adalah s ebesar 3 439, m aka bi aya p ersediaan b ahan ba ku ka in Lacoste adalah 

sebagai berikut: 

• Biaya pesan  = 160.000 x  
3439
376

 = 1.463.404 

• Biaya simpan = 7.800 x 
376
2

 = 1.466.400 
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Dengan m etode E OQ dapat d iketahui b ahwa biaya p esan p erusahaan 

menjadi sebesar Rp 1.463.404,- dan biaya simpan menjadi sebesar Rp 1.466.400,- 

per bulan atau Rp 17.596.800,- per tahun. Maka total biaya persediaan bahan baku 

kain Lacoste adalah sebesar Rp 19.060.204,- . 

c. Safety Stock Bahan Baku Kain Lacoste 

 Sama h alnya d engan b ahan b aku l ainnya, b ahan b aku k ain Lacsote j uga 

tidak m emiliki p ersediaan p engaman. M aka u ntuk m enngetahui s eberapa b esar 

persediaan ba han ba ku ka in Lacoste yang d apat d imiliki o leh p erusahaan 

dilakukan pe rhitungan de ngan m enggunakan r umus safety s tock. Dengan 

ketetapan perusahaan t erhadap k emungkinan t erjadinya k ekurangan p ersediaan 

adalah tidak kurang dari 3 % ( 1 ‒ 0,03 = 0,97 ; z = 1,88 ) dan standar deviasi lead 

time permintaan sebesar 20,3 kg maka: 

SS = 1,88 x 20,3 = 38,2 kg  

Dengan pe rhitungan t ersebut da pat di ketahui ba hwa pe rusahaan da pat memiliki 

persediaan pengaman sebesar 38,2 kg bahan baku kain Lacoste. 

d. Reorder Point Bahan Baku Kain Lacoste 

 Setelah m engetahui p ersediaan pengaman (safety s tock) bahan baku ka in 

Lacoste, be rikutnya akan di hitung pul a t itik pe mesanan ke mbali ( reorder poi nt) 

yang dapat di jadikan ukuran oleh perusahaan kapan akan melakukan pemesanan 

kembali ba han ba ku ka in Lacoste. D engan r ata-rata lead tim e 0,083 bul an ( 2,5 
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hari : 30 hari) dan dihitung dengan menggunakan rumus ROP tersebut maka dapat 

diketahui tingkat reorder point bahan baku kain Lacoste dengan hasil berikut: 

ROP = 286,58 x 0,083 + 38,2 = 62 kg 

 Dengan perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa titik ROP bahan 

baku kain Lacoste ada pada besaran 62 kg, yang berarti bahwa perusahaan dapat 

melakukan pe mesanan kembali ba han ba ku k ain Lacoste pada s aat persediaan 

mencapai titik 62 kg dengan kuantitas bahan baku tiap kali pesan sebesar 376 kg. 

e. Service Level Bahan Baku Kain Lacoste 

  CV. Wahana Mulya menetapkan p rosentase pe rsediaan bahan baku kain  

selama lead time dapat mencukupi kebutuhan permintaan adalah sebesar 97 % , 

dengan m elihat t abel service l evel distribusi nor mal pa da l ampiran m aka 

didapatkan service l evel lead t ime adalah s ebesar 0,012  oleh karena i tu service 

level bahan ba ku ka in Lacoste de ngan s tandar de viasi lead tim e permintaan 

sebesar 20,3 kg dan pesanan yang ekonomis sebesar 376 kg tiap kali pesan adalah 

sebagai berikut: 

SLannual  = 1 ‒  0,012 ×20,3
376

 = 0,999 

 Dilihat da ri hasil pe rhitungan di atas diketahui ba hwa service l evel bahan 

baku ka in Lacoste adalah s ebesar 99 % , h al i ni be rarti ba hwa de ngan kuantitas 

pembelian s ebesar 3 76 kg s etiap k ali p esan m aka s ebesar 9 9 % k emungkinan 
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permintaan tidak akan melebihi persediaan bahan baku kain Lacoste selama waktu 

tunggu. 

4.2.2.4 Bahan Baku Kain Drill 

a. Jumlah dan Frekuensi Pembelian Bahan Baku Kain Drill Menurut 

Metode EOQ  

 Setelah m engetahui k ebutuhan ba han ba ku k ain Drill menurut m etode 

perusahaan, maka selanjutnya akan dihitung pula jumlah pembelian dan frekuensi 

pembelian bahan baku kain Drill. Dengan biaya pesan sebesar Rp 160.000,- dan 

biaya simpan per unit adalah sebesar Rp 3.575,- serta total kebutuhan bahan baku 

kain Drill selama s atu t ahun s ebesar 9 69 meter, m aka j umlah da n f rekuensi 

pembelian menurut metode EOQ adalah sebagai berikut: 

EOQ = �2 × 969 ×160000
3575

 = 294,5 meter   = 295 meter  ( dibulatkan ) 

Frekuensi pembelian = 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 , maka 

969
295

 = 3,28 = 3 kali ( dibulatkan ) 

Waktu siklus optimal = 
360
3

 = 120 hari 

 Dari ha sil pe rhitungan di atas da pat di ketahui ba hwa pe rusahaan da pat 

melakukan pembelian bahan baku kain Drill sebanyak tiga kali dengan kuantitas 

bahan ba ku ka in D rill sebesar 2 95 meter t iap k ali p esan. Diasumsikan ba hwa 

dengan pembelian bahan baku sebesar 295 meter tiap kali pesan maka persediaan 
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akan ha bis da lam w aktu 120  hari da n j angka waktu p embelian an tara s atu 

pembelian dengan pembelian berikutnya adalah 120 hari. 

b. Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Drill Menurut Metode EOQ 

 Berikutnya, menghitung bi aya-biaya pe rsediaan ba han ba ku ka in D rill 

dengan m enggunakan m etode E OQ. S etelah di ketahui ba hwa s etiap ka li 

pembelian C V. W ahana M ulya m emesan ba han ba ku ka in Lacoste menurut 

metode EOQ sebesar 295 meter dan biaya pesan adalah sebesar Rp 160.000,- serta 

total k ebutuhan ba han baku ka in D rill selama s atu t ahun ad alah s ebesar 9 69 

meter, maka biaya persediaan bahan baku kain Drill adalah sebagai berikut: 

• Biaya pesan  = 160.000 x  
969
295

 = 525.559 

• Biaya simpan = 3.575 x 
295
2

 = 527.312 

Dengan perhitungan metode E OQ da pat di ketahui ba hwa bi aya p esan 

perusahaan menjadi sebesar Rp 525.559,- dan biaya s impan menjadi sebesar Rp 

527.312,- per bul an atau Rp 6.327.750 ,- per t ahun. Maka total b iaya p ersediaan 

bahan baku kain Drill adalah sebesar Rp 6.853.309,-. 

c. Safety Stock Bahan Baku Kain Drill 

 Bahan ba ku ka in D rill j uga t idak m emiliki pe rsediaan pe ngaman s ama 

halnya dengan bahan baku lainnya. Oleh karena itu untuk mengetahui persediaan 

pengaman b ahan b aku ka in Dril dapat m enggunakan r umus safety s tock, 

sebelumnya t elah di ketahui ba hwa s tandar de viasi lead tim e permintaan ba han 
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baku kain Drill adalah sebesar 13,8 meter dan perusahaan memberikan ketetapan 

terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan adalah tidak kurang dari 

3 % ( 1 ‒ 0,03 = 0,97 ; z = 1,88 ). Maka hasilnya dapat dilihat pada perhitungan 

berikut: 

SS = 1,88 x 13,8 = 26 meter 

Dengan h asil pe rhitungan t ersebut pe rusahan da pat m emiliki persediaan 

pengaman sebesar 26 meter bahan baku kain Drill. 

d. Reorder Point Bahan Baku Kain Drill 

 Setelah m engetahui p ersediaan pengaman (safety s tock) bahan baku ka in 

Drill, berikutnya akan dihitung pula titik pemesanan kembali (reorder point) yang 

dapat di jadikan ukur an ol eh pe rusahaan ka pan a kan m elakukan pe mesanan 

kembali bahan baku kain Drill. Dengan rata-rata lead time 0,069 bulan (2,08 hari : 

30 ha ri) da n m enggunakan r umus R OP t ersebut m aka da pat di ketahui tingkat 

reorder point bahan baku kain Drill dengan hasil berikut: 

ROP = 80,75 x 0,069 + 26  = 32 meter 

 Dengan perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa titik ROP bahan 

baku kain Drill sebeasr 32 meter, yang berarti bahwa perusahaan dapat melakukan 

pemesanan kembali bahan baku kain Drill pada saat persediaan mencapai titik 32 

meter dengan kuantitas bahan baku kain Drill sebesar 295 meter tiap kali pesan. 
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e. Service Level Bahan Baku Kain Drill 

 Pada ba han ba ku k ain Drill ini, CV. W ahana M ulya m enetapkan 

prosentase pe rsediaan b ahan ba ku ka in  s elama lead tim e dapat m encukupi 

kebutuhan pe rmintaan adalah s ebesar 9 7 % ,  d engan me lihat tabel service l evel 

distribusi normal pada lampiran m aka d idapatkan service l evel l ead t ime adalah 

sebesar 0,012  ol eh karena itu service level bahan baku kain Drill dengan standar 

deviasi lead tim e permintaan s ebesar 13,8 meter dan p esanan yang e konomis 

sebesar 295 kg tiap kali pesan adalah sebagai berikut: 

SLannual  = 1 ‒  0,012 ×13,8
295

 = 0,999 

Dengan ha sil pe rhitungan t ersebut da pat di lihat ba hwa pa da ba han ba ku 

kain Drill ini perusahaan memiliki service level sebesar 99 % yang berarti bahwa 

dengan pe mbelian s ebesar 295  meter ba han ba ku ka in D rill s etiap ka li pe san 

terdapat k emungkinan sebesar 99 %  pe rmintaan yand di terima t idak a kan 

melebihi persediaan yang ada. 

4.2.2.5 Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Menurut 

Metode EOQ 

 Setelah m engetahui m asing-masing b iaya p ersediaan yang t erdiri d ari 

biaya pesan dan biaya simpan menurut metode EOQ pada bahan baku kain utama 

yakni k ain Cotton, ka in T C, ka in Lacoste dan ka in Drill maka d apat d iketahui 

pula total keseluruhan biaya persediaan bahan baku menurut metode EOQ berikut: 
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Tabel 4.27 

Total Keseluruhan Biaya Persediaan Bahan Baku Tahun 2012 Menurut 
Metode EOQ 

Bahan Baku Total Biaya 
Persediaan (Rp) 

Kain Cotton 51.852.748 
Kain TC 25.545.565 
Kain Lacoste 19.060.204 
Kain Drill 6.855.062 
Total 103.313.579 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Dari tabel d iatas dapat d ilihat bahwa dengan menggunakan metode EOQ 

perusahaan m engeluarkan bi aya p ersediaan ba han ba ku kain Cotton sebesar R p 

51.852.758,- , b iaya p ersediaan b ahan b aku kain T C s ebesar R p 25.54 5.565,- , 

biaya p ersediaan ba han baku k ain Lacoste sebesar R p 19.060.204 ,- dan bi aya 

persediaan ba han ba ku kain Drill sebesar R p 6. 855.062,- . D engan be gitu t otal 

biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut metode EOQ adalah 

sebesar Rp 103.313.579,- 

 

4.2.3. Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku (Kain Cotton, Kain TC, 

Kain Lacoste, Kain Drill) antara Metode Perusahaan dengan Metode 

EOQ 

 Berdasarkan p erhitungan yang t elah d ilakukan s ebelumnya m aka d apat 

ditentukan perbandingan biaya persediaan bahan baku kain Cotton, kain TC, kain 

Lacoste dan kain Drill pada tahun 2012 antara metode perusahaan dengan metode 

EOQ. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biaya persediaan bahan baku kain 
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Cotton, ka in T C, ka in Lacoste dan ka in Drill antara m etode p erusahaan d an 

metode EOQ dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.28 

Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton, Kain TC, Kain 
Lacoste dan Kain Drill antara Metode Perusahaan dan Metode EOQ pada 

Tahun 2012 

Bahan 
baku Biaya Metode 

Perusahaan 
Metode 
EOQ Selisih 

Kain 
Cotton 

Biaya Pesan 5.280.000 3.984.148 1.295.852 
Biaya 
Simpan 107.692.000 47.868.600 59.823.400 

Total Biaya 112.972.000 51.852.748 61.119.252 
Kain TC Biaya Pesan 4.960.000 1.963.825 2.996.175 

Biaya 
Simpan 25.088.245 23.581.740 1.506.505 

Total Biaya 30.048.245 25.545.565 4.502.680 
Kain 
Lacoste 

Biaya Pesan 4.800.000 1.463.404 3.336.596 
Biaya 
Simpan 15.155.400 17.596.800 -2.441.400 

Total Biaya 19.955.400 19.060.204 895.196 
Kain Drill Biaya Pesan 5.440.000 527.312 4.912.688 

Biaya 
Simpan 2.827.825 6.327.750 -3.499.925 

Total Biaya 8.267.825 6.855.062 1.412.763 
  Total 171.243.470 103.313.579 67.929.891 

Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4 .28 diatas dapat d ilihat bahwa biaya total persediaan 

yang di timbulkan ol eh k edua m etode be rbeda. Metode E OQ m enimbulkan t otal 

biaya p ersediaan yang l ebih s edikit di bandingkan de ngan m etode yang dipakai 

oleh perusahaan. Terdapat selisih penghematan pada total biaya persediaan antara 

metode pe rusahaan da n m etode EOQ yakni s ebesar R p 67.929.891 ,- . H al i ni 

menunjukan b ahwa ad a perbedaan an tara t otal b iaya p ersediaan d engan metode 
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perusahaan dengan metode EOQ. Dengan menggunakan metode EOQ perusahaan 

dapat menghemat biaya persediaan sebesar 30-40 %. 

 Berdasarkan ha sil pe rhitungan de ngan m enggunakan m etode E OQ 

diperoleh jumlah pemesanan dan frekuensi yang bervariatif pada masing-masing 

bahan baku, s eperti pada bahan baku kain Cotton dan kain TC jumlah kuantitas 

pemesanan lebih rendah sehingga biaya penyimpanan juga lebih rendah selain itu 

biaya p esan j uga m engalami pe nurunan ka rena f rekuensi pe mesanan yang j auh 

lebih r endah di bandingkan m etode pe rusahaan. Namun pa da b ahan b aku ka in 

Lacoste dan kain Drill terdapat penambahan biaya persediaan sebagai akibat dari 

meningkatnya ju mlah kuantitas p embelian, hal ini te rjadi a kibat d ari m inimnya 

permintaan s ehingga f rekuensi pe mesanan di lakukan j auh l ebih s edikit t etapi 

dengan kuantitas bahan baku yang besar. Namun begitu pada biaya pesan justru 

mengalami p enurunan bi aya yang cukup s ignifikan sebagai ak ibat d ari 

berkurangnya frekuensi pembelian dan menyebabkan total biaya persediaan bahan 

baku kain Lacoste dan Drill mengalami penurunan. 

 Jika dilihat dari sisi positifnya dengan penambahan jumlah pemesanan ini 

perusahaan l ebih di untungkan k arena t idak pe rlu m elakukan pe mbelian be rkali-

kali sehingga biaya pesan menjadi lebih kecil walaupun biaya penyimpanan lebih 

besar, na mun h al i ni be rguna ba gi pe rusahaan dimana pada kondi si a ktualnya 

perusahaan m emiliki t ingkat p erputaran pe kerja yang c ukup t ingi da n s ering 

berkurangnya t enaga p enjahit m aka d engan p ersediaan yang b esar p erusahaan 

lebih cep at m erespon p esanan yang ad a t anpa m engurangi t enaga p ekerja u ntuk 

membeli bahan ba ku. Selain i tu ba han ba ku ka in Lacoste dan ka in Drill 
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merupakan ba han ba ku yang t idak t erlalu s ering di gunakan ol eh p erusahaan 

karena permintaan akan kain  jenis ini tergolong lebih sedikit dan jumlah pesanan 

yang d iterima s ering bersifat in dividual da n m endesak s ehingga dengan 

penambahan j umlah pe rsediaan ba han ba ku kain Lacoste dan Drill dapat 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan pesanan tepat waktu. 

Tabel 4.29 

Perbandingan Service Level Persediaan Bahan Baku Kain Cotton, Kain TC, 
Kain Lacoste dan Kain Drill. 

Bahan Baku 

Service 
Level 
Awal 
(%) 

Service 
Level 

EOQ (%) 

Kain Cotton 95 99 
Kain TC 95 99 
Kain Lacoste 97 99 
Kain Drill 97 99 
Sumber: Data Intern Perusahaan Diolah 

 Pada Tabel 4.29 diatas juga telah diketahui bahwa service level persediaan 

bahan ba ku de ngan menggunakan m etode E OQ l ebih be sar daripada 

menggunakan m etode p erusahaan, h al i ni m enunjukan ba hwa de ngan m etode 

EOQ perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi pesanan 

yang diterima dengan resiko kekurangan persediaan yang kecil. 
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Penerapan Metode EOQ untuk Evaluasi Biaya Persediaan Bahan 

Baku Kain Cotton, Kain TC, Kain Lacoste dan Kain Drill 

 Dengan metode EOQ perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan yang 

ada s ebelumnya de ngan m enentukan j umlah ba han ba ku yang e konomis pa da 

setiap k ali p esan, d engan m etode E OQ p erusahaan d apat m elakukan p embelian 

bahan baku kain yang ekonomis sebesar 646 kg  (kain Cotton), 617 kg (kain TC), 

376 kg (kain Lacoste) dan 295 meter (kain Drill) . Selain itu dengan metode EOQ 

perusahaan j uga d apat mengetahui ka pan a kan m embeli ke mbali ba han ba ku 

dengan m enggunakan r umus reorder poi nt (ROP) yang me nghasilkan titik  

pemesanan k embali p ada m asing-masing bahan ba ku y akni kain Cotton sebesar 

378,02 kg  ( safety s tock = 248 kg ), ka in T C s ebesar 125,75 kg  ( safety s tock = 

83,47 kg ), ka in Lacoste sebesar 6 2 kg ( safety s tock = 38,2  kg) da n ka in Drill 

sebesar 32 kg (safety stock = 26 kg).  Dengan hasil yang diperoleh mengenai ROP 

tersebut maka perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan kapan melakukan 

pembelian ke mbali ba han ba ku ka in t anpa m enimbulkan ke lebihan pe rsediaan 

bahan ba ku d an da pat m eminimalkan bi aya pe san yang di keluarkan o leh 

perusahaan. 

 Berdasarkan pe rhitungan de ngan m enggunakan m etode E OQ j uga 

didapatkan service l evel , dimana m etode i ni menguji ke mampuan pe rsediaan 

yang di miliki ol eh pe rusahaan d apat m emenuhi pe rmintan yang a da da n hasil 

perhitungan service l evel dengan m etode E OQ yang di lakukan p ada j umlah 
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kebutuhan dan persediaan CV. Wahana Mulya menunjukan bahwa dengan jumlah 

pembelian ba han ba ku da ri m asing-masing ka in m enurut m etode E OQ 

memberikan n ilai service l evel rata-rata s ebesar 99 % , ha l i ni be rarti ba hwa 

dengan metode EOQ perusahaan dapat memenuhi pesanan yang diterima dengan 

tingkat kekurangan persediaan yang sangat rendah, dengan kata lain pesanan yang 

diterima ol eh pe rusahaan t idak m elebihi p ersediaan yang ad a s ehingga r esiko 

kehabisan persediaan bernilai kecil. 

 Biaya yang ditimbulkan oleh metode EOQ juga memiliki perbedaan yang 

cukup signifikan dengan metode perusahaan yakni total biaya persediaan menurut 

metode pe rusahaan s ebesar R p 171.243.470 ,- dan m enurut m etode E OQ t otal 

biaya p ersediaan adalah s ebesar R p 1 03.313.579,- , da ri ha sil i ni di dapatkan 

selisih s ebesar R p 67.9 29.891,- . D engan ha sil t ersebut menunjukan ba hwa 

dengan m enggunakan m etode E OQ pe rusahaan memiliki t otal bi aya pe rsediaan 

yang l ebih r endah secara keseluruhan s ehingga p erusahaan d apat l ebih 

mengoptimalkan keuntungan yang didapatkan. 

 

4.3.2. Evaluasi Biaya Persediaan Bahan Baku Kain Cotton, Kain TC, Kain 

Lacoste dan Kain Drill antara Metode Perusahaan dan Metode EOQ 

 Perhitungan bi aya pe rsediaan be rdasarkan metode yang di gunakan 

perusahaan s aat i ni da n be rdasarkan m etode E OQ p ada t ahun 20 12 t elah 

diketahui. D ari pe rhitungan yang t elah di lakukan s ebelumnya m etode E OQ 

menunjukan t otal bi aya pe rsediaan ba han ba ku yang l ebih r endah di bandingkan 
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dengan m etode p erusahaan. H al i ni d ikarenakan metode E OQ me miliki me tode 

yang lebih baik dalam menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan 

memperhatikan biaya pesan, biaya simpan dan total kebutuhan selama satu tahun. 

Selain i tu de ngan m etode E OQ i ni pe rusahaan l ebih m ampu unt uk m engelola 

persediaan ba han ba ku yang a da m enjadi l ebih j elas m engenai ko mponen-

komponen biaya persediaan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam 

mengambil keputusan tentang persediaan bahan baku dan lebih lanjut perusahaan 

mampu unt uk m enentukan be saran pe mbelian ba han ba ku unt uk ke butuhan 

periode be rikutnya de ngan m erujuk pa da h asil pe rhitungan E OQ p ada t ahun 

sebelumnya d engan be gitu m emungkinkan pe rusahaan unt uk m engurangi bi aya-

biaya pe rsediaan yang a da da n m engalokasikan modal yang a da ke pada a spek 

perusahaan yang l ain yang d apat di perbaiki. Dengan be gitu m etode E OQ da pat 

diterapkan pa da pe ngelolaan da n pe rhitungan pe rsediaan ba han b aku yang 

digunakan dalam proses produksi kain yang dijalankan oleh CV. Wahana Mulya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Dari keseluruhan bahan baku kain yang digunakan oleh perusahaan dalam 

proses pr oduksi garment, j umlah pe mbelian b ahan ba ku yang e konomis 

dari ma sing-masing ba han ba ku d engan m etode E OQ adalah s ebagai 

berikut: 

• Cotton  =  646 kg 

• TC  =  617 kg 

• Lacoste =  376 kg  

• Drill  =  295 m 

2. Total s eluruh bi aya pe rsediaan ba han ba ku be rdasarkan m etode yang 

digunakan oleh perusahaan dalah sebesar Rp 171.243.470,-. Total seluruh 

biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ adalah sebesar Rp 

103.313.579,-. 

3. Berdasarkan h asil p erhitungan b iaya p ersediaan m enurut m etode 

perusahaan dengan metode EOQ pada biaya simpan, biaya pesan dan total 

biaya pe rsediaan, m etode E OQ m emiliki bi aya pe rsediaan ba han b aku 

114 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



115 
 

yang l ebih ke cil dengan s elisih an tara k edua m etode s ebesar R p 

67.929.891,- 

4. Setelah m embandingkan b iaya p ersediaan an tara m etode p erusahaan 

dengan metode EOQ dapat diketahui bahwa metode EOQ dapat digunakan 

oleh p erusahaan d alam menentukan jumlah pe mbelian ba han ba ku yang 

ekonomis serta mampu meminimalkan biaya persediaan. 

5. Service L evel perusahaan p ada m asing-masing bahan b aku m engalami 

peningkatan menjadi sebesar 99% dengan menggunakan metode EOQ. 

5.2 Saran 

 Beberapa s aran yang d iharapkan d apat m emberikan m anfaat berdasarkan 

hasil penelitian adalah:  

1. Perusahaan d apat m emperbaiki p engelolaan p ersediaannya d alam h al 

keputusan unt uk m enentukan j umlah pe mbelian yang ekonomis 

berdasarkan m etode E OQ pa da m asing-masing bahan ba ku yakni b ahan 

baku ka in Cotton sebesar 646 k g, ba han ba ku kain T C s ebesar 617  k g, 

bahan baku kain Lacoste sebesar 376 kg dan bahan baku kain Drill sebesar 

295 m. Dengan pembelian yang ekonomis tersebut maka biaya persediaan 

menjadi minimal dan dapat mendukung pe rusahaan da lam meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh. 

2. Perusahaan d apat l ebih m eningkatkan k emampuan d alam m emenuhi 

permintaan kons umen d engan m elakukan pe rhitungan j umlah pe mbelian 

yang baik, pada penelitian ini metode EOQ menunjukan hasil service level 
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sebesar 9 9 % maka ke mungkinan unt uk m engalami ke adaan stockout 

dapat diminimalkan. 
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yang l ebih ke cil dengan s elisih an tara k edua m etode s ebesar R p 

67.929.891,- 

4. Setelah m embandingkan b iaya p ersediaan an tara m etode p erusahaan 

dengan metode EOQ dapat diketahui bahwa metode EOQ dapat digunakan 

oleh p erusahaan d alam menentukan jumlah pe mbelian ba han ba ku yang 

ekonomis serta mampu meminimalkan biaya persediaan. 

5. Service L evel perusahaan p ada m asing-masing bahan b aku m engalami 

peningkatan menjadi sebesar 99% dengan menggunakan metode EOQ. 
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keputusan unt uk m enentukan j umlah pe mbelian yang ekonomis 

berdasarkan m etode E OQ pa da m asing-masing bahan ba ku yakni b ahan 

baku ka in Cotton sebesar 646 k g, ba han ba ku kain T C s ebesar 617  k g, 

bahan baku kain Lacoste sebesar 376 kg dan bahan baku kain Drill sebesar 

295 m. Dengan pembelian yang ekonomis tersebut maka biaya persediaan 

menjadi minimal dan dapat mendukung pe rusahaan da lam meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh. 

2. Perusahaan d apat l ebih m eningkatkan k emampuan d alam m emenuhi 

permintaan kons umen d engan m elakukan pe rhitungan j umlah pe mbelian 

yang baik, pada penelitian ini metode EOQ menunjukan hasil service level 
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sebesar 9 9 % maka ke mungkinan unt uk m engalami ke adaan stockout 

dapat diminimalkan. 
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Lampiran 1 

Data Kebutuhan Bahan Baku Kain Cotton CV. Wahana Mulya (Kg)Tahun 
2012 

Bulan Persediaan Awal Pembelian Pemakaian Persediaan Akhir 

Januari 123 1345 1260 208 
Februari 208 1376 1150 434 
Maret 434 1650 1270 814 
April 814 980 750 1044 
Mei 1044 1347 987 1404 
Juni  1404 675 1820 259 
Juli 259 1760 1532 487 
Agustus 487 1948 1761 674 
September 674 1987 1672 989 
Oktober 989 1564 789 1764 
November 1764 1456 1630 1590 
Desember 1590 1352 1465 1477 
Total 9790 17440 16086 11144 
rata-rata 815,83 1453,33 1340,50 928,67 

 

Data Kebutuhan Bahan Baku Kain TC CV. Wahana Mulya (Kg)Tahun 2012 

Bulan Persediaan Awal Pembelian Pemakaian Persediaan Akhir 

Januari 76 567 478 165 
Februari 165 890 875 180 
Maret 180 786 706 260 
April 260 799 675 384 
Mei 384 679 876 187 
Juni  187 569 467 289 
Juli 289 698 390 597 
Agustus 597 267 378 486 
September 486 498 617 367 
Oktober 367 762 698 431 
November 431 692 762 361 
Desember 361 670 651 380 
Total 3783 7877 7573 4087 
rata-rata 315,25 656,42 631,08 340,58 
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Data Kebutuhan Bahan Baku Kain Lacoste CV. Wahana Mulya (Kg)Tahun 
2012 

Bulan Persediaan Awal Pembelian Pemakaian Persediaan Akhir 

Januari 110 368 300 178 
Februari 178 396 276 298 
Maret 298 271 250 319 
April 319 276 289 306 
Mei 306 380 327 359 
Juni  359 376 398 337 
Juli 337 390 289 438 
Agustus 438 375 263 550 
September 550 290 312 528 
Oktober 528 289 322 495 
November 495 215 186 524 
Desember 524 260 227 557 
Total 4442 3886 3439 4889 
rata-rata 370,17 323,83 286,58 407,42 

 

Data Kebutuhan Bahan Baku Kain Drill CV. Wahana Mulya (meter)Tahun 
2012 

Bulan Persediaan Awal Pembelian Pemakaian Persediaan Akhir 

Januari 12 138 99 51 
Februari 51 172 39 184 
Maret 184 50 49 185 
April 185 100 98 187 
Mei 187 150 115 222 
Juni  222 90 85 227 
Juli 227 190 70 347 
Agustus 347 163 80 430 
September 430 190 87 533 
Oktober 533 173 110 596 
November 596 160 87 669 
Desember 669 138 50 757 
Total 3643 1714 969 4388 
rata-rata 303,58 142,83 80,75 365,67 
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Lampiran 2 

Standar Deviasi Permintaan 

standar deviasi permintaan bahan baku kain Cotton (kg) 
Bulan D 𝑫�  D-𝑫�  (D-𝑫�)2 

Januari 1260   -80,50 6480,25000 
Februari 1150   -190,50 36290,25000 
Maret 1270   -70,50 4970,25000 
April 750   -590,50 348690,25000 
Mei 987   -353,50 124962,25000 
Juni 1820   479,50 229920,25000 
Juli 1532 1340,50 191,50 36672,25000 
Agustus 1761   420,50 176820,25000 
September 1672   331,50 109892,25000 
Oktober 789   -551,50 304152,25000 
November 1630   289,50 83810,25000 
Desember 1465   124,50 15500,25000 
Total 1478161,0000 

standar deviasi : 
�(𝐃− 𝑫�)𝟐

𝒏 − 𝟏
=   366,58 

 

standar deviasi permintaan bahan baku kain TC (kg) 
Bulan D 𝑫�  D-𝑫�  (D-𝑫�)2 

Januari 478 
 

-153,08 23433,4864 
Februari 875 

 
243,92 59496,9664 

Maret 706 
 

74,92 5613,0064 
April 675 

 
43,92 1928,9664 

Mei 876 
 

244,92 59985,8064 
Juni 467 

 
-164,08 26922,2464 

Juli 390 631,0833333 -241,08 58119,5664 
Agustus 378 

 
-253,08 64049,4864 

September 617 
 

-14,08 198,2464 
Oktober 698 

 
66,92 4478,2864 

November 762 
 

130,92 17140,0464 
Desember 651 

 
19,92 396,8064 

Total 321762,9168 

standar deviasi : 
�(𝐃 − 𝑫�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 171,03 
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standar deviasi permintaan bahan baku kain Lacoste (kg) 
Bulan D 𝑫�  D-𝑫�  (D-𝑫�)2 

Januari 300 
 

13,42 180,0964 
Februari 276 

 
-10,58 111,9364 

Maret 250 
 

-36,58 1338,0964 
April 289 

 
2,42 5,8564 

Mei 327 
 

40,42 1633,7764 
Juni 398 

 
111,42 12414,4164 

Juli 289 286,5833333 2,42 5,8564 
Agustus 263 

 
-23,58 556,0164 

September 312 
 

25,42 646,1764 
Oktober 322 

 
35,42 1254,5764 

November 186 
 

-100,58 10116,3364 
Desember 227 

 
-59,58 3549,7764 

Total 31812,9168 

standar deviasi : 
�(𝐃 − 𝑫�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 53,78 

 

standar deviasi permintaan bahan baku Drill (meter) 
Bulan D 𝑫�  D-𝑫�  (D-𝑫�)2 

Januari 99 
 

18,25 333,0625 
Februari 39 

 
-84,17 7084,5889 

Maret 49 
 

-74,17 5501,1889 
April 98 

 
-25,17 633,5289 

Mei 115 
 

-8,17 66,7489 
Juni 85 

 
-38,17 1456,9489 

Juli 70 80,75 -53,17 2827,0489 
Agustus 80 

 
-43,17 1863,6489 

September 87 
 

-36,17 1308,2689 
Oktober 110 

 
-13,17 173,4489 

November 87 
 

-36,17 1308,2689 
Desember 50 

 
-73,17 5353,8489 

Total 27910,6004 

standar deviasi : 
�(𝐃 − 𝑫�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 50,37 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EVALUASI BIAYA PERSEDIAAN ... PAULUS DWI AGUNG R



Lampiran 3 

Standar Deviasi Lead Time 

standar deviasi lead time bahan baku kain Cotton (hari) 
Bulan L 𝑳� L-𝑳� (L-𝑳�)2 

Januari 3 
 

0,08 0,0064 
Februari 6 

 
3,08 9,4864 

Maret 7 
 

4,08 16,6464 
April 1 

 
-1,92 3,6864 

Mei 2 
 

-0,92 0,8464 
Juni 0 

 
-2,92 8,5264 

Juli 5 2,92 2,08 4,3264 
Agustus 4 

 
1,08 1,1664 

September 2 
 

-0,92 0,8464 
Oktober 2 

 
-0,92 0,8464 

November 3 
 

0,08 0,0064 
Desember 0 

 
-2,92 8,5264 

Total 54,92 

standar deviasi : 
�(𝐋 − 𝑳�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 2,23 = 0,074 bulan 

 

standar deviasi lead time bahan baku kain TC (hari) 
Bulan L 𝑳� L-𝑳� (L-𝑳�)2 

Januari 2 
 

-0,5 0,2500 
Februari 4 

 
1,5 2,2500 

Maret 3 
 

0,5 0,2500 
April 0 

 
-2,5 6,2500 

Mei 1 
 

-1,5 2,2500 
Juni 1 

 
-1,5 2,2500 

Juli 2 2 -0,5 0,2500 
Agustus 3 

 
0,5 0,2500 

September 0 
 

-2,5 6,2500 
Oktober 3 

 
0,5 0,2500 

November 3 
 

0,5 0,2500 
Desember 2 

 
-0,5 0,2500 

Total 21,0000 

standar deviasi : 
�(𝐋 − 𝑳�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 1,38 = 0,046 bulan 
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standar deviasi lead time bahan baku kain Lacoste (hari) 
Bulan L 𝑳� L-𝑳� (L-𝑳�)2 

Januari 3 
 

0,5 0,2500 
Februari 3 

 
0,5 0,2500 

Maret 3 
 

0,5 0,2500 
April 4 

 
1,5 2,2500 

Mei 0 
 

-2,5 6,2500 
Juni 0 

 
-2,5 6,2500 

Juli 2 2,5 -0,5 0,2500 
Agustus 4 

 
1,5 2,2500 

September 2 
 

-0,5 0,2500 
Oktober 2 

 
-0,5 0,2500 

November 3 
 

0,5 0,2500 
Desember 4 

 
1,5 2,2500 

Total 21,0000 

standar deviasi : 
�(𝐋 − 𝑳�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 1,38 = 0,046 bulan 

 

standar deviasi lead time bahan baku kain Drill (hari) 
Bulan L 𝑳� L-𝑳� (L-𝑳�)2 

Januari 1 
 

-1,08 1,1664 
Februari 2 

 
-0,08 0,0064 

Maret 0 
 

-2,08 4,3264 
April 0 

 
-2,08 4,3264 

Mei 3 
 

0,92 0,8464 
Juni 2 

 
-0,08 0,0064 

Juli 1 2,08 -1,08 1,1664 
Agustus 5 

 
2,92 8,5264 

September 4 
 

1,92 3,6864 
Oktober 2 

 
-0,08 0,0064 

November 3 
 

0,92 0,8464 
Desember 2 

 
-0,08 0,0064 

Total 24,92 

standar deviasi : 
�(𝐋 − 𝑳�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= 1,51 = 0,05 bulan 
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Lampiran 4 

Standar Deviasi Lead Time Permintaan 

𝜎RdLT  = �𝐿𝑇���� 𝜎𝑑2 +  �̅�2 𝜎𝐿𝑇2  

 

Cotton   : �( 0,097 × (366,58)2) + ((1340,5)2  ×  (0,074)2) = 151,19 kg 

TC         : �(0,067 × (171,03)2) + ((631,08)2 × (0,046)2)  =     50,9 kg 

Lacoste  : �(0,083 × (53,78)2) + ((286,58)2 × (0,046)2)  =     20,3 kg 

Drill       : �(0,069 × (50,37)2 + ((80,75)2 × (0,05)2)  =     13,8 m 

 

Tabel Distribusi Normal Lead Time Service Level 

z 

Lead 
Time 

Service 
Level 

E(z) 

1,60 0,9452 0,023 
1,64 0,9495 0,021 
1,68 0,9535 0,019 
1,72 0,9573 0,017 
1,76 0,9608 0,016 
1,80 0,9641 0,014 
1,84 0,9671 0,013 
1,88 0,9699 0,012 
1,92 0,9726 0,010 
1,96 0,9750 0,009 

Sumber: Stevenson dan Chuong (2010:583) 
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara 

Sumber : Direktur CV. Wahana Mulya Bapak Suharwanto 

1. Pada Tahun berapa perusahaan yang bapak pimpin berdiri? 

Bagaimana perkembangan usaha bapak saat ini? 

Perusahaan awalnya didirikan oleh istri saya ibu Emy dengan saudaranya 

namun sejak menikah bisnis ini dijalankan oleh saya dan istri mulai tahun 

2001 hingga kami resmi menjadi CV pada tahun 2006 de ngan keluarnya 

akta n otaris. U saha y ang k ami ja lankan ini s aat in i me miliki 

perkembangan yang cu kup b aik k arena m elihat d ari j umlah p esanan d an 

pelanggan yang s emakin be rtambah da n pr oduksi ka mi pun j uga i kut 

bertambah. 

2. Dalam satu tahun berapa besar pendapatan kotor yang dihasilkan 

oleh perusahaan bapak? 

Penghasilan t iap t ahun t idak m enentu t ergantung da ri ba nyaknya j umlah 

pesanan p ada t ahun t ersebut k arena k ami m emproduksi ap abila t erdapat 

pesanan s aja, na mun bi la di perkirakan pe nghasilan pe r t ahun a ntara 300  

juta hingga 400 juta per tahun. 

3. Bapak menyebutkan sebelumnya bahwa perusahaan akan 

memproduksi hanya apabila ada pesanan, bagaimana dengan 

persediaan bahan baku utama kain yang dikelola? 
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Kami sebenarnya setiap bulannya rutin membeli bahan baku sesuai dengan 

kebutuhan yang di minta j adi j umlah pe mbelian ha mpir s ama de ngan 

permintaan, n amun p ada k enyataannya k ami s ering m enghadapi 

permintaan yang cenderung membesar atau makin banyak maka kami pun 

memutuskan untuk membeli bahan b aku dengan jumlah yang kami ki ra-

kira mampu untuk memenuhi permintaan. 

4. Bagaimana dengan perkiraan jumlah bahan baku dalam setiap 

pembelian? 

Setiap pembelian didasarkan pada pemakaian bulan sebelumnya atau pada 

bulan-bulan t ertentu ka mi m enyesuaikan ramai tid aknya p ermintaan 

dengan m asa l ebaran, a wal t ahun ajaran b aru at au m asa k ampanye yang 

pada saat waktu itu tiba permintaan cenderung lebih banyak. 

5. Bahan baku kain apa saja yang sering bapak gunakan dalam 

memproduksi? 

Bahan baku yang sering kami gunakan ada empat yaitu kain Cotton, kain 

TC, ka in Lacoste dan k ain Dril. Kain Cotton dan T C bi asa di gunakan 

untuk kaos olahraga anak-anak sekolah atau instansi pemerintah dan buruh 

pabrik. U ntuk ka in Lacoste biasa s ering di gunakan unt uk ka os m odel 

berkerahn da n di produksi unt uk m emenuhi p esanan ka mpanye p artai 

tertentu a tau ke lompok-kelompok t ertentu. K ain Drill biasa d igunakan 

untuk memproduksi  
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Sumber : Sekretaris CV. Wahana Mulya Ibu Emy Mujiwati 

1. Berapa harga dari bahan baku kain yang digunakan oleh 

perusahaan?apakah setiap tahunnya mengalami perubahan? 

Harga bahan baku kain: 

• Kain Cotton Rp 95.000,- per kg 

• Kain TC Rp 49.000,- per kg 

• Kain Lacoste Rp 60.000,- per kg 

• Kain Drill Rp 27.500,- 

 Harga bahan baku yang berlaku t idak terlalu mengalami perubahan yang 

signifikan, walaupun ada kenaikan harga tidak terlalu banyak. 

2. Bagaimana sistem pemebelian yang dilakukan oleh perusahaan?dan 

biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan setiap melakukan 

pembelian? 

Pembelian di lakukan b erdasarkan ke butuhan setiap bul annya s esuai 

dengan d ata ke butuhan bul an-bulan s ebelumnya, pe mbelian di lakukan 

pada pemasok-pemasok perusahaan yang ada di Surabaya, awalnya kami 

menghubungi pe masok t entang ke tersediaan bahan ba ku yang k ami 

butuhkan a pabila m encukupi ka mi l angsung m engambil, na mun a pabila 

tidak m encukupi k ami harus m enunggu dua  hi ngga t ujuh ha ri s ampai 

pemasok dapat memenuhi permintaan kami. Biaya yag dikeluarkan setiap 

pembelian bi aya t ransportasi da n bi aya komunikasi, bi aya t ransportasi 
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sebesar R p 150.000, - untuk bi aya kur ir d an ba han ba kar d an bi aya 

komunikasi sebesar Rp 10.000,- 
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