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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan persediaan, 

biaya persediaan, perbandingan biaya dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) dan membandingkan dengan kebijakan pengelolaan persediaan pada PT 

Catur Sentosa Adiprana. Economic Order Quantity (EOQ) merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan perusahaan, karena dengan metode EOQ, 

perusahaan dapat menentukan kebutuhan pembelian barang dengan jumlah yang 

paling ekonomis dan dengan biaya yang minimal. Apabila jumlah persediaan 

terlalu banyak (overstock), maka dapat menimbulkan biaya-biaya tambahan 

(carrying cost), kenaikan biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang pada 

persediaan akan semakin tinggi. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai intepretasi dari simulasi penerapan EOQ (Economic Order Quantity) 

pada perusahaan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode studi kasus 

yaitu penelitian yang hanya dilakukan pada satu jenis organisasi saja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemesanan paling ekonomis 

adalah dengan menggunakan metode EOQ, dibandingkan perhitungan kebijakan 

perusahaan. Kedua, frekuensi pembelian berdasarkan metode EOQ lebih besar 

dari kebijakan perusahaan yang mengakibatkan peningkatan biaya pemesanan. 

Ketiga, dengan metode EOQ dapat ditentukan safety stock, reorder point dan 

maximum inventory untuk efisiensi kegiatan persediaan. Terakhir, biaya 

persediaan dengan EOQ lebih kecil dibandingkan kebijakan yang ditetapkan 

perusahaan. 
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