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ABSTRAK 

 

Supartin. 2019. Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dan Bahan 

Penolong Untuk Meningkatkan Kelancaran Proses Produksi (Studi 

Kasus Pada Batik Tulis “Puri” Pacitan). Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Ika Susilawati, S.E., M.M. 

 

Kata Kunci: Persediaan bahan baku dan bahan penolong, EOQ, safety Stock, 

reorder point, total cost 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” belum menggunakan pengendalian 

persediaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku dan 

bahan penolong. Perusahaan hanya menggunakan perkiraan dalam pembelian 

bahan baku dan bahan penolong, yaitu jika persediaan bahan baku dan bahan 

penolong yang ada di gudang dirasa hampir habis maka pemilik usaha baru akan 

melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut. Hal tersebut 

membuat perusahaan terkadang mengalami kehabisan bahan baku dan bahan 

penolong sebelum pembelian selanjutnya, sehingga akan membuat proses 

produksi terhambat dan karyawan akan menganggur sampai bahan baku dan 

bahan penolong yang dibutuhkan tersedia. Selain itu kurangnya jumlah persediaan 

bahan baku dan bahan penolong yang tersedia juga akan pada keuntungan yang 

diperoleh perusahaan karena tidak mampu untuk memenuhi permintaan pasar.  

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi: 

bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost) dalam pengendalian persediaan bahan baku pada usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan dan bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity 

(EOQ), persediaan pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) 

dan biaya total (total cost) dalam pengendalian persediaan bahan penolong pada 

usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Economic Order 

Quantity (EOQ) lebih efektif digunakan dalam mengendalikan persediaan bahan 

baku dan bahan penolong jika dibandingkan dengan kebijakan perusahaan. 

Perusahaan bisa menghindari adanya kekurangan persediaan bahan baku dan 

bahan penolong yang mengakibatkan proses produksi terganggu dengan 

menetapkan persediaan pengaman (safety stock). Selain itu dengan ditetapkannya 

titik pemesanan ulang (reorder point) perusahaan bisa mengetahui kapan harus 

dilakukannya pemesanan persediaan kembali dan diperoleh dengan biaya total 

persediaan yang minimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahan dasar merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. 

Kekurangan bahan dasar yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses produksi 

karena habisnya bahan untuk diproses. Akan tetapi terlalu besarnya persediaan 

bahan dasar dapat berakibat terlalu tingginya beban-beban biaya guna menyimpan 

dan memelihara bahan tersebut selama penyimpanan di gudang. Keadaan terlalu 

banyaknya persediaan (over stock) ini ditinjau dari segi financial atau 

pembelanjaan merupakan hal yang tidak efektif disebabkan karena terlalu 

besarnya barang modal yang menganggur dan tidak berputar.
1
 

Tersediaanya bahan dasar yang cukup merupakan faktor penting guna 

menjamin kelancaran proses produksi. Persediaan bahan yang terlalu besar 

merupakan pemborosan serta biaya yang terlalu besar pula. Di samping itu kualitas 

bahan dasar yang tersediapun dapat mempengaruhi kualitas barang hasil produksi. 

Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan dan pengawasan terhadap bahan dasar 

ini baik jumlahnya maupun kualitasnya.
2
  

Menurut Ginting ada 3 metode pengendalian persediaan yaitu metode 

pengendalian tradisional (EOQ), Metode perencanaan kebutuhan material (MPR) 

dan Metode persediaan Just In Time (JIT). Metode pengendalian tradisional 

                                                           
 

1
 Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Produksi (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 1990), 199.  

 
2
 Ibid., 200.  
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(EOQ) ini biasanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya 

bersifat bebas (dependent) dan dikelola tidak saling bergantung. Metode 

perencanaan kebutuhan material (MPR) ini biasanya digunakan untuk 

mengendalikan barang yang permintaannya bersifat tidak bebas (independent). 

Sedangkan metode persediaan Just In Time (JIT) berarti produksi masal dalam 

jumlah yang kecil, tersedia untuk segera digunakan.
3
 

Salah satu alat yang seringkali digunakan dalam penentuan jumlah optimal 

kuantitas pemesanan persediaan adalah sering disebut dengan istilah Economic 

Order Quantity atau lebih dikenal lagi dengan EOQ model. Dalam penerapannya, 

model EOQ ini mempertimbangkan baik biaya-biaya operasi maupun biaya-biaya 

finansial serta menentukan kuantitas pemesanan pemesanan yang akan 

meminimumkan biaya-biaya persediaan secara keseluruhan. Dengan demikian, 

model EOQ ini tidak hanya menentukan jumlah pemesanan yang optimal tetapi 

lebih penting lagi adalah yang menyangkut aspek finansial dari keputusan-

keputusan tentang kuantitas pemesanan tersebut.
4
  

Memakai metode Economic Order Quantity (EOQ) perusahaan bisa 

menghemat biaya persediaan bahan baku, karena adanya kekurangan persediaan 

bahan baku pada perusahaan tersebut. Dengan ditemukannya EOQ sebenarnya 

masih ada kemungkinan adanya kekurangan persediaan (out of stock) didalam 

proses produksi maka perusahaan perlu menetapkan adanya persediaan besi (safety 

                                                           
3
 Rosnani Ginting, Sistem Produksi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 126. 

 
4
 Lukman Syamsuddin, Manajemen Keuangan Perusahaan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), 294.  
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stock) untuk menjamin kelacaran proses produksi akibat kemungkinan adanya 

kekurangan persediaan tersebut.
5
 Selain itu perusahaan juga menentukan titik 

pemesanan ulang (Reorder point). Menurut Assauri Reorder point adalah suatu 

titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat dimana pemesanan 

harus diadakan kembali .
6
 

Batik Tulis “Puri” merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri pembuatan batik tulis. Perusahaan ini dimiliki Hj. Puri yang beralamatkan 

di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Batik Tulis 

“Puri” inilah yang mempelopori lahirya usaha-usaha baru pembuatan Batik Tulis 

yang ada di Pacitan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an, dimana Ibu Hj. 

Puri yang menjadi ketua kelompok pengrajin batik di Pacitan. Selain itu jangkauan 

pemasaran Batik Tulis “Puri” sudah cukup luas karena harga yang ditawarkan 

cukup ekonomis untuk kalangan masyarakat menengah kebawah.
7
 maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Batik Tulis “Puri” 

Pacitan. 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi perusahaan Batik Tulis 

“Puri” Pacitan ini adalah kain, malam, pewarna dan tepung singkong. Sedangkan 

bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi ini adalah soda abu. Dari 

                                                           
5
 Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Produksi (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2000), 218-219. 
6
 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi dan Operasi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, 1999), 196. 
7
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 



4 

 

 
 

bahan-bahan tersebut perusahaan bisa menghasilkan berbagai jenis produk yaitu 

kain batik, sarung dan pasmina.
8
 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” belum menggunakan pengendalian 

persediaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku dan 

bahan penolong. Perusahaan hanya menggunakan perkiraan dalam pembelian 

bahan baku dan bahan penolong, yaitu jika persediaan bahan baku dan bahan 

penolong yang ada di gudang dirasa habis maka pemilik usaha baru akan 

melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut. Hal tersebut 

membuat perusahaan mengalami kehabisan bahan baku dan bahan penolong 

sebelum pembelian selanjutnya, sehingga akan membuat proses produksi 

terhambat dan karyawan akan menganggur sampai bahan baku dan bahan 

penolong yang dibutuhkan tersedia. Selain itu kurangnya jumlah persediaan bahan 

baku dan bahan penolong yang tersedia juga akan berdampak pada keuntungan 

yang diperoleh perusahaan karena tidak mampu untuk memenuhi permintaan 

pasar.
9
 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada karyawan bagian 

produksi Batik Tulis “Puri”, peusahaan memiliki masalah yaitu berkaitan dengan 

keterlambatan dalam pembelian bahan baku dan bahan penolong. Biasanya 

perusahaan mengalami kekurangan bahan baku dan bahan penolong antara 5 

sampai dengan 7 hari sebelum pembelian bahan baku dan bahan penolong 

                                                           
 

8
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.    

9
 “Ernawati, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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dilakukan kembali. Kebutuhan bahan baku dan bahan penolong biasanya banyak 

sebelum hari raya idhul fitri dan saat liburan panjang karena permintaan akan 

produk pada hari raya dan libur panjang banyak.
10

 Data mengenai pembelian 

bahan baku dan bahan penolong pada Batik Tulis “Puri” Pacitan pada tahun 2018 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pembelian persediaan bahan baku dan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku Bahan 

Penolong 

Kain 

(Yard) 

Malam 

(Kg) 

Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

Soda Abu 

(Kg) 

1. Januari 865 50 25 11 25 

2. Februari 865 50 25 9 25 

3. Maret 1065 100 40 13 30 

4. April 965 30 30 11 25 

5. Mei 2040 100 88,5 20 50 

6. Juni - 30 20 5 30 

7. Juli 1065 100 12 

56,5 

13 30 

8. Agustus 865 50 - 9 25 

9. September 1065 50 69 15 50 

10. Oktober 1065 65 16 13 20 

11. November 1000 60 35 12 30 

12. Desember 2040 100 68 15 50 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
11

 

 

                                                           
 

10
 “Karmiatin, Wawancara, 1 Mei 2019”. 

11
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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Tabel 1.2 

Pemakaian bahan baku dan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku Bahan 

Penolong 

Kain 

(Yard) 

Malam 

(Kg) 

Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

Soda 

Abu 

(Kg) 

1. Januari 860 50 25 10 24 

2. Februari 865 50 25 10 25 

3. Maret 1060 70 39 12 29 

4. April 960 60 30 12 26 

5. Mei 965 65 42 12 35 

6. Juni 965 65 43 13 40 

7. Juli 1175 75 48 12 30 

8. Agustus 700 45 30,5 9 20 

9. September 1230 80 50 15 45 

10. Oktober 1065 65 35 12 25 

11. November 1000 60 35 12 30 

12. Desember 1165 70 45 14 38 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
12

 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa perusahaan mengalami kekurangan 

bahan baku yaitu pada bulan april dan pada bulan Juli. Pada bulan april perusahaan 

membeli bahan baku kain sebanyak 965 yard, bahan baku malam sebanyak 30 kg, 

bahan baku pewarna sebanyak 30 kg, bahan baku tepung singkong sebanyak 11 kg 

dan bahan penolong soda abu sebanyak 25kg. Akan tetapi belum sampai pada 

pembelian selanjutnya persediaan bahan baku dan bahan penolong yang ada 

                                                           
12

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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digudang sudah habis sehingga proses produksi terhenti sampai pada pembelian 

bahan baku dan bahan penolong dilakukan kembali. Selain itu pada bulan Juli 

perusahaan juga mengalami kekurangan bahan baku pewarna. Dimana pada bulan 

Juli tersebut, perusahaan melakukan pembelian bahan baku pewarna sampai 2 kali 

pembelian dalam 1 bulan. Hal tersebut tentunya akan menambah biaya pemesanan 

bahan baku tersebut. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan pengendalian 

bahan baku untuk kelancaran proses produksi dalam memenuhi permintaan 

konsumen.
13

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti lebih tertarik menggunakan metode  

Economic Order Quantity (EOQ) karena metode ini sering diterapkan diberbagai 

perusahaan. Selain itu, peneliti mengangkat metode EOQ karena metode ini dapat 

menjawab pertanyaan mengenai kondisi yang sering terjadi di perusahaan yakni 

menentukan besarnya persediaan yang sensuai dengan kebutuhan yaitu tidak 

terlalu besar juga tidak terlalu kecil sehingga dapat memperkecil kerugian yang 

terjadi akibat kurang tepatnya perusahaan dalam mengendalikan persediaan. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ANALISIS 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN 

PENOLONG UNTUK MENINGKATKAN KELANCARAN PROSES 

PRODUKSI (Studi Kasus Pada Batik Tulis “Puri” Pacitan)” 

 

 

                                                           
13

 “Ernawati, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud maka dibutuhkan adanya pembatasan masalah. Peneliti ini hanya 

berfokus pada analisis persediaan bahan baku dan bahan penolong dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), menentukan persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost)  dengan menggunakan data pembelian dan penggunaan bahan baku dan 

bahan penolong tahun 2018  pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost) dalam pengendalian persediaan bahan baku pada usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan? 

2. Bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost) dalam pengendalian persediaan bahan penolong pada usaha Batik 

Tulis “Puri” Pacitan? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode Economic Order 

Quantity (EOQ), persediaan pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang 
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(reorder point) dan biaya total (total cost) dalam pengendalian persediaan 

bahan baku pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode Economic Order 

Quantity (EOQ), persediaan pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang 

(reorder point) dan biaya total (total cost)  dalam pengendalian persediaan 

bahan penolong pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan hasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya mengenai pengendalian persediaan bahan baku dan bahan penolong 

untuk meningkatkan kelancaran proses produksi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemilik perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pembelian bahan baku dan 

bahan penolong. 

b. Bagi IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar 

pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang 
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sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa, 

khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

F. Studi Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Muhammad Hadana A 

Penelitian Muhammad Hadana A, dalam penelitian skripsi tahun 2017 

yang berjudul “Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku Dengan Metode 

EOQ (Economic Order Quantity) Pada Perusahaan Roti Oryza Malang”. 

Masalah yang diuraikan pada penelitian ini adalah terkait dengan pembelian 

bahan baku pada perusahaan roti oryza Malang belum menggunakan metode 

pembelian yang optimal dalam memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku. 

Rumusan masalah yang diuraikan penulis ada 2 yaitu: pertama, bagaimana 

manajemen pengendalian persediaan pada perusahaan roti oryza Malang?. 

Kedua, bagaimana perbandingan metode pembelian bahan baku yang 

berdasarkan kebijakan perusahaan dengan metode EOQ?. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain berupa 

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) persediaan bahan baku mengalami peningkatan 

persediaan bahan baku, frekuensi pembelian persediaan bahan baku bila 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) menjadi lebih sedikit 

dalam satu periode (1 tahun), batas atau titik pemesanan bahan baku yang 

dibutuhkan dapat diketahui oleh perusahaan bila menggunakan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) dan total biaya persediaan bahan baku yang 
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dihitung menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) lebih sedikit 

dibandingkan yang dikeluarkan perusahaan. 

2. Penelitian Eldwidho Hanarista Fajrin 

Penelitian Eldwidho Hanarista Fajrin dalam penelitian skripsi tahun 

2015 yang berjudul “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada Perusahaan Roti 

Bonansa”. Masalah yang diuraikan pada penelitian ini adalah perusahaan Roti 

Bonansa membuat kebijakan mengenai pengelolaan persediaan bahan baku 

dengan cara konvensional yaitu melakukan pembelian secara terus menerus 

tanpa memperkirakan kebutuhan produksi sehingga perusahaan mengalami 

kelebihan bahan baku.  

Rumusan masalah yang diuraikan penulis yaitu berapa besar persediaan 

tepung terigu yang optimal dengan menggunakan metode metode Economic 

Order Quantity (EOQ) pada perusahaan Roti Bonansa?, berapa besar 

persediaan gula pasir yang optimal dengan menggunakan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) pada perusahaan Roti Bonansa?, berapa besar Reorder 

Point persediaan bahan baku dengan menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) pada perusahaan Roti Bonansa?, berapa besar total biaya 

dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 

perusahaan Roti Bonansa? Dan bagaimana total biaya persediaan bahan baku 

menggunakan metode kebijakan perusahaan dibandingkan dengan 
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menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada perusahaan Roti 

Bonansa? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan desain berupa penelitian penelusuran. Hasil penelitian 

didapatkan persediaan optimal bahan baku tepung terigu menggunakan metode 

EOQ pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 277.587,00 tahun 2015 sebesar Rp. 

272.185,6 sebesar 3009kg dengan frekuensi pembelian sebanyak 30 kali, safety 

stock sebesar 504kg dan ROP dilakukan pada saat bahan baku digudang sebesar 

1188kg dan TIC Rp 12.559.196,00. Persediaan gula pasir yang optimal dengan 

metode EOQ adalah sebesar 1244kg, dengan frekuensi pembelian 20 kali, 

safety stock sebesar 412kg dan ROP yang harus dilakukan pada saat bahan baku 

digudang sebesar 578kg sedangkan TIC sebesar Rp 3.461.934,00. 

3. Penelitian Alfiah 

Penelitian Alfiah dalam penelitian skripsi tahun 2011 yang berjudul 

“Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong Dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT. Sukorejo 

Indah Textile Batang”. Masalah yang diuraikan pada penelitian ini adalah PT. 

Sukorintek belum menggunakan metode pembelian bahan baku dan bahan 

penolong yang optimal perusahaan hanya menggunakan perkiraan dalam 

pembelian bahan baku dan bahan penolong. Perusahaan melakukan pembelian 

bahan baku dan bahan penolong dengan jumlah yang besar dan tidak sebanding 

dengan penggunaan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengalami 
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penumpukan bahan baku dan bahan penolong digudang, kualitas akan menurun 

dan biaya penyimpanan bertambah besar.  

Rumusan masalah yang diuraikan penulis yaitu seberapa besar 

persediaan benang lusi yang paling optimal dengan menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) pada PT. Sukorintex Batang?, seberapa besar 

persediaan benang pakan yang paling optimal dengan menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) pada PT. Sukorintex Batang?, seberapa besar 

persediaan bahan kimia celup yang paling optimal dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) pada PT. Sukorintex Batang?, 

seberapa besar persediaan bahan kimia kanji yang paling optimal dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada PT. Sukorintex 

Batang? Dan seberapa besar persediaan bahan kimia finishing yang paling 

optimal dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 

PT. Sukorintex Batang? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan desain berupa studi kasus. Hasil penelitian diperoleh pembelian benang 

lusi yang optimal pada tahun 2009 sebesar 1.259 bale dan pada tahun 2010 

sebesar 1.768 bale. Pembelian benang pakan pada tahun 2009 adalah 1.095 

bale dan pada tahun 2010 sebesar 1.454 bale. Pembelian bahan kimia celup, 

kimia kanji dan kimia finishing pada tahun 2009 maing-masing sebesar 30.615 

kg, 21.354 kg, dan 20.717 kg. Secara finansial, perusahaan dapat melakukan 

penghematan biaya total persediaan hingga Rp 121.809.400,00. 
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 Antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan 

dan perbedaan, sebagaimana dalam tabel berikut ini 

Tabel 1.3 

Persamaan dan perbedaan 

No Nama Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Muhamma

d Hadana 

A 

Analisis 

Manajemen 

Persediaan 

Bahan Baku 

Dengan 

Metode EOQ 

(Economic 

Order 

Quantity) 

Pada 

Perusahaan 

Roti Oryza 

Malang 

keduannya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

Economic 

Order 

Quantity EOQ. 

Penelitian terdahulu 

membahas tentang 

manajemen persediaan 

bahan baku tepung terigu 

cokro, telur, gula, mentega 

dan pengembang roti. 

Sedangkan pada penelitian 

ini membahas tentang 

manajemen persediaan 

bahan baku dan bahan 

penolong. Bahan baku 

terdiri dari kain, malam, 

pewarna dan tepung 

singkong. Sedangkan 

untuk bahan penolong 

yaitu soda abu. 

 

2. Eldwidho 

Hanarista 

Fajrin 

Analisis 

Pengendalian 

Persediaan 

Bahan Baku 

Dengan 

Menggunaka

n Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) Pada 

Perusahaan 

Roti Bonansa 

Keduannya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ). 

penelitian terdahulu 

menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan 

desain berupa penelitian 

penelusuran sedangkan 

pada penelitian ini 

menggunakan  penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Selain itu pada penelitian 

terdahulu membahas 

tentang pengendalian 
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persediaan bahan baku 

tepung terigu dan gula 

pasir Sedangkan pada 

penelitian ini membahas 

tentang pengendalian 

persediaan bahan baku 

dan bahan penolong. 

Bahan baku terdiri dari 

kain, malam, pewarna dan 

tepung singkong. 

Sedangkan untuk bahan 

penolong yaitu soda abu. 

3. Alfiah Analisis 

Manajemen 

Persediaan 

Bahan Baku 

dan Bahan 

Penolong 

Dengan 

Menggunaka

n Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) Pada 

PT. Sukorejo 

Indah Textile 

Batang 

Keduannya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ). 

Masalah yang diuraikan 

penelitian terdahulu 

adalah tentang kelebihan 

bahan baku dan penolong 

sedangkan pada penelitian 

ini masalah yang timbul 

terkait dengan kekurangan 

dan kelebihan bahan baku 

dan bahan penolong. 

Selain itu, dari objek yang 

diteliti penelitian 

terdahulu meneliti 

persediaan bahan baku 

yaitu benang lusi dan 

benang pakan, untuk 

bahan penolong yaitu 

kimia celup, kimia kanji 

dan kimia finishing. 

Sedangkan pada penelitian 

ini meneliti persediaan 

bahan baku yaitu kain, 

malam, pewarna dan 

tepung singkong. Untuk 

bahan penolong yaitu soda 

abu. 
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
14

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Adapun studi kasus yang dibahas adalah mengenai pengendalian 

persediaan bahan baku dan bahan penolong. Pada penelitian ini menggunakan 

data persediaan bahan baku dan bahan penolong pada tahun 2018. Untuk bahan 

baku terdiri dari kain, malam, pewarna dan tepung singkong. Sedangkan bahan 

penolong yaitu soda abu. 

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif kehadian peneliti mutlak diperlukan. Peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Dalam penelitian ini, 

peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpul data, serta kehadiran peneliti 

di lokasi usaha diketahui statusnya oleh subjek atau informan yaitu pada usaha 

                                                           
 

14
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Bandung : ALFABETA, 

2014), 9.  
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Batik Tulis “Puri” Pacitan. Peneliti memulai melakukan penelitian pada tanggal 

01 Mei 2019. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Batik Tulis “Puri” Pacitan yang 

beralamatkan di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan. Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di Batik Tulis “Puri” 

Pacitan yaitu karena Batik Tulis “Puri” inilah yang mempelopori lahirya usaha-

usaha baru pembuatan Batik Tulis yang ada di Pacitan. Selain itu perusahaan  

belum melakukan pengendalian persediaan bahan baku dan bahan penolong 

sehingga sering mengalami kekurangan persediaan bahan baku dan bahan 

penolong. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data pimer diperoleh secara langsung dari pemilik usaha 

dan karyawan pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. Sedangkan sumber data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam teknik pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut: 
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a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
15

 Wawancara pada penelitian ini 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang mencangkup tentang 

gambaran umum perusahaan, biaya persediaan bahan baku dan bahan 

penolong dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan. Wawancara 

tersebut akan dilakukan dengan pemilik usaha dan karyawan perusahaan. 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
16

 Dengan metode ini diharapkan peneliti memperoleh data 

tentang pembelian dan pemakaian bahan baku dan bahan penolong, biaya 

persediaan dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Menentukan kuantitas pembelian bahan baku dan bahan penolong yang 

optimal dengan Model Economic Order Quantity (EOQ) 

                                                           
 

15
 Sugiyono, Metode Penelitian, 231.  

 
16

 Ibid., 240.  
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Berdasarkan paparan dari Heizer dan Render perhitungan EOQ dapat 

dilakukan dengan rumus: 

EOQ=  
   

—
 

 

Keterangan: 

Q : jumlah optimal unit per pesanan (EOQ) 

D : permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan 

S : biaya pemesanan untuk setiap kali pesan 

H      : biaya penyimpanan
17

 

Setelah menentukan persediaan yang optimal selanjutnya peneliti 

menentukan berapa kali melakukan pemesanan bahan baku dan bahan 

penolong. Adapun rumus frekuensi pemesanan yang digunakan sebagai 

berikut: 

                 D 

Frekuensi pemesanan (f) =            

             EOQ 

Keterangan: 

f : frekuensi pembelian dalam satu tahun 

D : jumlah kebutuhan bahan baku selama setahun 

EOQ : kuantitas pembelian optimal
18

 

 

                                                           
 

17
 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi: Manajemen Keberlangsungan dan 

Rantai Pasokan (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 562-563. 
18

 Arman Hakim Nasution & Yudha Prasetyawan, Perencanaan dan Pengendalian, 142. 
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b. Persediaan pengaman 

Persediaan pengaman (safety stock) menurut Achmad Slamet adalah 

jumlah persediaan minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk menjaga 

kemungkinan datangnya bahan baku, sehingga tidak terjadi stagnasi. Safety 

stock dapat dirumuskan sebagai berikut: 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT
19

 

c. Titik pemesanan ulang (reorder point) 

Titik pemesanan ulang biasanya ditetapkan dengan cara 

menambahkan penggunaan selama waktu tenggang dengan persediaan 

pengaman atau dalam bentuk rumus sebagai berikut: 

ROP = D x L + SS 

Keterangan:  

ROP : titik pemesanan ulang (reorder point) 

D  : tingkat kebutuhan per unit waktu 

L : waktu tenggang 

SS : Safety Stock
20

 

d. Biaya total (total cost) 

Dalam perhitungan biaya total persediaan, bertujuan untuk 

membuktikan bahwa dengan terdapatnya jumlah pembelian bahan baku yang 

                                                           
 

19
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi Persediaan Bahan Baku Dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity Pada CV. Tenun/ ATBM Rimatex Kabupaten 

Pemalang”, Management Analysis Journal, 5 (2016), 145. 
20

 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 260. 
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optimal, yang dihitung dengan metode EOQ akan dicapai biaya total 

persediaan baku yang minimal. Berdasarkan paparan dari Heizer dan Render 

perhitungan biaya total (total cost) dapat dilakukan dengan rumus: 

          D    Q 

TC =       S +          H 

 Q     2 

Kererangan:  

TC : total biaya 

D : banyaknya permintaan pada periode tertentu 

Q : EOQ 

S : biaya pemesanan  

H : biaya penyimpanan
21

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data 

(validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/ generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). 

Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, memberchek dan analisis kasus negatif.
22

 

Untuk memeriksa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

                                                           
21

 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 565.  

 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian, 294. 
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cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga 

macam triangulasi yaitu: 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data 

tersebut bisa diperoleh dari atasan, bawahan atau kayawan dan teman kerja 

yang merupakan kelompok kerjasama. 

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi. 

c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengauhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih 

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga 

lebih kredibel.
23

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian, 273-274.. 
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pembahasan. Dalam metode penelitian diuraikan mengenai 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta 

pengecekan keabsahan temuan.  

BAB II : PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN    

PENOLONG 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari dan 

berkaitan dengan pembahasan dalam laporan penelitian yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori yang 

dibahas dalam penelitian ini terkait dengan teori persediaan bahan 

baku dan bahan penolong, teori pengendalian persediaan bahan baku 

dan bahan penolong dan teori pengendalian persediaan bahan baku 

dan bahan penolong dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ). 

BAB III : PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG PADA 

BATIK TULIS “PURI” PACITAN 

Pada bab ini memaparkan data tentang profil usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan, data pembelian dan pemakaian bahan baku dan bahan 

penolong pada tahun 2018. 
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BAB IV : ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

DAN BAHAN PENOLONG 

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian, yang berisi penjelasan 

tentang analisis penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), 

persediaan pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder 

point) dan biaya total (total cost) dalam pengendalian persediaan 

bahan baku pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan. Analisis 

penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan 

biaya total (total cost) dalam pengendalian persediaan bahan 

penolong pada usaha Batik Tulis “Puri” Pacitan.  

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan untuk penerapan metode 

Economic Order Quantity (EOQ), persediaan pengaman (safety 

stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total (total 

cost) dalam pengendalian persediaan bahan baku pada usaha Batik 

Tulis “Puri” Pacitan. Kesimpulan untuk penerapan metode Economic 

Order Quantity (EOQ), persediaan pengaman (safety stock). titik 

pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total (total cost) dalam 

pengendalian persediaan bahan penolong pada usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan. 
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BAB II 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG 

A. Persediaan Bahan Baku Dan Bahan Penolong 

1. Persedian  

a. Pengertian persediaan  

Persediaan adalah sumber daya menganggur (idle resources) yang 

menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud proses lebih lanjut tersebut 

adalah berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan 

pemasaran pada sistem distribusi ataupun kegiatan konsumsi pangan pada 

sistem rumah tangga.
1
 

Menurut Syamsuddin, persediaan merupakan investasi yang paling 

besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan industri. 

Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan 

secara lancar, persediaan barang mentah dan barang dalam proses diperlukan 

untuk menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barang jadi harus 

selalu tersedia sebagai buffer stock agar memungkinkan perusahaan 

memenuhi permintaan yang timbul.
2
 

Menurut Herjanto, persediaan adalah bahan atau barang yang 

disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya 

untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, 

                                                           
 

1
 Arman Hakim Nasution & Yudha Prasetyawan, Perencanaan dan Pengendalian, 113.  

 
2
 Lukman Syamsuddin, Manajemen Keuangan, 280.  
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atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat 

berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, 

ataupun suku cadang. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi 

tanpa persediaan, meskipun sebenarnya persediaan hanyalah suatu sumber 

dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan berarti dana 

yang terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain.
3
 

Menurut Assauri, mengemukakan bahwa persediaan sebagai suatu 

aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk 

dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun 

persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses 

produksi.
4
 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah 

sejumlah bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan dalam proses 

produksi suatu perusahaan atau pabrik yang bertujuan untuk menjamin 

kelancaran proses produksi  suatu perusahaan atau pabrik. 

b. Fungsi-fungsi persediaan 

Persediaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran 

proses produksi suatu perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. 

Adapun fungsi-fungsi persediaan tersebut terbagi menjadi 3 macam yaitu: 

                                                           
3
 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi, 237. 

 
4
 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi dan Operasi (Jakarta: Lembaga Penerbit  Fakultas 

Ekonomi UI, 2008), 237. 
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1) Fungsi “Decoupling” 

Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi 

perusahaan internal dan eksternal mempunyai “kebebasan” 

(independence). Persediaan “decouples” ini memungkinkan perusahaan 

dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier.
5
 

2) Fungsi “Economic Lot Sizing” 

Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi 

dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-

biaya per unit. Persediaan “lot size” ini pertimbangan “penghematan-

penghematan” (potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih 

murah dan sebagainya) karena perusahaan melakukan pembelian dalam 

kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul 

karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, risiko dan lain 

sebagainya). 

3) Fungsi Antisipasi  

Sering perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data 

masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat 

mengadakan persediaan musiman (seasonal inventories). 

                                                           
5
 Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 1989), 335. 
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Disamping itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian 

jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama 

periode pemesanan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan 

ektra yang sering disebut persediaan pengaman (safety stock). Persediaan 

antisipasi ini penting agar kelancaran proses produksi tidak terganggu.
6
 

c. Jenis-jenis persediaan 

Persediaan yang dibedakan atau dikelompokkan menurut jenis dan 

posisi barang tersebut didalam pengerjaan produk, yaitu: 

1) Persediaan bahan baku (raw materials stock), yaitu persediaan barang-

barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang dapat 

diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau 

perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang 

menggunakannya. Bahan baku diperlukan oleh pabrik untuk diolah, yang 

setelah melalui beberapa proses diharapkan menjadi barang jadi (finished 

goods).
7
 

2) Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased parts/ 

komponens stock), yaitu persediaan bang-barang-barang yang terdiri atas 

parts yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung 

dirangkai dengan part lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

                                                           
 

6
 Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen, 336.  

 
7
 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi, 240-241.   
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3) Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan 

(supplies stock) yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang 

diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi 

atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak 

merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 

4) Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in 

process/ progress stock), yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari 

tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah 

menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian 

menjadi barang jadi. Tetapi mungkin saja barang setengah jadi bagi suatu 

pabrik, merupakan barang jadi bagi pabrik lain karena proses produksinya 

memang hanya sampai itu saja. Mungkin pula barang setengah jadi itu 

merupakan bahan baku bagi perusahaan lainnya yang akan memproses 

menjadi barang jadi. Jadi pengertian barang setengah jadi atau barang 

dalam proses adalah barang-barang yang belum berupa barang jadi, tetapi 

masih merupakan proses lebih lanjut lagi di pabrik itu sehingga menjadi 

barang jadi yang sudah siap untuk dijual kepada konsumen atau 

pelanggan. 

5) Persediaan barang jadi (finished goods stock), yaitu persediaan barang-

barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap 
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untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi barang jadi ini 

merupakan produk selesai dan telah siap untuk dijual.
8
 

d. Biaya-biaya persediaan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya persediaan adalah semua 

pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat adanya persediaan. 

Biaya-biaya persediaan terdiri dari: 

1) Biaya pembelian (purchasing cost) 

Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

barang. Besarnya biaya pembelian ini sangat tergantung pada jumlah 

barang yang dibeli dan harga satuan barang. Biaya pembelian merupakan 

faktor penting ketika harga barang yang dibeli tergantung pada ukuran 

pembelian.  

2) Biaya pengadaan (procurement cost) 

Biaya pengadaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis sesuai dengan 

asal barang, yaitu biaya pemesanan (ordering cost) bila barang yang 

diperlukan diperoleh dari pihak luar (supplier) dan biaya pembuatan 

(setup cost) bila barang diperoleh dengan cara membuatnya sendiri. 

a) Biaya pemesanan (ordering cost) adalah semua pengeluaran yang 

timbul untuk mendatangkan barang dari luar, biaya ini meliputi biaya 

untuk menentukan pemasok (supplier), pembuatan pesanan, 
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pengiriman pesanan, biaya pengangkutan, biaya penerimaan dan 

seterusnya. Biaya ini diasumsikan konstan setiap kali pesan.
9
 

b) biaya pembuatan (setup cost) adalah semua pengeluaran yang timbul 

dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya ini timbul di 

dalam pabrik yang meliputi biaya menyusun peralatan produksi, 

menyetel mesin, mempersiapkan gambar kerja dan sebagainya.   

3) Biaya penyimpanan (holding cost/ carriying cost) 

Biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat 

menyimpanan barang, biaya ini meliputi: 

a) Biaya memiliki persediaan (biaya modal) 

Penumpukan barang digudang berarti menumpukan modal, dimana 

modal perusahaan mempunyai ongkos yang dapat diukur dengan suku 

bunga bank. Biaya memiliki persediaan diukur sebagai presentase nilai 

persediaan untuk periode waktu tertentu. 

b) Biaya gudang 

Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga 

timbul biaya gudang. Bila gudang dan peralatannya disewa maka biaya 

gudang merupakan biaya sewa, sedangkan bila perusahaan mempunyai 

gudang sendiri, maka biaya gudang merupakan biaya depresiasi.  
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c) Biaya kerusakan dan penyusutan 

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan atau penyusutan 

karena beratnya atau jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya 

kerusakan atau penyusutan biasanya diukur dari pengalaman sesuai 

dengan presentasenya.  

d) Biaya kadaluarsa (obsolence) 

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena 

perubahan teknologi dan model seperti barang –barang elektronik. 

Biaya kadaluarsa biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai 

jual barang tersebut. 

e) Biaya asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti kebakaran. Biaya asuransi sangat tergantung 

dari jenis barang yang diasuransikan dan perjanjiaannya dengan 

perusahaan asuransi. 

f) Biaya administrasi dan pemindahan 

Biaya ini dikeluarkan untuk administrasi persediaan barang yang ada, 

baik pada saat pemesanan, penerimaan barang maupun penyimpanan 

dan biaya untuk memindahkan barang dari, ke dan di dalam tempat 
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penyimpanan, termasuk didalamnya adalah upah buruh dan biaya 

peralatan handling.
10

 

4) Biaya kekurangan persediaan (shortage cost) 

Bila perusahaan kehabisan persediaan barang pada saat ada 

permintaan, maka akan terjadi kekurangan persediaan. Keadaan ini akan 

menimbulkan kerugian karena proses produksi akan terganggu dan 

perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau 

akan kehilangan pelanggan karena konsumen akan beralih pada para 

pesaing. Biaya kekurangan persediaan dapat berupa biaya yang 

dikeluarkan perusahaan akibat: 

a) Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi 

Biasanya diukur dari laba yang hilang karena tidak dapat memenuhi 

permintaan atau kerugian akibat terhentinya proses produksi. Kondisi 

ini diistilahkan sebagai biaya pinalti. 

b) Waktu pemenuhan 

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti atau 

lamanya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, sehingga waktu 

menganggur tersebut dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Biaya 

waktu pemenuhan diukur berdasarkan waktu yang diperlukan untuk 

memenuhi gudang dengan satuan rupiah atau satuan waktu. 
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c) Biaya pengadaan darurat 

Supaya konsumen tidak kecewa, maka dapat dilakukan pengadaan 

darurat yang biasanya akan mengakibatkan pengeluaran biaya yang 

lebih besar daripada pengadaan normal. Kelebihan biaya ini 

dibandingkan dengan pengadaan normal sering disebut juga dengan 

istilah opportunity cost.
11

 

2. Persediaan bahan baku  

a. Pengertian persediaan bahan baku  

Dalam perusahaan manufaktur bahan baku merupakan kebutuhan 

utama dalam proses produksi, karena bahan baku inilah yang akan diolah 

menjadi produk jadi. Untuk itu, pengelolaan kebutuhan bahan baku 

merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka 

menjaga kelancaran proses produksi.
12

 

Menurut Assauri persediaan bahan baku (raw materials stock) yaitu 

persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi, barang-barang yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam 

ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan 

baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Bahan baku 

diperlukan pabrik untuk diolah, yang setelah menjadi beberapa proses 

diharapkan menjadi barang jadi (finished goods). Contohnya benang diolah 
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menjadi kain atau kaos, kapas dipintal menjadi benang, dan kulit diolah 

menjadi sepatu. Contoh lain, kertas yang merupakan bahan baku bagi 

perusahaan percetakan, tetapi kertas juga merupakan barang jadi bagi suatu 

pabrik yang menghasilkan kertas. Jadi pengertian dari bahan baku meliputi 

semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terdapat 

bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang akan 

dihasilkan perusahaan pabrik tersebut.
13

 

b. Macam-macam kelompok bahan baku 

Menurut Ristono terdapat dua macam kelompok bahan baku, yaitu;  

1) Bahan baku langsung (direct material), yaitu bahan yang membentuk 

dan merupakan bagian dari barang jadi yang biayanya dengan mudah 

bisa ditelusuri dari biaya barang jadi tersebut. Jumlah bahan baku 

langsung bersifat variabel, artinya sangat tergantung atau dipengaruhi 

oleh besar kecilnya volume produksi atau perubahan output. 

2) Bahan baku tak langsung (indirect material), yaitu bahan baku yang 

dipakai dalam proses produksi, tetapi sulit untuk menelusuri biayanya 

pada saat barang jadi.
14

 

Menurut Indrajit dan Djokopranoto, Klasifikasi bahan baku 

berdasarkan harga dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 
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 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi, 240-241. 
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 Agus Ristono, Manajemen Persediaan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 5. 
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1) Bahan baku berharga tinggi (high value items) 

Bahan baku yang biasanya berjumlah  10% dari jumlah jenis 

persediaan, namun jumlah nilainya mewakili sekitar 70% dari seluruh 

nilai persediaan, oleh karena itu memerlukan tingkat pengawasan yang 

sangat tinggi. 

2) Bahan baku berharga menengah (medium value items) 

Bahan baku yang biasanya berjumlah  20% dari jumlah jenis 

persediaan, dan jumlah nilainya juga sekitar 20% dari jumlah nilai 

persediaan, sehingga memerlukan tingkat pengawasan yang cukup. 

3) Bahan baku berharga rendah (low value items) 

Jenis bahan baku ini biasanya berjumlah  70% dari seluruh jenis 

persediaan, tetapi memiliki jumlah nilai atau harga 10% dari seluruh 

nilai atau harga persediaan, sehingga tidak memerlukan tingkat 

pengawasan yang tinggi.
15

 

3. Persediaan bahan penolong 

Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan 

(supplies stock) menurut Assauri, yaitu persediaan barang-barang atau bahan-

bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya 

produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi 
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 Muhammad Nur Daud, “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Produksi Roti 

Wilton Kualasimpang”, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 2 (2017), 763. 
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tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Misalnya minyak 

solar dan pelumas adalah hanya merupakan bahan pembantu
16

 

Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies) menurut 

Handoko, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses 

produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi.
17

 

Berdasarkan konteks diatas, maka pengertian bahan penolong atau 

bahan pembantu adalah persediaan barang-barang yang diperlukan untuk 

membantu jalannya proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari 

komponen barang jadi. Artinya, apabila kehabisan bahan penolong atau bahan 

pembantu dalam proses produksi suatu perusahaan, perusahaan masih bisa 

memproduksi produk jadi tersebut tetapi kualitas produk yang dihasilkan 

berbeda. 

B. Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dan Bahan Penolong 

1. Pengertian pengendalian persediaan 

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat 

penting, karena persediaan phisik banyak perusahaan melibatkan investasi 

rupiah terbesar dalam pos aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu 

banyak dananya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang 

berlebihan, dan mungkin mempunyai “opportunity cost” (dana dapat 

ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan). Demikian pula, bila 
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 Sofjan Assauri, Manajen Produksi, 241.    
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 Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen, 334. 
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perusahaan tidak mempunyai persediaan yang mencukupi, dapat 

mengakibatkan biaya-biaya dari terjadinya kekurangan bahan.
18

 

Pengendalian persediaan menurut Assauri merupakan salah satu 

kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam 

seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sensuai apa yang telah 

direncanakan lebih dahulu baik waktu, jumlah, kuantitas maupun biaya. 

Sedangkan menurut Herjanto, pengendalian persediaan adalah serangkaian 

kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus 

dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa 

besar pesanan harus diadakan, jumlah atau tingkat persediaan yang dibutuhkan 

berbeda-beda untuk setiap perusahaan pabrik, tergantuk dari volume 

produksinya, jenis perusahaan dan produksinya.
19

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan persediaan adalah 

kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan (bahan baku atau bahan 

penolong) yang tepat, dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak pula 

kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan
20

 

2. Tujuan pengendalian persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian persediaan yang dijalankan 

adalah untuk menjaga tingkat persediaan pada tingkat yang optimal sehingga 
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diperoleh penghematan-penghematan untuk persediaan tersebut. Hal inilah 

yang dianggap penting untuk dilakukan perhitungan persediaan sehingga dapat 

menunjukkan tingkat persediaan yang sensual dengan kebutuhan dan dapat 

menjaga kontinuitas dengan pengorbanan atau pengerluaran biaya yang 

ekonomis. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen dengan cepat 

(memuaskan konsumen) 

b. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 

produksi. 

c. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. 

d. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat 

mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar. 

e. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran, 

karena akan mengakibatkan biaya lebih besar.
21

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan 

Menurut Ristono, besar kecilnya persediaan bahan baku dan bahan 

penolong dipengaruhi oleh faktor: 

a. Volume atau jumlah yang dibutuhkan, yaitu yang dimaksudkan untuk 

menjaga keberlangsungan (kontinuitas) proses produksi. Semakin banyak 
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jumlah bahan baku yang dibutuhkan, maka akan semakin besar tingkat 

persediaan bahan baku. Volume produksi yang direncanakan, hal ini 

ditentukan oleh penjualan terdahulu dan ramalan penjualan. Semakin tinggi 

volume produksi yang direncanakan berarti membutuhkan bahan baku yang 

lebih banyak yang berakibat pada tingginya tingkat persediaan bahan baku. 

b. Kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan bahan 

baku dan sebaliknya. 

c. Sifat bahan baku atau bahan penolong, apakah cepat rusak (durable good) 

atau tahan lama (undurable good). Bahan yang tidak tahan lama tidak dapat 

disimpan lama, oleh karena itu bila bahan baku yang diperlukan tergolong 

barang yang tidak tahan lama maka tidak perlu disimpan dalam jumlah 

banyak. Sedangkan untuk bahan baku yang memiliki sifat tahan lama, maka 

tidak ada salahnya perusahaan menyimpannya dalam jumlah besar.
22

 

4. Metode pengendalian persediaan  

Metode pengendalian persediaan yang ada dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Metode pengendalian secara statistik (statistical inventory control) 

Metode ini sering juga disebut metode pengendalian tradisional 

karena memberi dasar lahirnya metode baru yang lebih modern seperti MPR 

di Amerika dan Kanban di Jepang. Pada dasarnya, metode pengendalian 

tradisional ini berusaha mencari jawaban optimal dalam menentukan: 
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1) Jumlah ukuran pemesanan ekonomis (EOQ) 

2) Titik pemesanan kembali (reorder point) 

3) Jumlah cadangan pengaman (safety stock) yang diperlukan 

Metode pengendalian persediaan secara statistik ini biasanya 

digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya bersifat bebas 

(dependent) dan dikelola tidak saling bergantung. Yang dimaksud 

permintaan bebas adalah permintaan yang hanya dipengaruhi mekanisme 

pasar sehingga bebas dari fungsi operasi produk.  

Ditinjau dari sejarah perkembangannya, metode secara formal 

diperkenalkan oleh Wilson pada tahun 1929 dengan mencoba mencari 2 

pertanyaan dasar yaitu: 

1) Berapa jumlah barang yang harus dipesan untuk setiap kali pemesanan? 

2) Kapan saat pemesanan harus dilakukan?
23

 

b. Metode perencanaan kebutuhan material (MPR) 

Metode pengendalian tradisional akan tidak efektif bila digunakan 

untuk permintaan yang tidak bebas (independent). Yang dimaksud 

permintaan tidak bebas adalah permintaan yang tergantung kepada 

kebutuhan suatu komponen atau material lainnya. Dengan kata lain, 

kebutuhan tidak bebas adalah kebutuhan yang tunduk pada fungsi operasi 

produksi, sebagai gambaran adalah permintaan akan 4 roda mobil dan 1 
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kemudi hanya apabila hanya ada 1 unit mobil, sehingga permintaan akan 

roda dan kemudi dikatakan tergantung pada permintaan mobil. 

Metode MPR ini bersifat oriented, yang terdiri dari sekumpulan 

prosedur, aturan-aturan keputusan dan seperangkat mekanisme pencatatan 

yang dirancang untuk menjabarkan Jadwal Induk Produksi (JIP). Dari 

sejarahnya, penerapan MPR pertama kali digunakan pada industri logam tipe 

Job Shop dimana tipe yang paling sulit dikendalikan dalam sistem 

manufaktur. Dengan demikian, kehadiran MPR sangat berarti dalam 

meminimisasi investasi persediaan, memudahkan penyusunan jadwal 

kebutuhan setiap komponen yang diperlukan dan sebagai alat pengendalian 

produksi dan persediaan.
24

 

c. Metode persediaan Just In Time (JIT) 

JIT juga diistilahkan sebagai produksi tanpa persediaan (stockless 

production atau zero inventory). Dalam perkembangannya, metode JIT tidak 

saja diterapkan untuk bidang pesediaan, namun juga dapat diterapkan dalam 

bidang produksi. 

Dalam bidang produksi, penekanan JIT ialah mengusahakan secara 

kontinyu pengurangan rendmen (waste) dan ketidakefisienan dari produksi 

melalui pengurangan lot size yang kecil, kualitas yang tinggi, dan koordinasi 

yang baik dengan tim kerja. Produksi JIT menunjukkan suatu sistem 

produksi dimana kegiatan operasi (gerakan material, proses pengolahan dan 
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sebagainya) terjadi hanya jika diperlukan. Selain itu, JIT juga berfungsi 

sebagai alat pendekatan untuk penyeimbang produksi, sebagai alat 

pengendali mutu barang, dan sebagai mekanisme bagi peningkatan motivasi 

dan keterlibatan para pekerja. 

Metode JIT banyak digunakan dalam kegiatan produksi, terutama 

produksi yang berdasarkan pesanan. Namun JIT tidak banyak digunakan 

dalam perdagangan eceran karena permintaan konsumen yang tidak dapat 

diramalkan sebelumnya, dan dalam kegiatan produksi yang mempunyai pola 

musiman seperti pengalengan buah-buahan. Metode JIT dapat dilaksanakan 

dengan baik apabila produk yang dibuat hanya memiliki sedikit variasi atau 

jenis dan lokasi pemasok secara fisik berada tidak jauh dari perusahaan atau 

pelanggan.
25

 

C. Pengendalian Persediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong Dengan Metode 

Economic Oder Quantity (EOQ) 

1. Pengertian Economic Oder Quantity (EOQ) 

Metode persediaan yang paling terkenal adalah model-model Economic 

Order Quantity (EOQ). Metode ini dapat digunakan baik untuk barang-barang 

yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Model EOQ digunakan untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimalkan biaya langsung 
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penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan 

persediaan.
26

 

Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) atau pembelian bahan baku 

dan suku cadangnya yang optimal sesuai yang diutarakan Slamet dapat 

diartikan sebagai kuantitas bahan baku dan suku cadangnya yang dapat 

diperoleh melalui pembelian dengan mengeluarkan biaya minimal tetapi tidak 

berakibat pada kekurangan dan kelebihan bahan baku dan suku cadangnya.
27

 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah pemesanan yang paling 

ekonomis. Yaitu jumlah pembelian barang, misal bahan baku atau pembantu, 

yang dapat menimbulkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan 

biaya pemesanan setiap tahun. 

Model ini sangat mudah dan sederhana, namun berlaku asumsi-asumsi 

sebagai berikut: 

a. Jumlah kebutuhan barang selama setahun dapat diperkirakan dan kebutuhan 

barang sepanjang tahun relatif stabil. 

b. Hanya ada dua macam biaya yang relevan, yaitu biaya pemesanan dan biaya 

pemeliharaan barang. 

c. Biaya pemesanan untuk setiap kali pesan besarnya selalu sama, tidak 

berpengaruh oleh jumlah yang dipesan. 
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d. Biaya pemeliharaan barang setiap unit setiap tahun selalu sama. Dengan kata 

lain biaya pemeliharaan barang ini bersifat variabel. Tergantung pada jumlah 

barang yang disimpan dan lama waktu penyimpanan. 

e. Usia barang relatif lama, tidak cepat menjadi aus, busuk atau rusak. 

f. Harga barang setiap unit barang selalu sama (stabil). 

g. Tidak ada kendala atau batasan mengenai jumlah barang yang dapat 

dipesan.
28

  

Model Economic Oder Quantity (EOQ) menurut Heizer dan Render 

adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan. 

Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi 

sebagai berikut. 

a. Jumlah permintaan diketahui, cukup konstan dan independen. 

b. Waktu tunggu, yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah 

diketahui dan bersifat konstan. 

c. Persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, 

persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. 

d. Tidak tersedia diskon kuantitas. 

e. Biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan (biaya 

pemasangan atau pemesanan) dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam 

waktu tertentu (biaya penyimpanan atau biaya untuk membawa persediaan). 
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f. Kehabisan (kekurangan) persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika 

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat.
29

 

2. Perhitungan Economic Oder Quantity (EOQ) 

Model Economic Order Quantity (EOQ) merupakan model matematik 

yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi 

permintaan yang diproyeksikan, dengan biaya persediaan yang diminimalkan. 

Adapun rumus untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

adalah: 

EOQ=          
  

 

Keterangan:  

EOQ  : Economic Order Quantity 

D  : permintaan tahunan 

OC         : biaya pemesanan  

CC : biaya penyimpanan
30

 

Berdasarkan paparan dari Heizer dan Render perhitungan EOQ dapat 

dilakukan dengan rumus: 

EOQ=  
   

—
 

   

Keterangan: 

Q : jumlah optimal unit per pesanan (EOQ) 

                                                           
29

 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 561. 

 
30

 Irham Fahmi, Manajemen Produksi dan Operasi, (Bandung: ALFABETA, 2012), 120. 
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D  : permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan 

S  : biaya pemesanan untuk setiap kali pesan 

H           : biaya penyimpanan
31

 

Pada dasarnya metode Economic Order Quantity (EOQ) mengacu pada 

pembelian ekonomis dengan jumlah yang sama dalam setiap kali melakukan 

pemesanan. Perusahaan dapat menentukan berapa kali melakukan pemesanan 

bahan baku maupun bahan penolong dalam 1 tahun dengan cara membagi 

kebutuhan dalam satu tahun dengan jumlah pembelian setiap kali melakukan 

pemesanan. Adapun rumus frekuensi pemesanan yang dapat digunakan sebagai 

berikut: 

            D 

Frekuensi pemesanan (f) =            

         EOQ 

Keterangan: 

f  :frekuensi pembelian dalam satu tahun 

D : jumlah kebutuhan bahan baku selama setahun 

EOQ : kuantitas pembelian optimal
32

 

Dengan ditemukannya Economic Order Quantity (EOQ) ini masih ada 

kemungkinan adanya out of stock di dalam proses produksi. Kemungkinan 

stock out itu akan timbul apabila: 

                                                           
 

31
 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 562-563. 

32
 Arman Hakim Nasution & Yudha Prasetyawan, Perencanaan dan Pengendalian, 142. 
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a. Penggunaan bahan dasar di dalam proses produksi lebih besar dari pada yang 

diperkirakan sebelumnya. Hal ini akan berakibat persediaan akan habis 

diproduksi sebelum pembelian atau pesanan yang berikutnya datang, 

sehingga terjadi ketidakpastian dalam pemakaian bahan. 

b. Pesanan atau pembelian bahan dasar itu tidak dapat datang pada waktunya 

(mundur). Hal ini berarti lead time tidak tepat pada waktunya. 

Ketidakpastian dalam pemakaian bahan dasar akan dapat 

mengakibatkan out of stock. Dari keadaan tersebut maka perusahaan perlu 

menetapkan adanya persediaan besi (safety stock) untuk menjamin kelancaran 

proses produksi akibat adanya out of stock tersebut.
33

 

3. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Untuk memesan suatu barang sampai barang itu datang diperlukan 

jangka waktu yang bisa bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa bulan. 

Perbedaan waktu antara saat memesan sampai barang datang dikenal dengan 

istilah waktu tunggu tenggang (lead time). Waktu tenggang sangat dipengaruhi 

oleh ketersediaan dari barang itu sendiri dan jarak lokasi antara pembeli dan 

pemasok berada. Adanya waktu tenggang tersebut, perlu adanya persediaan 

yang dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang, yang 

disebut sebagai persediaan pengaman (safety stock). Persediaan pengaman 

                                                           
33

 Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Produksi, 219. 



49 

  

 
 

berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan 

barang.
34

 

Safety stock adalah persediaan barang minimum untuk menghindari 

terjadinya kekurangan barang. terjadinya kekurangan barang disebabkan antara 

lain karena kebutuhan barang selama pemesanan melebihi rata-rata kebutuhan 

barang, yang dapat terjadi karena kebutuhan setiap harinya terlalu banyak atau 

karena jangka waktu pemesanannya terlalu panjang dibanding dengan 

kebiasaan. Kalau perusahaan memiliki safety stock terlalu banyak akibatnya 

perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan yang terlalu mahal, tetapi 

kalau safety stock terlalu sedikit maka perusahaan akan menanggung biaya atau 

kerugian karena kekurangan barang. Oleh karena itu perusahaan harus dapat 

menentukan besarnya safety stock ini secara tepat.
35

 

Safety stock merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

kondisi persediaan yang selalu aman atau penuh pengamanan dengan harapan 

perusahaan tidak akan pernah mengalami kekurangan persediaan. Sedangkan 

menurut Joel G. Seagel dan Jae K. Shim safety stock adalah persediaan 

tambahan yang disiapkan sebagai proteksi terhadap kemungkinan habisnya 

persediaan. 

Menurut Farah Margaretha bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya safety stock ialah: 

                                                           
34

 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi, 258. 
35

 Pangestu Subagyo, Manajemen Operasi, 139. 
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a. Sulit atau tidaknya bahan atau barang tersebut diperoleh 

b. Kebiasaan pemasok menyerahkan barang atau bahan 

c. Besar atau kecilnya jumlah barang atau bahan yang dibeli setiap saat, dan 

d. Sering atau tidaknya mendapatkan pesanan mendadak.
36

 

Persediaan pengaman (safety stock) menurut Achmad Slamet adalah 

jumlah persediaan minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk menjaga 

kemungkinan datangnya bahan baku, sehingga tidak terjadi stagnasi. Safety 

stock dapat dirumuskan sebagai berikut: 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT
37

 

4. Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) 

Jumlah persediaan yang menandai saat harus dilakukan pemesanan 

ulang adalah disebut sebagai titik pemesanan ulang (reorder point), titik ini 

menandakan bahwa pembelian harus segera dilakukan untuk menggantikan 

persediaan yang telah digunakan. Jika ROP ditetapkan terlalu rendah, 

persediaan akan habis sebelum persediaan pengganti diterima sehingga 

produksi dapat terganggu atau permintaan pelanggan tidak dapat terpenuhi. 

Namun, jika titik pemesanan ulang ditetapkan terlalu tinggi maka persediaan 

baru sudah datang sementara persediaan digudang masih masih banyak. 

Keadaan ini dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan investasi yang 

berlebihan. 

                                                           
 

36
 Irham Fahmi, Manajemen Produksi, 121-122.  

 
37

 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi, 145. 
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Titik pemesanan ulang biasanya ditetapkan dengan cara menambahkan 

penggunaan selama waktu tenggang dengan persediaan pengaman atau dalam 

bentuk rumus sebagai berikut: 

ROP = D x L + SS 

Keterangan:  

ROP : titik pemesanan ulang (Reorder Point) 

D  : tingkat kebutuhan per unit waktu 

L : waktu tenggang 

SS : Safety Stock
38

 

5. Biaya Total (Total Cost) 

Dalam perhitungan biaya total persediaan, bertujuan untuk 

membuktikan bahwa dengan terdapatnya jumlah pembelian bahan baku yang 

optimal, yang dihitung dengan metode EOQ akan dicapai biaya total persediaan 

baku yang minimal. Total Inventory Cost (TIC) dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

TIC =          

Keterangan: 

D : jumlah kebutuhan barang dalam unit 

S  : biaya pemesanan setiap kali pesan 

h  : biaya penyimpanan
39

 

                                                           
 

38
 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi, 258-260. 
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Berdasarkan paparan dari Heizer dan Render perhitungan biaya total 

(total cost) dapat dilakukan dengan rumus: 

          D  Q 

TC =    S +        H 

          Q   2 

Kererangan:  

TC : total biaya 

D : banyaknya permintaan pada periode tertentu 

Q : EOQ 

S  : biaya pemesanan  

H : biaya penyimpanan
40

 

                                                                                                                                                                      
 

39
 Eldwidho Han Arista Fajrin & Achmad Slamet, “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan 

Baku Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantiti (EOQ) Pada Perusahaan Roti 

Bonansa”, Management Analysis Journal, 5 (2016), 293. 
40

 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 565.  
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BAB III 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG PADA BATIK 

TULIS “PURI” PACITAN 

A. Profil Batik Tulis “Puri” Pacitan 

1. Sejarah Berdirinya Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Batik Tulis “Puri” merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri pembuatan batik tulis. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

dikelola secara turun temurun. Saat ini perusahaan dikelola oleh Hj. Puri yang 

dibantu oleh Ibu Puji Hariati putri dari Ibu Hj. Puri dan Diah Ayu Asmoro Putri 

cucu dari Ibu Hj. Puri. Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan bertempat di Rt. 

03, Rw. 01, Dusun Cerbon, Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, 

Kabupaten Pacitan.1 

Pada saat usia 2 tahun Ibu Puri telah menjadi yatim piatu karena kedua 

orang tuanya meninggal dunia. Kehidupan keluarga Ibu Puri yang kurang 

mampu membuat mereka mengalami pahit getirnya kehidupan, sehingga paman 

dan bibinya tergerak untuk mengangkat mereka menjadi anak yang dirawat 

dengan penuh kasih sayang. Paman dan bibiknya adalah para pengrajin batik 

yang sangat ahli dalam bidangnya. Mereka memiliki usaha batik yang cukup 

terkenal di desanya, sehingga secara tidak langsung Ibu Puri pada masa 

kecilnya dibesarkan di lingkungan pengrajin batik tulis yang sangat 

berpengaruh terhadap masa depan depan Ibu Puri. 

 
1 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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Ketika masih duduk di kelas 2 SD, paman dan bibik Ibu Puri meninggal 

dunia sehingga Ibu Puri harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan membiayai 

sekolahnya dengan membuat batik dan menjualnya sendiri, karena harus 

menanggung beban keluarga, maka Ibu Puri hanya menempuh pendidikan 

sampai Sekolah Rakyat saja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi lagi. Usaha yang telah dirintis paman dan bibiknya tersebut kemudian 

dilanjutkan oleh Ibu Puri sampai saat ini. 

Usaha yang dilanjutkan Ibu Puri tersebut mengalami perkembangan 

yang bagus sehingga dapat meningkatkan perekonomian hidupnya. Selain itu, 

dengan usaha tersebut juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat 

karena mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat daerah sekitar 

usaha tersebut. Ibu Puri juga ingin melestarikan kebudayaan jawa yang hampir 

hilang seiring dengan perkembangan zaman.2 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi 

a. Personalia 

Batik Tulis “Puri” Pacitan yang bergerak dalam pembuatan batik 

tulis memiliki jam kerja yang berbeda pada masing-masing karyawan. 

Karyawan bagian batik cap bekerja dari jam 07.00-15.00 WIB setiap hari. 

Bekerja diatas jam 15.000 WIB maka dianggap kerja lembur. Untuk 

karyawan bagian pola bekerja dirumah masing-masing dengan mengambil 

 
2 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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kain dan meyetorkan kembali kain yang sudah di pola ke perusahaan Batik 

Tulis “Puri”.  

Karyawan bagian membatik bekerja dengan jam kerja yang 

disesuikan sendiri atau bisa dikerjakan di rumah masing-masing karyawan 

tersebut. Perusahaan memberikan batasan waktu untuk menyetorkan kain 

yang sudah dibatik kira-kira 2 sampai 3 hari dan 1 minggu sekali bagi 

karyawan yang membawa kain lebih banyak dari perusahaan. Sedangkan 

untuk karyawan bagian proses mewarna, nglorot dan bagian mencuci kain 

batik memiliki hari kerja yang tidak bisa ditentuan bisa 1 minggu sekali atau 

2 minggu sekali. Biasanya pemilik usaha akan memanggil karyawan apabila 

kain yang dibatik sudah terkumpul. Sebelum waktunya mewarna, nglorot 

dan mencuci kain batik karyawan tersebut juga bertugas membantik seperti 

karyawan bagian membatik.3 

Proses produksi batik tulis mennggunakan peralatan tradisional, 

produk-produk batik tulis diproduksi secara manual dengan mengandalkan 

tenaga manusia. Produk yang dihasilkan merupakan produk handmade. 

Adapun jumlah tenaga kerja yang dimiliki Batik Tulis “Puri” Pacitan 

sebanyak 50 orang, yang terdiri dari: 

1) Bagian cap        : 2 orang 

2) Bagian pola        : 5 orang 

3) Bagian membatik  atau mencanting : 35 orang 

 
3 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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4) Bagian proses pewarnaan, penglorotan dan mencuci kain batik   : 8 orang 

Sistem pemberian upah kerja atau gaji diberikan setiap hari kepada 

karyawan. Hal tersebut menyesuaikan dengan berapa produk yang bisa 

dhasilkan oleh karyawan pada masing-masing bagian. Karyawan bagian cap 

kain mendapat gaji Rp. 10.000/ lembar kain. Untuk Karyawan bagian pola 

kain mendapat gaji Rp. 5000 – Rp. 10.000/ lembar kain, dengan melihat 

motif batiknya. Untuk karyawan bagian membatik mendapat gaji Rp. 35.000 

– Rp. 70.000/ lembar kain, dengan melihat susah atau tidaknya motif batik 

tersebut. Sedangkan untuk karyawan bagian mewarna, nglorot dan mencuci 

kain mendapat gaji Rp. 70.000/ hari dan apabila lembur mendapat gaji Rp. 

80.000/ hari.4 

b. Struktur organisasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Batik Tulis “Puri” Pacitan 

  

 

 

 

 

 

            

 
4 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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Penjelasan tugas dari setiap bagian dalam struktur organisasi pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan sebagai berikut: 

1) Direktur  

Tugas dari direktur adalah menjadi pemimpin di perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab penuh dengan kemajuan dan perkembangan 

perusahaan. Selain itu direktur juga memiliki tanggung jawab penuh 

kepada divisi-divisi dibawahnya. 

2) Bagian pemasaran 

Tugas bagian pemasaran adalah memperhatikan keadaan pasar dengan 

melihat perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun 

perusahaan saingan dan membuka area pasar baru untuk memperluas 

jangkauan pemasaran perusahaan. Selain itu bagian pemasaran juga harus 

membuat metode pemasaran yang strategis untuk menarik minat pembeli 

produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. 

3) Sekretaris 

Tugas sekretaris perusahaan adalah membantu direktur perusahaan dan 

bertugas dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan. Selain itu 

sekretaris juga bertugas melakukan koordinasi antar pengurus mauapun 

antar kelembagaan. 

4) Bendahara 

Tugas bendahara perusahaan adalah melakukan pencatatan dan 

pengelolaan keuangan perusahaan. Selain itu bendahara juga bertugas 
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untuk menyimpan uang milik perusahaan dan mengeluarkan uang sensuai 

dengan keperluan berdasarkan persetujuan dari direktur perusahaan. 

5) Bagian produksi 

Tugas bagian produksi adalah mengkoordinir, mengawasi dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana 

dengan baik dan menghasilkan kualitas produk sensuai standart yang 

ditetapkan perusahaan. Selain itu bagian produksi juga bertugas 

mengontrol adanya bahan baku dan bahan penolong.5 

B. Data Pembelian dan Pemakaian Persediaan Bahan Baku Tahun 2018 Pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sejumlah data dari perusahaan 

dengan wawancara langsung kepada Mbk Ayu cucu dari Ibu Hj. Puri. Selain itu 

peneliti juga memperoleh data pembelian dan penggunaan  bahan baku pada tahun 

2018 dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan. Bahan baku yang 

digunakan perusahaan yaitu kain, malam, pewarna dan tepung singkong. Adapun 

data pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 
5 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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Tabel 3.1 

Pembelian persediaan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku 

Kain 

(Yard) 

Malam 

(Kg) 

Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

1. Januari 865 50 25 11 

2. Februari 865 50 25 9 

3. Maret 1065 100 40 13 

4. April 965 30 30 11 

5. Mei 2040 100 88,5 20 

6. Juni - 30 20 5 

7. Juli 1065 100 68,5 13 

8. Agustus 865 50 - 9 

9. September 1065 50 69 15 

10. Oktober 1065 65 16 13 

11. November 1000 60 35 12 

12. Desember 2040 100 68 15 

Total  12.900 785 485 146 

Rata-rata 1.075 65,4 40,4 12,1 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 20186 

Berdasarkan data pembelian bahan baku yang dipaparkan diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 Batik Tulis “Puri” Pacitan melakukan pembelian 

persediaan bahan baku kain sebanyak 12.900 Yard, bahan baku malam sebanyak 

785 Kg, bahan baku pewarna sebanyak 485 Kg dan bahan baku tepung singkong 

 
6 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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sebanyak 146 Kg. Selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data pemakaian 

bahan baku kain, malam pewarna dan tepung singkong tahun 2018 pada Batik 

Tulis “Puri” Pacitan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pemakaian persediaan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku 

Kain (Yard) Malam (Kg) Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

1. Januari 860 50 25 10 

2. Februari 865 50 25 10 

3. Maret 1060 70 39 12 

4. April 960 60 30 12 

5. Mei 965 65 42 12 

6. Juni 965 65 43 13 

7. Juli 1175 75 48 12 

8. Agustus 700 45 30,5 9 

9. September 1230 80 50 15 

10. Oktober 1065 65 35 12 

11. November 1000 60 35 12 

12. Desember 1165 70 45 14 

Total 12.010 755 447,5 143 

Rata-rata 1.000 62,9 37,3 11,9 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 20187 

 
7 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 



61 

 

 

Berdasarkan data penggunaan bahan baku yang dipaparkan diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 Batik Tulis “Puri” Pacitan menggunakan 

persediaan bahan baku kain sebanyak 12.010 Yard, bahan baku malam sebanyak 

755 Kg, bahan baku pewarna sebanyak 447,5 Kg dan bahan baku tepung singkong 

sebanyak 143 Kg.  

Selain data pembelian dan pemakaian bahan baku diatas, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada pihak perusahaan juga diperoleh data-data 

tentang biaya pemesanan, biaya penyimpanan, jumlah hari kerja, jam kerja dan 

waktu tunggu (lead time) mulai dari melakukan pemesanan barang sampai barang 

pesanan sampai di perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan. Adapun data tentang 

biaya pemesanan yang dilakukan perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3 

Data biaya pemesanan 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan  

Tahun 2018 

No Bahan baku Frekuensi 

(kali) 

Biaya 

telepon (Rp) 

Biaya 

transportasi 

(Rp) 

Total biaya 

tahun 2018 

(Rp) 

1. Kain  11 10.000 245.000 2.805.000 

2. Malam 12 5.000   35.000     480.000 

3. Pewarna 12 10.000   30.000     480.000 

4. Tepung 

singkong  

12 5.000   25.000     360.000 

Jumlah    4.125.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 20188 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa biaya pemesanan bahan baku 

pada tahun 2018 yang ada di perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan terdiri dari 2 

jenis biaya yaitu biaya transportasi dan biaya telepon. Biaya transportasi adalah 

biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap kali melakukan pemesanan bahan baku 

yang diambil dari Solo. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total biaya 

pemesanan bahan baku kain tahun 2018 sebesar Rp. 2.805.000, bahan baku malam 

sebesar Rp.480.000, bahan baku pewarna sebesar Rp. 480.000 dan bahan baku 

tepung singkong sebesar Rp. 360.000.9  

 
8 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
9 Ibid. 
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Selanjutnya akan dijabarkan tentang biaya penyimpanan untuk bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan. Adapun biaya penyimpanan tersebut dapat 

dipaparkan pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Data biaya penyimpanan 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Biaya Jumlah Rp/ tahun 

1. Biaya listrik Rp. 2.000.000 

2. Biaya pemeliharaan bahan Rp. 3.000.000 

3. Biaya pemeliharaan gudang Rp. 2.000.000 

4. Biaya lain-lain Rp. 1.000.000 

Jumlah  Rp. 8.000.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201810 

 Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa biaya penyimpanan bahan 

baku pada tahun 2018 yang ada di perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan terdiri 

dari 4 jenis biaya yaitu biaya listrik, biaya pemeliharaan bahan, biaya 

pemeliharaan gudang dan biaya lain-lain. 

Besarnya biaya penyimpanan belum diterapkan di perusahaan untuk setiap 

jenis bahan baku maupun bahan penolong. Sehingga biaya penyimpanan 

diperhitungkan dalam bentuk prosentase dari nilai persediaan, maka biaya 

penyimpanan bahan baku kain sebesar 70%, bahan baku malam sebesar 13%, 

 
10 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”.  
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bahan baku pewarna sebesar 10% dan bahan baku tepung singkong sebesar 2%. 

Adapun biaya penyimpanan untuk masing-masing bahan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Data biaya penyimpanan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Biaya 

simpan (%) 

Total biaya 

penyimpanan 

bahan baku tahun 

2018 (Rp) 

Biaya 

penyimpanan 

(Rp) 

1. Kain  70 8.000.000 5.600.000 

2. Malam  13 8.000.000 1.040.000 

3. Pewarna  10 8.000.000 800.000 

4. Tepung singkong 2 8.000.000 160.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201811 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan memiliki hari kerja hampir setiap 

hari untuk karyawan. Hanya saja apabila ada hajatan atau hari raya idul fitri maka 

aktivitas perusahaan dihentikan untuk sementara waktu. Perusahaan Batik Tulis 

“Puri” Pacitan memiliki jumlah hari kerja kurang lebih 315 hari dalam setahun. 

Sedangkan jam kerja dalam satu hari yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

berbeda-beda untuk setiap karyawan. Jam kerja yang diberikan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan kepada karyawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 
11 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 01 Juli 2019”.  
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Tabel 3.6 

 Jumlah jam kerja/ hari 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

No Tugas karyawan Jumlah jam kerja/ hari 

1. Karyawan bagian cap 8 jam/ hari 

2. Karyawan bagian pola Jam kerja disesuaikan sendiri 

oleh karyawan bagian pola 

3. Karyawan bagian membatik atau 

mencanting 

Jam kerja disesuaikan sendiri 

oleh karyawan bagian 

membatik atau mencanting 

4. Karyawan bagian proses pewarnaan, 

penglorotan dan mencuci kain batik  

8 jam/ hari 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201812 

 Selain jumlah hari kerja karyawan dalam satu tahun dan jam kerja 

karyawan/ hari, peneliti selanjutnya akan memaparkan lead time atau waktu 

tunggu pesanan dari saat mulai memesan kebutuhan bahan baku hingga barang 

sampai di perusahaan. lead time atau waktu tunggu dalam melakukan pemesanan 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan yaitu 2 hari setiap kali melakukan pemesanan.13 

 

 

 

 

 
12 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
13 Ibid. 
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C. Data Pembelian dan Pemakaian Persediaan Bahan Penolong Tahun 2018 

Pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Data pembelian dan pemakaian bahan penolong pada tahun 2018 diperoleh 

dari wawancara langsung kepada Mbk Ayu cucu dari Ibu Hj. Puri. Selain dengan 

wawancara, data pembelian dan pemakaian bahan penolong juga diperoleh dari 

dokumen-dokumen perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan. Bahan penolong yang 

digunakan untuk membantu proses produksi pada Batik Tulis Puri Pacitan yaitu 

soda abu. Adapun data pembelian bahan penolong dan penggunaan bahan 

penolong dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 

Pembelian persediaan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Penolong 

Soda Abu (Kg) 

1. Januari 25 

2. Februari 25 

3. Maret 30 

4. April 25 

5. Mei 50 

6. Juni 30 

7. Juli 30 

8. Agustus 25 

9. September 50 

10. Oktober 20 

11. November 30 

12. Desember 50 

Total 390 

Rata-rata 32,5 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201814 

Berdasarkan data pembelian bahan penolong yang dipaparkan diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 Batik Tulis “Puri” Pacitan melakukan pembelian 

persediaan bahan penolong soda abu sebanyak 370 Kg. Selanjutnya peneliti akan 

 
14 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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memperlihatkan data pemakaian bahan penolong soda abu pada tahun 2018 pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Pemakaian persediaan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Penolong 

Soda Abu (Kg) 

1. Januari 24 

2. Februari 25 

3. Maret 29 

4. April 26 

5. Mei 35 

6. Juni 40 

7. Juli 30 

8. Agustus 20 

9. September 45 

10. Oktober 25 

11. November 30 

12. Desember 38 

Total 367 

Rata-rata 30,6 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201815 

 

 
15 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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Berdasarkan data pembelian bahan penolong yang dipaparkan diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2018 Batik Tulis “Puri” Pacitan menggunakan 

persediaan bahan penolong soda abu sebanyak 367 kg. Bahan penolong yang 

digunakan perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan juga diperoleh dari solo. Biaya 

pemesanan yang digunakan untuk bahan penolong dapat dilihat berdasarkan tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Data biaya pemesanan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan baku Frekuensi 

(kali) 

Biaya 

telepon (Rp) 

Biaya 

transportasi 

(Rp) 

Total biaya 

tahun 2018 

(Rp) 

Soda abu 12 5.000 30.000 420.000 

Jumlah      420.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201816 

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa biaya pemesanan bahan 

penolong yang ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan ada 2 jenis biaya yaitu biaya 

telepon dan biaya transportasi. Besarnya biaya pemesanan tahun 2018 untuk bahan 

penolong soda abu sebesar Rp. 420.000. Selanjutnya akan dipaparkan biaya 

penyimpanan untuk bahan penolong soda abu. Adapun biaya penyimpanan untuk 

bahan penolong soda abu dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut: 

 
16 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”.  
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Tabel 3.10 

Data biaya penyimpanan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong Biaya simpan 

(%) 

Total biaya 

penyimpanan bahan 

baku tahun 2018 (Rp 

Biaya 

penyimpanan (Rp) 

Soda abu 5 8.000.000 400.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 201817 

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa biaya penyimpanan yang 

dikeluarkan perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan untuk bahan penolong soda abu 

tahun 2018 sebesar Rp. 400.000. Lead time atau waktu tunggu dalam melakukan 

pemesanan bahan penolong soda abu sampai barang sampai di perusahaan yaitu 2 

hari.18 

 
17 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”.  
18 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN BAHAN 

PENOLONG 

A. Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Pengaman 

(Safety Stock). Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) Dan Biaya Total (Total 

Cost) Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada Usaha Batik Tulis 

“Puri” Pacitan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Batik Tulis “Puri’ 

Pacitan bahwa perusahaan melakukan pembelian bahan baku hanya apabila 

persediaan yang di gudang habis. Sehingga perusahaan sering mengalami 

kekurangan bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan untuk 

proses produksi tersebut yaitu kain, malam, pewarna dan tepung singkong. 

Adapun Data mengenai pembelian bahan baku pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Pembelian persediaan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku 

Kain 

(Yard) 

Malam 

(Kg) 

Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

1. Januari 865 50 25 11 

2. Februari 865 50 25 9 

3. Maret 1065 100 40 13 

4. April 965 30 30 11 

5. Mei 2040 100 88,5 20 

6. Juni - 30 20 5 

7. Juli 1065 100 68,5 13 

8. Agustus 865 50 - 9 

9. September 1065 50 69 15 

10. Oktober 1065 65 16 13 

11. November 1000 60 35 12 

12. Desember 2040 100 68 15 

Total  12.900 785 485 146 

Rata-rata 1.075 65,4 40,4 12,1 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
1
 

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan 

melakukan pembelian bahan baku kain 11 kali dalam setahun dengan total 

pembelian sebanyak 12.900 yard, untuk bahan baku malam perusahaan melakukan 

pembelian 12 kali dalam setahun dengan total pembelian sebanyak 785 kg, untuk 

                                                           
1
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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bahan baku pewarna perusahaan melakukan pembelian 12 kali dalam setahun 

dengan total pembelian sebanyak 485 kg. Sedangkan untuk bahan baku tepung 

singkong perusahaan melakukan pembelian 12 kali dalam setahun dengan total 

pembelian sebanyak 146 kg. 

 Kuantitas pembelian bahan baku kain, malam, pewarna dan tepung 

singkong yang optimal dapat diketahui dari jumlah pemakaian bahan baku pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018. Adapun Data mengenai pemakaian bahan 

baku pada Batik Tulis “Puri” Pacitan pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Pemakaian persediaan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Baku 

Kain (Yard) Malam (Kg) Pewarna 

(Kg) 

Tepung 

Singkong 

(Kg) 

1. Januari 860 50 25 10 

2. Februari 865 50 25 10 

3. Maret 1060 70 39 12 

4. April 960 60 30 12 

5. Mei 965 65 42 12 

6. Juni 965 65 43 13 

7. Juli 1175 75 48 12 

8. Agustus 700 45 30,5 9 

9. September 1230 80 50 15 

10. Oktober 1065 65 35 12 

11. November 1000 60 35 12 

12. Desember 1165 70 45 14 

Total 12.010 755 447,5 143 

Rata-rata 1.000 62,9 37,3 11,9 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
2
  

 

 

                                                           
2
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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Selanjutnya akan dijabarkan tentang biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan untuk bahan baku kain, malam, pewarna dan tepung singkong pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018. Adapun biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan tersebut dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Data biaya pemesanan 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Frekuensi 

(kali) 

Biaya 

telepon (Rp) 

Biaya 

transportasi 

(Rp) 

Total biaya 

tahun 2018 

(Rp) 

1. Kain  11 10.000 245.000 2.805.000 

2. Malam 12 5.000   35.000     480.000 

3. Pewarna 12 10.000   30.000     480.000 

4. Tepung 

singkong  

12 5.000   25.000     360.000 

Jumlah    4.125.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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Tabel 4.4 

Data biaya penyimpanan bahan baku 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Biaya 

simpan (%) 

Total biaya 

penyimpanan 

bahan baku tahun 

2018 (Rp) 

Biaya 

penyimpanan 

(Rp) 

1. Kain  70 8.000.000 5.600.000 

2. Malam  13 8.000.000 1.040.000 

3. Pewarna  10 8.000.000 800.000 

4. Tepung singkong 2 8.000.000 160.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
4
 

Setelah memperoleh data pemakaian bahan baku pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 langkah selanjutnya adalah mencari persediaan bahan baku 

yang optimal dengan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock), titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost) sebagai berikut: 

1. ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) 

Kuantitas pemesanan dengan menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) pada dasarnya untuk meminimalkan biaya persediaan dan 

mengoptimalkan jumlah kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang 

                                                           
4
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 01 Juli 2019”. 
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digunakan dalam proses produksi perusahaan. Perhitungan Economic Order 

Quantity (EOQ) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
 

   

Dimana:  

Q : jumlah optimal unit per pesanan (EOQ) 

D : permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan 

S  : biaya pemesanan untuk setiap kali pesan 

         H            : biaya penyimpanan 

Setelah menghitung jumlah persediaan yang optimal maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan frekuensi pemesanan. Adapun rumus frekuensi 

pemesanan yang dapat digunakan sebagai berikut: 

            D 

Frekuensi pemesanan (f) =            

         EOQ 

Keterangan: 

f  : frekuensi pembelian dalam satu tahun 

D : jumlah kebutuhan bahan baku selama setahun 

EOQ : kuantitas pembelian optimal 

a. Perhitungan persediaan bahan baku kain 

Ada 3 tahapan untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

untuk persediaan bahan baku kain, antara lain sebagai berikut: 
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1) Menentukan jumlah permintaan tahunan dalam unit untuk barang 

persediaan (D) 

Jumlah permintaan persediaan bahan baku kain pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 12.010 Yard. 

2) Menjumlahkan biaya pemesanan (S) 

Biaya pemesanan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya pemesanan 

dalam satu tahun  frekuensi pemesanan. Sehingga diperoleh Rp. 

2.805.000  11 = Rp. 255.000. Jadi biaya pemesanan bahan baku kain 

untuk sekali pesan adalah Rp. 255.000. 

3) Menentukan biaya penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan untuk bahan baku kain pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.600.000. Setelah diketahui biaya 

penyimpanan per tahun maka untuk mengetahui biaya penyimpanan per 

unitnya (H) dengan cara jumlah biaya penyimpanan per tahun  jumlah 

permintaan tahunan persediaan bahan baku kain. Sehingga diperoleh Rp. 

5.600.000  12.010 Yard = 466,28. Jadi biaya penyimpanan bahan baku 

kain per unitnya adalah Rp. 466,28. 

Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) untuk bahan baku kain 

adalah sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
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Dimana: D = 12.010 Yard 

S = Rp.255.000 

    H = Rp. 5.600.000 

    = Rp. 446,28 

                          12.010 Yard 

Sehingga diperoleh: 

        =  
                    

      
 

        = 3.704,69858 Yard 

           (dibulatkan menjadi 3.705 Yard) 

Jumlah pembelian bahan baku kain yang optimal setiap kali pesan 

pada tahun 2018 sebesar 3.705 Yard, dengan frekuensi pembelian bahan 

baku kain yang diperlukan yaitu: 

               12.010 

Frekuensi pemesanan (f) =          

            3.704,69858 

        = 3,24 (dibulatkan menjadi 3 kali) 

Frekuensi pemesanan bahan baku kain berdasarkan perhitungan yang 

telah dilakukan dengan metode EOQ adalah 3 kali dalam satu tahun dengan 

jumlah pemesanan yang optimal sebesar 3.705 Yard setiap kali melakukan 

pemesanan.  

b. Perhitungan persediaan bahan baku malam 

Ada 3 tahapan untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

untuk persediaan bahan baku malam, antara lain sebagai berikut: 



80 

 

 

 

1) Menentukan jumlah permintaan tahunan dalam unit untuk barang 

persediaan (D) 

Jumlah permintaan persediaan bahan baku malam pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 755 Kg. 

2) Menjumlahkan biaya pemesanan (S) 

Biaya pemesanan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya pemesanan 

dalam satu tahun  frekuensi pemesanan. Sehingga diperoleh Rp. 480.000 

 12 = Rp. 40.000. Jadi biaya pemesanan bahan baku malam untuk sekali 

pesan adalah Rp. 40.000. 

3) Menentukan biaya penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan untuk bahan baku malam pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.040.000. Setelah diketahui biaya 

penyimpanan per tahun maka untuk mengetahui biaya penyimpanan per 

unitnya (H) dengan cara jumlah biaya penyimpanan per tahun  jumlah  

permintaan tahunan persediaan bahan baku malam. Sehingga diperoleh 

Rp. 1.040.000  755 Kg = 1.377. Jadi biaya penyimpanan bahan baku 

malam per Kg adalah Rp. 1.377. 

Perhitungan  Economic Order Quantity (EOQ) untuk bahan baku 

malam adalah sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
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Dimana: D       : 755 Kg 

S        : Rp. 40.000 

H       : Rp. 1.040.000 

                                    = Rp. 1.377  

                 755 Kg  

Sehingga diperoleh: 

        =  
                 

     
 

        = 209,436079 Kg 

           (dibulatkan menjadi 209 Kg) 

Jumlah pembelian bahan baku malam yang optimal setiap kali pesan 

pada tahun 2018 sebesar 209 Kg, dengan frekuensi pembelian bahan baku 

malam yang diperlukan yaitu: 

                 755 

Frekuensi pemesanan (f) =         

            209,436079 

        = 3,604 (dibulatkan menjadi 4 kali) 

Frekuensi pemesanan bahan baku malam berdasarkan perhitungan 

yang telah dilakukan dengan metode EOQ adalah 4 kali dalam satu tahun 

dengan jumlah pemesanan yang optimal sebesar 209 Kg setiap kali 

melakukan pemesanan.  

c. Perhitungan persediaan bahan baku pewarna  

Ada 3 tahapan untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

untuk persediaan bahan baku pewarna, antara lain sebagai berikut: 



82 

 

 

 

1) Menentukan jumlah permintaan tahunan dalam unit untuk barang 

persediaan (D) 

Jumlah permintaan persediaan bahan baku pewarna pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 447,5 Kg. 

2) Menjumlahkan biaya pemesanan (S) 

Biaya pemesanan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya pemesanan 

dalam satu tahun  frekuensi pemesanan. Sehingga diperoleh Rp. 480.000 

 12 = Rp. 40.000. Jadi biaya pemesanan bahan baku pewarna untuk 

sekali pesan adalah Rp. 40.000. 

3) Menentukan biaya penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan untuk bahan baku pewarna pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 800.000. Setelah diketahui biaya 

penyimpanan per tahun maka untuk mengetahui biaya penyimpanan per 

unitnya (H) dengan cara jumlah biaya penyimpanan per tahun  jumlah  

permintaan tahunan persediaan bahan baku pewarna. Sehingga diperoleh 

Rp. 800.000  447,5 Kg = 1.788. Jadi biaya penyimpanan bahan baku 

pewarna per Kg adalah Rp. 1.788. 

Perhitungan  Economic Order Quantity (EOQ) untuk bahan baku 

pewarna adalah sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
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Dimana: D       : 447,5 Kg 

S        : Rp. 40.000 

H       : Rp. 800.000 

                                  = Rp. 1.788 

              447,5 Kg  

Sehingga diperoleh:  

        =  
                   

     
 

        = 141.500429 Kg 

           (dibulatkan menjadi 142 Kg) 

Jumlah pembelian bahan baku pewarna yang optimal setiap kali 

pesan pada tahun 2018 sebesar 142 Kg, dengan frekuensi pembelian bahan 

baku pewarna yang diperlukan yaitu: 

                 447,5 

Frekuensi pemesanan (f) =         

            141,500429 

        = 3,162 (dibulatkan menjadi 3 kali) 

Frekuensi pemesanan bahan baku pewarna berdasarkan perhitungan 

yang telah dilakukan dengan metode EOQ adalah 3 kali dalam satu tahun 

dengan jumlah pemesanan yang optimal sebesar 142 Kg setiap kali 

melakukan pemesanan. 

d. Perhitungan persediaan bahan baku tepung singkong 

Ada 3 tahapan untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

untuk persediaan bahan baku tepung singkong, antara lain sebagai berikut: 
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1) Menentukan jumlah permintaan tahunan dalam unit untuk barang 

persediaan (D) 

Jumlah permintaan persediaan bahan baku tepung singkong pada Batik 

Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 143 Kg. 

2) Menjumlahkan biaya pemesanan (S) 

Biaya pemesanan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya pemesanan 

dalam satu tahun  frekuensi pemesanan. Sehingga diperoleh Rp. 360.000 

 12 = Rp. 30.000. Jadi biaya pemesanan bahan baku tepung singkong 

untuk sekali pesan adalah Rp. 30.000. 

3) Menentukan biaya penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan untuk bahan baku tepung singkong pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 160.000. Setelah diketahui 

biaya penyimpanan per tahun maka untuk mengetahui biaya penyimpanan 

per unitnya (H) dengan cara jumlah biaya penyimpanan per tahun  

jumlah  permintaan tahunan persediaan bahan baku tepung singkong. 

Sehingga diperoleh Rp. 160.000  143 Kg = 1.119. Jadi biaya 

penyimpanan bahan baku tepung singkong per Kg adalah Rp. 1.119. 

Perhitungan  Economic Order Quantity (EOQ) untuk bahan baku 

tepung singkong adalah sebagai berikut: 

D       : 143 Kg  

S        : Rp. 30.000 
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H       : Rp. 160.000 

                        = Rp. 1.119 

               143 Kg  

Sehingga diperoleh: 

EOQ=  
   

—
 

  

        =  
                 

     
 

        = 87,5646065 

           (dibulatkan menjadi 88 Kg) 

Jumlah pembelian bahan baku tepung singkong yang optimal setiap 

kali pesan pada tahun 2018 sebesar 88 Kg, dengan frekuensi pembelian 

bahan baku tepung singkong yang diperlukan yaitu: 

                 143 

Frekuensi pemesanan (f) =         

            87,5646065 

        = 1,63 (dibulatkan menjadi 2 kali) 

Frekuensi pemesanan bahan baku tepung singkong berdasarkan 

perhitungan yang telah dilakukan dengan metode EOQ adalah 2 kali dalam 

satu tahun dengan jumlah pemesanan yang optimal sebesar 88 Kg setiap kali 

melakukan pemesanan. 

2. PERSEDIAAN PENGAMAN (SAFETY STOCK) 

Persediaan pengaman (safety stock) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perusahaan harus mencadangkan persediaan bahan baku dengan 
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tujuan untuk menghindari kemungkinan kekurangan bahan baku sehingga 

proses produksi berjalan dengan lancar dan perusahaan bisa memenuhi 

permintaan dari konsumen. Besarnya safety stock dapat diketahui dengan data 

pemakaian bahan baku maksimum, pemakaian rata-rata dan waktu tunggu 

pemesanan. Adapun data mengenai, pemakaian bahan baku maksimum, 

pemakaian rata-rata dan waktu tunggu pemesanan pada perusahaan Batik Tulis 

“Puri” Pacitan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data pemakaian bahan baku maksimum, pemakaian rata-rata dan waktu tunggu 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Pemakaian 

maksimum 

Pemakaian  

rata-rata 

Waktu 

tunggu 

1. Kain  1230 1000 2 

2. Malam  80 62,9 2 

3. Pewarna  50 37,3 2 

4. Tepung singkong 15 11,9 2 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
5
 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel 4.5, maka dapat diketahui 

besarnya persediaan pengaman (safety stock) pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
5
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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a. Persediaan pengaman untuk bahan baku kain 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT 

     = (1230  1000) x 2 

     = 460 Yard 

Jadi, jumlah persediaan pengaman (safety stock) untuk bahan baku 

kain yang harus ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 

460 Yard. 

b. Persediaan pengaman untuk bahan baku malam 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT 

     = (80  62,9) x 2 

     = 34,2 Kg 

Jadi, jumlah persediaan pengaman (safety stock) untuk bahan baku 

malam yang harus ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah 

sebesar 34,2 Kg. 

c. Persediaan pengaman untuk bahan baku pewarna 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT 

     = (50  37,3) x 2 

     = 25,4 Kg 

Jadi, jumlah persediaan pengaman (safety stock) untuk bahan baku 

pewarna yang harus ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah 

sebesar 25,4 Kg. 
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d. Persediaan pengaman untuk bahan baku tepung singkong 

 SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT 

     = (15  11,9) x 2 

     = 6,2 Kg 

Jadi, jumlah persediaan pengaman (safety stock) untuk bahan baku 

tepung singkong yang harus ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 

adalah sebesar 6,2 Kg. 

3. TITIK PEMESANAN ULANG (REORDER POINT) 

Jumlah persediaan yang menandai saat harus dilakukan pemesanan 

ulang adalah disebut sebagai titik pemesanan ulang (reorder point), titik ini 

menandakan bahwa pembelian harus segera dilakukan untuk menggantikan 

persediaan yang telah digunakan. Titik pemesanan ulang biasanya ditetapkan 

dengan cara menambahkan penggunaan selama waktu tenggang dengan 

persediaan pengaman atau dalam bentuk rumus sebagai berikut: 

ROP = D x L + SS 

Keterangan:  

ROP : titik pemesanan ulang (reorder point) 

D  : tingkat kebutuhan per unit waktu 

L : waktu tenggang  

SS : safety stock
6
 

                                                           
 

6
 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi, 258-260. 
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Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung reorder point sebagai 

berikut: 

a. Tingkat kebutuhan per unit waktu (D) 

Tingkat kebutuhan per unit waktu (D) dapat dicari dengan cara jumlah 

permintaan persediaan tahunan  jumlah hari kerja dalam satu tahun. 

Adapun tingkat kebutuhan per unit waktu untuk bahan baku kain, malam, 

pewarna dan tepung singkong dapat diketahui sebagai berikut: 

1) Bahan baku kain 

                            D 

d = 

       Jumlah hari kerja per periode 

      12.010 

   =  

        315 

  = 38,13 Yard 

2) Bahan baku malam 

                            D 

d = 

       Jumlah hari kerja per periode 

        755 

   =  

        315 

  = 2,39 Kg 

3) Bahan baku pewarna 

                            D 

d = 

       Jumlah hari kerja per periode 
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        447,5 

   =  

        315 

  = 1,42 Kg 

4) Bahan baku tepung singkong 

                            D 

d = 

       Jumlah hari kerja per periode 

        143 

   =  

        315 

  = 0,45 Kg 

b. Waktu tenggang (L) 

Waktu tunggu perusahaan dalam melakukan pemesanan bahan baku kain, 

malam, pewarna dan tepung singkong sampai bahan baku tiba di perusahaan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan adalah 2 hari. 

c. Safety Stock (SS) 

Besarnya safety stock untuk bahan baku kain, malam, pewarna dan tepung 

singkong dapat diketahui dengan perhitungan yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 

Adapun data mengenai tingkat kebutuhan per unit waktu, waktu 

tenggang dan safety stock pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Data tingkat kebutuhan per unit waktu, waktu tenggang dan safety stock pada 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku tingkat 

kebutuhan per 

unit waktu 

waktu tenggang safety stock 

1. Kain  38,13 2 460 

2. Malam  2,39 2 34,2 

3. Pewarna  1,42 2 25,4 

4. Tepung singkong 0,45 2   6,2 

  Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
7
 

Setelah memperoleh data tersebut, maka perhitungan reorder point 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Perhitungan bahan baku kain 

ROP = D x L + SS 

         = 38,13 x 2 + 460 

         = 536,26 Yard 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku 

kain di gudang tersisa 536,26 Yard. 

b) Perhitungan bahan baku malam 

ROP = D x L + SS 

         = 2,39 x 2 + 34,2 

                                                           
7
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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         = 38,98 Kg 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku 

malam di gudang tersisa 38,98 Kg. 

c) Perhitungan bahan baku pewarna 

ROP = D x L + SS 

         = 1,42 x 2 + 25,4 

         = 28,24 Kg 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku 

pewarna di gudang tersisa 28,24 Kg. 

d) Perhitungan bahan baku tepung singkong  

ROP = D x L + SS 

         = 0,45 x 2 + 6,2 

         = 7,1 Kg 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku 

tepung singkong di gudang tersisa 7,1 Kg. 

4. BIAYA TOTAL (TOTAL COST) 

Perhitungan biaya total persediaan bertujuan untuk membuktikan bahwa 

dengan perhitungan persediaan yang optimal menggunakan Economic Order 

Quantity (EOQ) akan dicapai biaya total persediaan yang minimal. Berdasarkan 
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paparan dari Heizer dan Render perhitungan Biaya total (total cost) dapat 

dilakukan dengan rumus: 

          D  Q 

TC =    S +        H 

          Q   2 

Kererangan:  

TC : total biaya 

D : banyaknya permintaan pada periode tertentu 

Q : EOQ   

S  : biaya pemesanan  

H : biaya penyimpanan
8
 

Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung biaya total dengan 

metode  Economic Order Quantity (EOQ) dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Perhitungan biaya total untuk metode EOQ  

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku D Q S H 

1. Kain 12.010 3.705 255.000 446,28 

2. Malam 755 209  40.000  1.377 

3. Pewarna 447,5 142  40.000  1.788 

4. Tepung singkong 143 88    30.000 1.119 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
9
 

                                                           
8
 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 565.  

9
 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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Selanjutnya akan dipaparkan data yang dibutuhkan untuk menghitung 

biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis “Puri” Pacitan. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:   

Tabel 4.8 

Perhitungan biaya total berdasarkan kebijakan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Pemakaian 

rata-rata 

Biaya 

penyimpanan 

(C) 

Biaya 

pemesanan 

(P) 

Frekuensi 

(F) 

1. Kain 1000 446,28 255.000 11 

2. Malam 62,9 1.377  40.000 12 

3. Pewarna 37,3 1.788  40.000 12 

4. Tepung 

singkong 

11,9 1.119  30.000 12 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
10

 

Setelah memperoleh data tersebut, maka perhitungan Total Inventory 

Cost (TIC) dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Biaya total untuk bahan baku kain 

Perhitungan biaya total dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) untuk bahan baku kain sebagai berikut: 

     D     Q 

TC =        S +          H 

   Q      2 

 

                     =   
      
     

          +  
     
 

         

                                                           
10

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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                     =              +             

                  = 1.653.332,89 

Perhitungan biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis 

“Puri” Pacitan akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

TIC = (Pemakaian rata-rata x C) + (P x F)
11

 

Dimana: Pemakaian rata-rata  : 1.000 Yard 

              Biaya penyimpanan (C) : 446,28 

              Biaya pemesanan (P) : Rp. 255.000 

              Frekuensi (F)   : 11 

Sehingga diperoleh:  

TIC = (1.000 x 446,28) + (255.000 x 11) 

       = (446.280 + 2.805.000) 

       = 3.251.280  

Berdasarkan perhitungan Total Inventory Cost (TIC) bahan baku kain 

menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa TIC bahan baku kain 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah Rp. 1.653.33. Sedangkan 

TIC bahan baku kain berdasarkan metode konvensional yang digunakan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.251.280. Selisih 

dari TIC menggunakan metode EOQ dengan TIC metode konvensional 

adalah sebesar Rp. 1.597.947. 

                                                           
 

11
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi,147. 
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b. Biaya total untuk bahan baku malam 

Perhitungan biaya total dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) untuk bahan baku malam sebagai berikut: 

     D     Q 

TC =        S +          H 

   Q      2 

 

=   
   
   

         +  
   
 

        

                     =               +             

= 288.394,108 

Perhitungan biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis 

“Puri” Pacitan akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

TIC = (Pemakaian rata-rata x C) + (P x F)
12

 

Dimana: Pemakaian rata-rata  : 62,9 Kg 

              Biaya penyimpanan (C) : 1.377 

              Biaya pemesanan (P) : Rp. 40.000 

              Frekuensi (F)    : 12 

Sehingga diperoleh: 

TIC = (62,9 x 1.377) + (40.000 x 12) 

       = (86.613,3 + 480.000) 

       = 566.613,3  

                                                           
 

12
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi,147. 
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Berdasarkan perhitungan Total Inventory Cost (TIC) bahan baku 

malam menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa TIC bahan baku 

kain pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah Rp. 288.394,108. 

Sedangkan TIC bahan baku malam berdasarkan metode konvensional yang 

digunakan Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 

Rp.566.613,3. Selisih dari TIC menggunakan metode EOQ dengan TIC 

metode konvensional adalah sebesar Rp. 278.219,4. 

c. Biaya total untuk bahan baku pewarna 

Perhitungan biaya total dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) untuk bahan baku pewarna sebagai berikut: 

     D     Q 

TC =        S +          H 

   Q      2 

 

=   
     
   

         +  
   
 

        

                     =               +           

= 253.004,338 

Perhitungan biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis 

“Puri” Pacitan akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

TIC = (Pemakaian rata-rata x C) + (P x F)
13

 

Dimana: Pemakaian rata-rata  : 37,3 Kg 

               Biaya penyimpanan (C) : 1.788 

                                                           
 

13
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi,147. 
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              Biaya pemesanan (P) : Rp. 40.000 

              Frekuensi (F)   : 12 

Sehingga diperoleh: 

TIC = (37,3 x 1.788) + (40.000 x 12) 

       = (66.692,4 + 480.000) 

       = 546.692,4 

Berdasarkan perhitungan Total Inventory Cost (TIC) bahan baku 

pewarna menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa TIC bahan baku 

pewarna pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah Rp.253.004,338. 

Sedangkan TIC bahan baku pewarna berdasarkan metode konvensional yang 

digunakan Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 

546.692,4. Selisih dari TIC menggunakan metode EOQ dengan TIC metode 

konvensional adalah sebesar Rp. 293.688,062. 

d. Biaya total untuk bahan baku tepung singkong 

Perhitungan biaya total dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) untuk bahan baku tepung singkong sebagai berikut: 

     D     Q 

TC =        S +          H 

   Q      2 

 

=   
   
  

         +  
  
 
        

                     =          +          

                     = 97.986 
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Perhitungan biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis 

“Puri” Pacitan akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

TIC = (Pemakaian rata-rata x C) + (P x F)
14

 

Dimana: Pemakaian rata-rata  : 11,9 Kg 

              Biaya penyimpanan (C) : 1.119 

              Biaya pemesanan (P) : Rp. 30.000 

               Frekuensi (F)    : 12 

Sehingga diperoleh: 

TIC = (11,9 x 1.119) + (30.000 x 12) 

       = (13.361,1 + 360.000) 

       = 373.316,1 

Berdasarkan perhitungan Total Inventory Cost (TIC) bahan baku 

tepung singkong menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa TIC 

bahan baku tepung singkong pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 

adalah Rp. 97.986. Sedangkan TIC bahan baku tepung singkong berdasarkan 

metode konvensional yang digunakan Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 

adalah sebesar Rp. 373.316,1. Selisih dari TIC menggunakan metode EOQ 

dengan TIC metode konvensional adalah sebesar Rp. 275.330,1. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan maka dapat dilihat perbandingan antara perhitungan persediaan bahan 

baku kebijakan perusahaan dengan hasil perhitungan persediaan bahan baku 

                                                           
 

14
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi,147.  
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dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan 

pengaman (safety stock). titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total 

(total cost). Adapun perbandingan dari persediaan dengan kebijakan perusahaan 

dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Persediaan bahan baku dengan kebijakan perusahaan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku Kebijakan 

perusahaan 

F SS  ROP  TIC 

1.  Kain  1.075 Yard 11   Rp. 3.251.280 

2. Malam  65,4 Kg 12   Rp.    566.613 

3. Pewarna 40,4 Kg 12   Rp.    546.692 

4. Tepung 

Singkong 

12,1 Kg 12          Rp.    373.316 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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Tabel 4.10 

Hasil perhitungan persediaan bahan baku dengan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No Bahan baku EOQ  F SS  ROP  TIC 

1.  Kain  3.705 Yard 3 460 Yard 536,26 Yard Rp.1.653.333 

2. Malam  209 Kg 4 34,2 Kg 38,98 Kg Rp.   288.394 

3. Pewarna 142 Kg 3 25,4 Kg 28,24 Kg Rp.   253.004 

4. Tepung 

Singkong 

  88 Kg 2     6,2 Kg     7,1 Kg Rp.     97.986 

Perbandingan pembelian persediaan bahan baku berdasarkan kebijakan 

perusahaan dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) sudah diketahui pada 

tabel 4.9 dan tabel 4.10, maka penulis akan menjabarkan hasil perbandingan 

sebagai berikut:  

1. Kuantitas pembelian bahan baku optimal  

Berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.10 diketahui bahwa kuantitas 

pembelian bahan baku kain berdasarkan kebijakan perusahaan adalah sebesar 

1.075 Yard dengan frekuensi pembeliannya yaitu 11 kali dalam satu tahun. 

Apabila memakai metode Economic Order Quantity (EOQ), kuantitas 

pembelian bahan baku kain yang optimal adalah sebesar 3.705 Yard dengan 

frekuensi pembeliannya adalah 3 kali dalam satu tahun. Kuantitas bahan baku 

malam berdasarkan kebijakan perusahaan adalah sebesar 65,4 Kg dengan 

frekuensi pembelian 12 kali dalam satu tahun. Apabila menggunakan metode 
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EOQ, kuantitas pembelian bahan baku malam yang optimal adalah sebesar 209 

Kg dengan frekuensi pembeliannya adalah 4 kali dalam satu tahun. 

Kuantitas pembelian bahan baku pewarna berdasarkan kebijakan 

perusahaan adalah sebesar 40,4 Kg dengan frekuensi pembeliannya adalah 12 

kali dalam satu tahun. Apabila menggunakan metode EOQ, kuantitas pembelian 

bahan baku pewarna yang optimal adalah sebesar 142 Kg dengan frekuensi 

pembelian sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Sedangkan kuantitas pembelian 

bahan baku tepung singkong berdasarkan kebijakan perusahaan adalah 

sebesar12,1 Kg dengan frekuensi pembelian sebanyak 12 kali dalam satu tahun. 

Apabila menggunakan metode EOQ, kuantitas pembelian bahan baku tepung 

singkong adalah sebesar 88 Kg dengan frekunsi pembelian sebanyak 2 kali 

dalam satu tahun. 

2. Persediaan pengaman (safety stock) 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan belum menggunakan persediaan 

pengaman atau bahan baku cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan 

kehabisan bahan baku atau keterlambatan pengiriman bahan baku dari suplier. 

Perusahaan membeli persediaan bahan baku hanya berdasarkan perkiraan saja 

apabila bahan baku yang digudang habis, sehingga perusahaan sering 

mengalami kehabisan bahan baku yang berakibat pada terhentinya proses 

produksi sampai perusahaan melakukan pembelian persediaan bahan baku 

kembali dengan waktu tunggu pemesanan bahan baku yaitu 2 hari. Untuk 

menghindari adanya kemungkinan kekurangan persediaan, maka persediaan 
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pengaman sangat dibutuhkan agar proses produksi tetap berjalan untuk 

memenuhi permintaan produk dari konsumen 

Besarnya persediaan pengaman berdasarkan perhitungan Economic 

Order Quantity (EOQ) untuk bahan baku kain adalah sebesar 460 Yard, untuk 

bahan baku malam sebesar 34,2 Kg, untuk bahan baku pewarna persediaan 

pengaman yang harus ada diperusahaan adalah sebesar 25,4 Kg dan persediaan 

pengaman untuk bahan baku tepung singkong yang harus ada di perusahaan 

adalah sebesar 6,2 kg.  

3. Titik pemesanan ulang (reorder point) 

Titik pemesanan ulang (reorder point) adalah jumlah persediaan yang 

menandai saat perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Selama ini 

perusahaan belum menentukan kapan harus melakukan pemesanan bahan baku. 

Perusahaan melakukan pemesanan ketika bahan baku di gudang habis sehingga 

seringkali bahan baku sudah habis sebelum bahan baku yang baru sampai di 

perusahaan. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) bahwa perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku 

kain apabila persediaan bahan baku kain yang di gudang tersisa 536,26 Yard, 

untuk bahan baku malam dilakukan pemesanan kembali apabila persediaan di 

gudang tersisa 38,98 Kg, sedangkan untuk bahan baku pewarna dilakukan 

pemesanan kembali apabila persediaan di gudang tersisa 28,24 Kg dan 

perusahaan akan melakukan pemesanan kembali untuk bahan baku tepung 

singkong apabila persediaan di gudang tersisa 7,1 Kg.  
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4. Biaya total (total cost) 

Tabel 4.11 

Biaya total persediaan menurut Batik Tulis “Puri” Pacitan dan biaya total 

persediaan menurut merode EOQ Tahun 2018 

No Bahan baku Biaya total 

menurut 

perusahaan 

Biaya total 

menurut EOQ 

Selisih  

1.  Kain  Rp. 3.251.280 Rp.1.653.333 Rp. 1.597.947 

2. Malam      Rp.    566.613   Rp.   288.394 Rp.    278.219 

3. Pewarna     Rp.    546.692   Rp.   253.004 Rp.    293.688 

4. Tepung 

Singkong 

    Rp.    373.316   Rp.     97.986 Rp.    275.330 

Jumlah Rp. 4.737.901 Rp. 2.292.717 Rp. 2.445.184 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya biaya total 

secara keseluruhan untuk persediaan bahan baku yang dikeluarkan perusahaan 

adalah Rp. 4.737.901. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode 

EOQ biaya total persediaan bahan baku yang dikeluarkan perusahaan adalah 

Rp. 2.292.717.  

Dari penjumlahan biaya total persediaan bahan baku secara keseluruhan 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pengendalian persediaan bahan 

baku perusahaan lebih efisien menggunakan metode Economic Order Quantity 

(EOQ), ini dapat dibuktikan dengan selisih biaya dari metode konvensional 

yang digunakan perusahaan dan  metode Economic Order Quantity (EOQ). 

Dimana apabila menggunakan metode EOQ perusahaan bisa menghemat biaya 

persediaan bahan baku keseluruhan sebesar Rp. 2.445.184.  
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B. Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Pengaman 

(Safety Stock). Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) Dan Biaya Total (Total 

Cost) Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Penolong Pada Usaha Batik 

Tulis “Puri” Pacitan 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan melakukan pembelian bahan 

penolong sebanyak 12 kali dalam setahun. Bahan penolong yang digunakan Batik 

Tulis “Puri” Pacitan yaitu soda abu. Soda abu tersebut digunakan perusahaan 

untuk mempercepat proses pelorotan malam yang menempel pada kain yang sudah 

dibatik. Sebenarnya perusahaan sudah menggunakan tepung singkong untuk 

mempermudah pelorotan malam tetapi, kalau hanya tepung singkong saja proses 

pelorotan lebih lama sehingga perusahaan mencari alternatif lain yaitu dengan 

menambahkan bahan penolong soda abu untuk mempercepat proses pelorotan 

malam. Adapun Data mengenai pembelian bahan penolong pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Pembelian persediaan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Penolong 

Soda Abu (Kg) 

1. Januari 25 

2. Februari 25 

3. Maret 30 

4. April 25 

5. Mei 50 

6. Juni 30 

7. Juli 30 

8. Agustus 25 

9. September 50 

10. Oktober 20 

11. November 30 

12. Desember 50 

Total 390 

Rata-rata 32,5 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
16

 

Kuantitas pembelian bahan penolong soda abu yang optimal dapat 

diketahui dari jumlah pemakaian bahan penolong pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

                                                           
16

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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tahun 2018. Adapun Data mengenai pemakaian bahan penolong pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Pemakaian persediaan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

No 

 

Bulan Bahan Penolong 

Soda Abu (Kg) 

1. Januari 24 

2. Februari 25 

3. Maret 29 

4. April 26 

5. Mei 35 

6. Juni 40 

7. Juli 30 

8. Agustus 20 

9. September 45 

10. Oktober 25 

11. November 30 

12. Desember 38 

Total 367 

Rata-rata 30,6 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
17

 

                                                           
17

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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Selanjutnya akan dijabarkan tentang biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan bahan penolong soda abu pada Batik Tulis “Puri” Pacitan. Adapun 

biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tersebut dapat dipaparkan pada tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.14 

Data biaya pemesanan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan baku Frekuensi 

(kali) 

Biaya 

telepon (Rp) 

Biaya 

transportasi 

(Rp) 

Total biaya 

tahun 2018 

(Rp) 

Soda abu 12 5.000 30.000 420.000 

Jumlah      420.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
18

 

Tabel 4.15 

Data biaya penyimpanan bahan penolong 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong Biaya simpan 

(%) 

Total biaya 

penyimpanan bahan 

baku tahun 2018 (Rp 

Biaya 

penyimpanan (Rp) 

Soda abu 5 8.000.000 400.000 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
19

 

                                                           
18

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”.   
19

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”.   
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Setelah memperoleh data pemakaian bahan penolong pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan tahun 2018 maka langkah selanjutnya adalah mencari persediaan 

bahan penolong yang optimal dengan metode Economic Order Quantity (EOQ), 

persediaan pengaman (safety stock), titik pemesanan ulang (reorder point) dan 

biaya total (total cost) sebagai berikut: 

1. ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) 

Kuantitas pemesanan dengan menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) pada dasarnya untuk meminimalkan biaya persediaan dan 

mengoptimalkan jumlah kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang 

digunakan dalam proses produksi perusahaan. Perhitungan Economic Order 

Quantity (EOQ) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
 

   

Dimana:  

Q : jumlah optimal unit per pesanan (EOQ) 

D : permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan 

S  : biaya pemesanan untuk setiap kali pesan 

         H            : biaya penyimpanan 

Setelah menghitung jumlah persediaan yang optimal maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan frekuensi pemesanan. Adapun rumus frekuensi 

pemesanan yang dapat digunakan sebagai berikut: 
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            D 

Frekuensi pemesanan (f) =            

         EOQ 

Keterangan: 

f  : frekuensi pembelian dalam satu tahun 

D : jumlah kebutuhan bahan penolong selama setahun 

EOQ : kuantitas pembelian optimal 

Ada 3 tahapan untuk menghitung Economic Order Quantity (EOQ) 

untuk persediaan bahan penolong soda abu, antara lain sebagai berikut: 

1) Menentukan jumlah permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan 

(D) 

Jumlah permintaan persediaan bahan penolong soda abu pada Batik Tulis 

“Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 367 Kg. 

2) Menjumlahkan biaya pemesanan (S) 

Biaya pemesanan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya pemesanan dalam 

satu tahun  frekuensi pemesanan. Sehingga diperoleh Rp. 420.000  12 = 

Rp. 35.000. Jadi biaya pemesanan bahan penolong soda abu untuk sekali 

pesan adalah Rp. 35.000. 

3) Menentukan biaya penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan untuk bahan penolong soda abu pada Batik Tulis “Puri” 

Pacitan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 400.000. Setelah diketahui biaya 

penyimpanan per tahun maka untuk mengetahui biaya penyimpanan per 
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unitnya (H) dengan cara jumlah biaya penyimpanan per tahun  jumlah  

permintaan tahunan persediaan bahan penolong soda abu. Sehingga 

diperoleh Rp. 400.000  367 Kg = 1.089. Jadi biaya penyimpanan bahan 

penolong soda abu per Kg adalah Rp. 1.089. 

Perhitungan  Economic Order Quantity (EOQ) bahan penolong soda abu 

adalah sebagai berikut: 

EOQ=  
   

—
 

  

Dimana: D       : 367 Kg 

S        : Rp. 35.000 

H       : Rp. 400.000 

                                   = Rp. 1.089 

              367 Kg  

Sehingga diperoleh: 

        =  
               

     
 

        = 153,591829 Kg 

           (dibulatkan menjadi 154 Kg) 

Jumlah pembelian bahan penolong soda abu yang optimal setiap kali 

pesan pada tahun 2018 sebesar 147 Kg, dengan frekuensi pembelian bahan 

penolong soda abu yang diperlukan yaitu: 

                     367 

Frekuensi pemesanan (f) =         

               153,591829 
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           = 2,39 (dibulatkan menjadi 2 kali) 

Frekuensi pemesanan bahan penolong soda abu berdasarkan perhitungan 

yang telah dilakukan dengan metode EOQ adalah 2 kali dalam satu tahun 

dengan jumlah pemesanan yang optimal sebesar 153 Kg setiap kali melakukan 

pemesanan. 

2. PERSEDIAAN PENGAMAN (SAFETY STOCK) 

Persediaan pengaman (safety stock) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perusahaan harus mencadangkan persediaan bahan baku dengan 

tujuan untuk menghindari kemungkinan kekurangan bahan baku sehingga 

proses produksi berjalan dengan lancar dan perusahaan bisa memenuhi 

permintaan dari konsumen. 

Sebelum menghitung persediaan pengaman yang harus ditetapkan 

perusahaan maka harus mencari data mengenai pemakaian bahan penolong 

maksimum, pemakaian rata-rata dan waktu tunggu pemesanan pada perusahaan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan. Adapun data yang dibutuhkan dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Data pemakaian bahan penolong maksimum, pemakaian rata-rata dan  

waktu tunggu pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong Pemakaian 

maksimum 

Pemakaian  

rata-rata 

Waktu tunggu 

Soda abu 45 30,6 2 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
20

 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka perhitungan 

Persediaan pengaman (safety stock) bahan penolong soda abu adalah sebagai 

berikut: 

SS = (Pemakaian maksimum – pemakaian rata-rata) LT 

     = (45  30,6) x 2 

     = 28,8 Kg 

Jadi, jumlah persediaan pengaman (safety stock) bahan penolong soda 

abu yang harus ada di Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah sebesar 

28,8 Kg. 

3. TITIK PEMESANAN ULANG (REORDER POINT) 

Jumlah persediaan yang menandai saat harus dilakukan pemesanan 

ulang adalah disebut sebagai titik pemesanan ulang (reorder point), titik ini 

menandakan bahwa pembelian harus segera dilakukan untuk menggantikan 

persediaan yang telah digunakan. Titik pemesanan ulang biasanya ditetapkan 

                                                           
20

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”. 
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dengan cara menambahkan penggunaan selama waktu tenggang dengan 

persediaan pengaman atau dalam bentuk rumus sebagai berikut: 

ROP = D x L + SS 

Keterangan:  

ROP : titik pemesanan ulang (reorder point) 

D  : tingkat kebutuhan per unit waktu 

L : waktu tenggang  

SS : safety stock
21

 

Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung reorder point sebagai 

berikut: 

a. Tingkat kebutuhan per unit waktu (D) 

Tingkat kebutuhan per unit waktu (D) dapat dicari dengan cara jumlah 

permintaan persediaan tahunan  jumlah hari kerja dalam satu tahun. 

Adapun tingkat kebutuhan per unit waktu bahan penolong soda abu dapat 

diketahui sebagai berikut: 

                     D 

d = 

       Jumlah hari kerja per periode 

          367 

   =  

   315 

   = 1,17 Kg 

 

                                                           
 

21
 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi, 258-260. 
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b. waktu tenggang (L) 

Waktu tunggu perusahaan dalam melakukan pemesanan bahan penolong 

soda abu sampai bahan penolong tiba di perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan adalah 2 hari. 

c. Safety Stock (SS) 

Besarnya safety stock untuk bahan penolong soda abu dapat diketahui 

dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Adapun data mengenai tingkat kebutuhan per unit waktu, waktu 

tenggang dan safety stock pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Data tingkat kebutuhan per unit waktu, waktu tenggang dan safety stock 

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong tingkat kebutuhan 

per unit waktu 

waktu tenggang Safety Stock 

Soda abu 1,17 2 28,8 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
22

 

Setelah memperoleh data tersebut, maka perhitungan reorder point 

bahan penolong soda abu dapat dilakukan sebagai berikut: 

ROP = D x L + SS 

         = 1,17 x 2 + 28,8 

                                                           
22

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 
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         = 31,14 Kg 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka perusahaan Batik Tulis “Puri” 

Pacitan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan penolong 

soda abu di gudang tersisa 31,14 Kg. 

4. BIAYA TOTAL (TOTAL COST) 

Perhitungan biaya total persediaan bertujuan untuk membuktikan bahwa 

dengan perhitungan persediaan yang optimal menggunakan Economic Order 

Quantity (EOQ) akan dicapai biaya total persediaan yang minimal. Berdasarkan 

paparan dari Heizer dan Render perhitungan Biaya total (total cost) dapat 

dilakukan dengan rumus: 

          D  Q 

TC =    S +        H 

          Q   2 

Kererangan:  

TC : total biaya 

D : banyaknya permintaan pada periode tertentu 

Q : EOQ   

S  : biaya pemesanan  

H : biaya penyimpanan
23

 

Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung biaya total dengan 

metode  Economic Order Quantity (EOQ) dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

                                                           
23

 Jay Heizer dan Barry Render, Manajemen Operasi, 565.  
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Tabel 4.18 

Perhitungan biaya total dengan metode EOQ  

pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong D Q S H 

Soda abu 367 154 35.000 1.089 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
24

 

Selanjutnya akan dipaparkan data yang dibutuhkan untuk menghitung 

biaya total persediaan bahan penolong soda abu yang dikeluarkan oleh Batik 

Tulis “Puri” Pacitan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.19 

 Perhitungan biaya total berdasarkan kebijakan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong Pemakaian rata-

rata 

C P F 

Soda abu 30,6 1.089 35.000 12 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
25

 

Perhitungan biaya total dengan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) untuk bahan penolong soda abu sebagai berikut: 

 D           Q 

          TC =         S +         H 

             Q  2 

 

=   
   
   

         +  
   
 

        

                                                           
24

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
25

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 1 Mei 2019”.  
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                     =               +          

            = 167.262,091 

Perhitungan biaya total persediaan yang dikeluarkan oleh Batik Tulis 

“Puri” Pacitan akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

TIC = (Pemakaian rata-rata x C) + (P x F)
26

 

Dimana: Pemakaian rata-rata  : 30,6 Kg 

              Biaya penyimpanan (C) : 1.089 

              Biaya pemesanan   : Rp. 35.000 

              Frekuensi (F)   : 12 

Sehingga diperoleh:  

TIC = (30,6 x 1.089) + (35.000 x 12) 

       = (33.323,4 + 420.000) 

       = 453.323,4 

Berdasarkan perhitungan Total Inventory Cost (TIC) bahan penolong 

soda abu menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa TIC bahan 

penolong soda abu pada Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah Rp. 

167.262. Sedangkan TIC bahan penolong soda abu berdasarkan metode 

konvensional yang digunakan Batik Tulis “Puri” Pacitan tahun 2018 adalah 

sebesar Rp. 453.323,4. Selisih dari TIC menggunakan metode EOQ dengan 

TIC metode konvensional adalah sebesar Rp. 286.061. 

                                                           
 

26
 Wienda Velly Andini, Achmad Slamet, “Analisis Optimasi,147. 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka dapat dilihat 

perbandingan antara perhitungan persediaan bahan penolong kebijakan perusahaan 

dengan hasil perhitungan persediaan bahan penolong dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity (EOQ), persediaan pengaman (safety stock). 

titik pemesanan ulang (reorder point) dan biaya total (total cost). Adapun 

perbandingan dari persediaan dengan kebijakan perusahaan dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Persediaan bahan penolong dengan kebijakan perusahaan 

Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan 

penolong 

Kebijakan 

perusahaan 

F SS  ROP  TIC 

Soda abu 32,5 Kg 12   Rp. 453.323,4 

Sumber: data perusahaan yang diambil dan diolah pada tahun 2018
27

 

Tabel 4.21 

Hasil perhitungan persediaan bahan penolong dengan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) pada Batik Tulis “Puri” Pacitan 

Tahun 2018 

Bahan penolong EOQ  F SS  ROP  TIC 

Soda abu 154 Kg 2 28,8 Kg 31,14 Kg Rp. 167.262 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kuantitas pembelian 

bahan penolong soda abu berdasarkan kebijakan perusahaan adalah sebesar 32,5 

                                                           
27

 “Diah Ayu Asmoro Putri, Wawancara, 24 Juni 2019”. 



120 

 

 

 

Kg dengan frekuensi pembeliannya yaitu 12 kali dalam satu tahun. Apabila 

memakai metode Economic Order Quantity (EOQ), kuantitas pembelian bahan 

penolong yang optimal adalah sebesar 154 Kg dengan frekuensi pembeliannya 

adalah 3 kali dalam satu tahun.  

Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan belum menetapkan persediaan 

pengaman untuk bahan penolong soda abu. Meskipun tanpa menggunakan soda 

abu perusahaan masih bisa menghasilkan produk jadi, tetapi keberadaan bahan 

penolong tersebut dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Apabila 

menggunakan soda abu proses pelorotan malam yang menempel pada kain lebih 

cepat bersih dan hal tersebut akan mempercepat proses produksi. Oleh karena itu, 

perusahaan juga perlu menetapkan persediaan pengaman untuk menunjang 

kelancaran proses produksi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) bahwa besarnya persediaan pengaman 

yang harus ada di perusahaan adalah sebesar 28,8 Kg. 

Perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan belum menentukan kapan harus 

melakukan pemesanan untuk bahan penolong soda abu. Sama halnya dengan 

pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan penolong juga dilakukan pada saat 

persediaan bahan penolong yang di gudang habis sehingga sering kali proses 

produksi terhenti karena bahan yang digunakan belum dibeli oleh perusahaan. 

Untuk menghindari adanya kekurangan bahan penolong tersebut maka perlu 

menempatkan titik pemesanan ulang dimana titik tersebut yang menandai kapan 

perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Berdasarkan hasil perhitungan 
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yang telah dilakukan dengan  metode Economic Order Quantity (EOQ) 

perusahaan harus melakukan pemesanan bahan penolong kembali apabila 

persediaan bahan penolong soda abu yang ada di gudang tersisa 31,14 Kg. 

Untuk mengetahui selisih biaya antara kebijakan perusahaan dengan biaya 

total menurut perhitungan metode Economic Order Quantity (EOQ) dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Biaya total persediaan menurut Batik Tulis “Puri” Pacitan dan biaya total 

persediaan menurut merode EOQ  

Bahan penolong Biaya total menurut 

perusahaan 

Biaya total menurut 

EOQ 

Selisih  

Soda abu Rp. 453.323,4 Rp. 167.262,091 Rp. 286.061,381 

Jumlah Rp. 453.323,4 Rp. 167.262,091 Rp. 286.061,381 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya biaya total 

persediaan bahan penolong yang dikeluarkan perusahaan adalah Rp. 453.323,4 

Sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode EOQ biaya total persediaan 

bahan baku yang dikeluarkan perusahaan adalah Rp. 167.262,091. 

Dari jumlah biaya total persediaan bahan penolong tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa dalam pengendalian persediaan bahan penolong perusahaan lebih 

efisien menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), ini dapat 

dibuktikan dengan selisih biaya dari metode konvensional yang digunakan 

perusahaan dan  metode Economic Order Quantity (EOQ). Dimana apabila 
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menggunakan metode EOQ perusahaan bisa menghemat biaya persediaan bahan 

penolong sebesar Rp. 286.061,381.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa:  

1. Metode Economic Order Quantity (EOQ) lebih efisien digunakan untuk 

mengendalikan persediaan bahan baku pada Batik Tulis “Puri” Pacitan. Dimana 

dengan menggunakan metode EOQ tersebut perusahaan bisa menghemat biaya 

total persediaan bahan baku kain, malam, pewarna dan tepung singkong sebesar 

Rp. 2.445.184. Selain itu dengan menetapkan persediaan pengaman (safety 

stock) dan menetapkan titik pemesanan ulang (reorder point) perusahaan bisa 

mengantisipasi adanya kekurangan bahan baku.  

2. Pengendalian persediaan bahan penolong pada Batik Tulis “Puri” Pacitan juga 

lebih efisien menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ). Dimana 

dengan menggunakan metode EOQ tersebut perusahaan bisa menghemat biaya 

total persediaan bahan penolong soda abu sebesar Rp. 286.061. Selain itu 

dengan menetapkan persediaan pengaman (safety stock) dan menetapkan titik 

pemesanan ulang (reorder point) perusahaan bisa mengantisipasi adanya 

kekurangan bahan penolong. 

 

 



124 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Persediaan bahan baku dan bahan penolong 

a. Bagi perusahaan Batik Tulis “Puri” Pacitan sebaiknya lebih memperhatikan 

adanya persediaan bahan baku yang ada di gudang. Sebaiknya perusahaan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dengan menetapkan 

persediaan pengaman dan titik pemesanan ulang. Hal tersebut bertujuan 

untuk mengurangi resiko kemungkinan perusahaan mengalami kekurangan 

dan kelebihan persediaan bahan baku sehingga dapat meminimalkan biaya 

bahan baku perusahaan. 

b. Selain bahan baku, persediaan bahan penolong yang digunakan perusahaan 

juga harus diperhatikan. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) dengan menetapkan persediaan pengaman 

dan titik pemesanan ulang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko 

kemungkinan perusahaan mengalami kekurangan dan kelebihan persediaan 

bahan penolong dan akan menghemat biaya total persediaan perusahaan. 

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis bisa menggunakan 

metode lain untuk menghitung pengendalian persediaan bahan baku maupun 

bahan penolong, yang mungkin akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih 

efisien dari pada hasil penelitian yang sebelumnya. 
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