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ABSTRAK 

 

Pengelolaan persediaan yang optimal akan berpengaruh pada efisiensi biaya 

persediaan. Selama ini PDAM Tirta Tarum Karawang belum menerapkan 

manajemen persediaan dengan baik diindikasikan dengan jumlah persediaan yang 

besar. Tujuan penelitian ini mengusulkan pengelolaan persediaan bahan baku 

proses penjernihan air yang paling efisien dengan menggunakan metode LFL, 

EOQ, POQ. Hasil analisis merekomendasi metode POQ yang paling efisien 

dengan total biaya persediaan sebesar Rp. 2.286.567.771 untuk alum sulfat dan 

Rp. 1.762.246.524 untuk kaporit. Penggunaan metode POQ untuk bahan baku 

kaporit menghasilkan penghematan sebesar 12,32 persen dibandingkn sistem 

persediaan PDAM Tirta Tarum Karawang, sedangkan alum sulfat sebesar 8,05 

persen, periode pemesanan optimal adalah 2 bulan.  

 

Kata kunci : Alum sulfat, EOQ, Kaporit, LFL, POQ 
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ABSTRACT 

 

Optimal inventory management will affect the inventory cost efficiencies. During 

these PDAM Tirta Tarum Karawang has yet to implement inventory management 

with good preparation and the quantity indicated. The purpose of this research 

proposes the preparation of raw materials management process the most efficient 

water treatment by using the method of LFL, EOQ, POQ. The results of the 

analysis to recommend the most efficient POQ method with the total cost of 

inventories amounting to Rp. 2,286,567,771 for alum sulphate and Rp. 

1,762,246,524 for chlorine. The use of raw materials for the POQ method of 

chlorine produces savings of 12.32 percent dibandingkn inventory system PDAM 

Tirta Tarum Karawang, while Falkirk alum sulphate of 8.05 percent, optimal 

booking period is 2 months. 

 

Keywords: Alum sulphate, Chlorine, EOQ, LFL, POQ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan  antar  perusahaan  tidak  saja  terbatas  pada  skala  yang  lebih 

kecil (lokal),  tetapi  juga  mencakup  kawasan  regional  bahkan  global. Dalam 

kondisi persaingan   yang   tajam   itu,   sebuah   perusahaan   dituntut   untuk   

terus   menerus memperbaiki  dan  men-set  up struktur manajemen  disetiap  lini  

agar  senantiasa sanggup   menjawab   tantangan.   Ketika sebuah perusahaan 

berkembang, maka manajemen persediaannya  semakin kompleks. Disanalah 

manajemen persediaan menjadi penting karena barang merupakan salah satu 

komponen biaya produksi yang tinggi.  Jika  persediaan  barang  tidak  terkelola  

dengan  baik,  maka  perusahaan  tidak akan mampu menaikkan daya saing dan 

memiliki keunggulan kompetitif. 

Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan  

manufaktur mempunyai tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut  tidaklah  mudah karena hal itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dan perusahaan harus mampu untuk menangani faktor-faktor 

tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu mengenai kelancaran 

produksi.   
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Masalah produksi merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan 

karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. 

Apabila proses produksi berjalan dengan lancar maka tujuan perusahaan dapat 

tercapai, tetapi apabila proses tersebut tidak berjalan dengan lancar maka tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai.  

Sedangkan kelancaran proses produksi itu sendiri dipengaruhi oleh ada 

tidaknya bahan baku yang akan diolah dalam produksi.   

Kesalahan dalam penetapan investasi pada perusahaan akan menekan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adanya investasi yang terlalu besar pada 

perusahaan, akan mempengaruhi jumlah biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang 

dibeli.   

Biaya ini berubah ubah sesuai dengan besar kecilnya bahan yang disimpan. 

Biaya penyimpanan ini meliputi biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya sewa 

gudang dan biaya yang terjadi sehubungan dengan kerusakan barang yang 

disimpan dalam gudang. Begitu juga sebaliknya jika investasi pada persediaan 

terlalu kecil maka dapat menekan keuangan perusahaan.  

Hal ini disebabkan karena adanya biaya stock out yaitu biaya yang terjadi 

akibat perusahaan kehabisan persediaan yang meliputi hilangnya kesempatan 

memperoleh keuntungan karena permintaan konsumen yang tidak dilayani, proses 

produksi yang tidak efisien dan biaya-biaya yang terjadi akibat pembelian bahan 

secara serentak. Setiap perusahaan haruslah menjaga persediaan bahan baku yang 

cukup agar kegiatan operasi perusahaannya dapat berjalan dengan lancar dan 

efisien. 
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Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah agar bahan baku yang  

dibutuhkan hendaknya cukup tersedia sehingga dapat menjamin kelancaran  

produksi. Untuk itu penting bagi setiap jenis perusahaan mengadakan 

pengawasan atau pengendalian atas persediaan, karena kegiatan ini dapat 

membantu agar tercapainya suatu tingkat efisiensi penggunaan dalam persediaan.  

Tetapi perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak akan dapat melenyapkan sama 

sekali resiko yang timbul akibat adanya persediaan yang terlalu besar atau terlalu 

kecil melainkan hanya mengurangi risiko. PDAM Tirta Tarum Karawang 

berlokasi di Jl. Surotokunto No. 205 Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat 

umum. 

PDAM Tirta Tarum Karawang mempunyai masalah tentang persediaan 

bahan baku terutama bahan baku kimia yaitu Alum Sulfat dan kaporit yang akan 

digunakan untuk menjernihkan air tersebut mempunyai stok yang terlalu banyak 

sehingga banyak bahan baku yang akhirnya rusak sebelum dipakai,rata-rata 

persediaan setiap bulanya untuk bahan baku kimia kaporit sebesar 3.526,5 Kg. 

Sedangkan untuk bahan baku kimia alum sulfat rata-rata stock setiap bulanya 

adalah 36.518,1 Kg.Besarnya persediaan berdampak pada persediaan biaya 

produksi karena biaya biaya persediaan yang lebi besar, oleh karena itu perlu 

dilaksanakan perencanaan dan pengendalian bahan baku yang tepat agar 

kelancaran proses produksi dapat terjamin. Optimasi manajemen persediaan 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya di PDAM Tirta Tarum Karawang. 

Dengan demikian diharapkan dengan melakukan tugas akhir di PDAM Tirta 
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Tarum Karawang dapat mempelajari dan menerapkan metode yang tepat terkait 

dengan pengendalian persediaan bahan baku di PDAM Tirta Tarum Karawang.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang mendasari tugas akhir ini maka, 

perumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku proses penjernihan 

air di PDAM Tirta Tarum Karawang ?  

2. Apakah bisa dilakukan efisiensi dalam persediaan bahan baku proses 

penjernihan air di PDAM Tirta Tarum Karawang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah :   

1. Mendeskripsikan proses perencanaan dan pengendalianbahan baku di PDAM 

Tirta Tarum Karawang.  

2. Menganalisis penggunaan metode LFL, EOQ, POQ dalam penentuan jumlah 

biaya persediaan optimal bahan baku proses penjernihan air di PDAM Tirta 

Tarum Karawang.. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terpusat dan terarah sesuai dengan tema tugas akhir 

ini, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Adapun batasan-batasan tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Pembahasan masalah hanya menyangkut pada bahan baku kimia yaitu Kaporit 

dan Alum Sulfat yang diperlukan untuk proses penjernihan air.  
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2. Analisa dilakukan hanya berdasarkan pada data yang diperoleh dari 

perusahaan.  

3. Tidak melakukan metode peramalan atau forecasting  

4. Data yang digunakan adalah data permintaan dan data yang dibutuhkan untuk 

perencanaan dan pengendalian bahan baku pada periode Januari - Desember 

2015. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam laporan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang teratur, terarah 

dan mudah dipahami, maka penulis menyusun laporan ini dengan menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dengan maksud 

memperoleh gambaran umum mengenai masalah yang dihadapi dalam 

penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diterapkan secara singkat tentang teori yang berhubungan 

dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan 

tinjauan kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berpikir 

dalam proses pemecahan masalah penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang langkah-langkah dari awal hingga 

akhir yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan mengenai 

pendekatan dan model masalah. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini mencakup pengumpulan data, menguraikan tempat, 

proses produksi dan data jenis-jenis cacat yang terjadi serta jumlah 

cacat yang dikumpulkan dan diolah selama proses produksi yang 

terjadi dengan mempertimbangkan teori yang terkait 

BAB V  ANALISA  

Dalam bab ini membahas keterkaitan antar faktor-faktor dari data 

yang diperoleh dengan metode yang diajukan untuk menganalisa 

proses dan hasil serta analisa penyelesaian masalah. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dari tugas akhir ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penulisan dan saran-saran yang diberikan penulis berkaitan 

dengan penulisan ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Manajemen Persediaan 

Pengendalian merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena 

banyak 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 yang dapat ditanamkan dalam 

investasi yang lebih menguntungkan). Demikian pula, bila perusahaan tidak 

mempunyai persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan biaya-biaya dari 

terjadinya kekurangan bahan. 

Istilah persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala 

sesuatu atau sumber daya sumber daya organisasi yang disimpan dalam 

antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya 

mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang 

proses, barang jadi atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau pelengkap, dan 

komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaranproduk perusahaan. Jenis 

persediaan ini sering disebut dengan istilah persediaan keluaran produk (product 

output), dimana hampir semua orang mengidentifikasikan secara tepat sebagai 

persediaan. Tetapi kita seharusnya tidak membatasi pengertian persediaan hanya 
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itu. Banyak organisasi juga menyimpan jenis-jenis persediaan lain, seperti uang, 

ruangan phisik (bangunan pabrik), peralatan, dan tenaga kerja, untuk memenuhi 

permintaan akan produk dan jasa. Sumber dayasumber daya ini sering dapat 

dikendalikan lebih efektif melalui penggunaan berbagai sistem dan model 

manajemen persediaan. 

Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang 

memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus di 

jaga, kapan persediaan harusdijaga,kapan harus diisi, dan berapa besar pesanan 

yang harus dilakukan. Sistem ini bertujuan menetapkan dan menjamin tersedianya 

sumber daya yang tepat, dalam kuantitas yang tepat dan pada waktu yang tepat 

pula, atau dengan kata lain, sistem dan model persediaan bertujuan untuk 

meminimumkan biaya total melalui penentuan apa, berapa dan kapan pesanan 

akan dilakukan secara optimal. 

2.1.1 Peranan Persediaan  

Pada dasarnya persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya 

operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi 

barang-barang serta menyampaikan kepada pelanggan. Persediaan bagi 

perusahaan, antara lain berguna untuk :   

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang 

dibutuhkan perusahaan.   

2. Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat 

digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.   

3. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran operasi perusahaan.   

4. Mencapai penggunaan mesin yang optimal.   
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5. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya.   

6. Membuat produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. 

Persediaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan karena berfungsi 

menggabungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang 

dan menyampaikannya kepada konsumen. Adanya persediaan dapat 

memungkinkan bagi perusahaan untuk melaksanakan operasi produksi, karena 

faktor waktu antara operasi itu dapat dihilangkan sama sekali atau 

diminimumkan. 

2.1.2 Fungsi Persediaan  

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manejerial yang sangat penting 

karena persediaan fisik banyak melibatkan investasi terbesar. Bila perusahaan 

menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, menyebab kan biaya 

penyimpanan yang berlebihan, dan mungkin mempunyai “Opportunity Cost” 

(dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan). Sebaliknya, 

bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, dapat mengakibatkan 

meningkatkan biaya-biaya karena kekurangan bahan. Fungsi-fungsi persediaan 

antara lain :   

1. Fungsi Decoupling. 

Fungsi persediaan ini operasi-operasi perusahaan secara internal dan 

eksternal sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa 

tergantung pada supplier. Persediaan barang jadi diperlukan untuk 

memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Persediaan 

yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak pasti 

diperkirakan atau diramalkan disebut Fluctuation Stock.   
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2. Fungsi Ekonomis Lot Sizing 

Persediaan berfungsi untuk mengurangi biaya-biaya per unit saat produksi 

dan membeli sumber daya. Persediaan ini perlu mempertimbangkan 

penghematan-penghematan (potongan pembelian, biaya pengangkutan 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, resiko 

kerusakan).   

3. Fungsi Antisipasi 

Persediaan berfungsi sebagai pengaman bagi perusahaan yang sering 

menghadapi ketidak pastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan 

barang-barang. Persediaan ini penting agar kelancaran proses produksi tidak 

terganggu.  

2.1.3 Tujuan Persediaan  

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

sudah tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian persediaan yang 

dijalankan adalah untuk menjaga persediaan pada tingkat yang optimal sehingga 

diperoleh penghematan-penghematan untuk persediaan tersebut (Ristono, 2009). 

Dari pengertian tersebut, maka tujuan pengelolaan tersebut adalah:  

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat 

(memuaskan konsumen).  

2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 

produksi, hal ini dikarenakan alasan:  
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a. Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka sehingga 

sulit untuk diperoleh.  

b. Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan.  

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan .  

4. Menjaga agar pembeli yang membeli dalam jumlah yang kecil dapat dihindari, 

karena dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar.  

5. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak menumpuk, karena 

akan mengakibatkan biaya menjadi lebih besar. Dari beberapa tujuan 

pengendalian di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan pengendalian 

persediaan adalah untuk menjamin terdapatnya persediaan sesuai kebutuhan. 

Ada dua macam kelompok bahan baku yaitu:  

a. 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. 

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

dipakai dalam proses produksi, tetapi sulit menelusuri biayanya pada setiap 

barang jadi.  

2.1.4  Jenis-jenis Persediaan  

Persediaan ada berbagai jenis. Setiap jenisnya memunyai karakteristik 

khusus dan cara pengelolaannya juga berbeda. Untuk mengakomodasi fungsi-
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fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara jenis persediaan yang dibedakan 

sebagai berikut (Heizer & Render 2010):  

1. Persediaan Bahan Mentah (Raw Material Inventory)  

Adalah persediaan bahan baku yang telah dibeli tetapi belum diproses. 

Persediaan ini dapat digunakan untuk melakukan decouple (memisahkan) 

pemasok dari proses produksi.  Pendekatan yang lebih dipilih adalah 

menghilangkan variablelitas pemasok akan kualitas, kuantitas atau waktu 

pengantaran sehingga tidak diperlukan pemisahan.  

2. Persediaan Barang Setengah Jadi (Work In Procces-WIP Inventory) 

Adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses 

perubahan, tetapi belum selesai.   

3. Persediaan MRO (Maintenance, Repair, Operating) 

Adalah persediaan yang disediakan untuk keperluan pemeliharaan, perbaikan 

dan operasi yang dibutuhkan agar mesin-mesin dan proses tetap produktif.   

4. Persediaan Barang Jadi  

Barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan  siap 

untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain.   

2.1.5  Faktor-faktor Persediaan  

Meskipun persediaan akan memberikan banyak mamfaat bagi perusahaan, 

namun perusahaan tetap hati-hati dalam menentukan kebijakan persediaan. 

Persediaan membutuhkan biaya investasi dan dalam hal ini menjadi tugas bagi 

manajemen untuk menentukan investasi yang optimal dalam persediaan. Masalah 

persediaan merupakan masalah pembelanjaan aktif, dimana perusahaan 

menggunakan dana yang dimiliki dalam persediaan dengan cara yang seefektif 
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mungkin. Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar maka kebanyakan 

perusahaan merasakan perlunya persediaan.  Terdapat empat faktor yang dijadikan 

sebagai fungsi perlunya persediaan yaitu (Hariastuti, 2007)  

1.  Faktor waktu  

Menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum barang jadi 

sampai ke tangan konsumen. Waktu diperlukan untuk membuat jadwal 

produksi, memotong bahan baku, pengiriman bahan baku, dan pengiriman 

barang jadi ke pedagang besar konsumen. Persediaan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan selama waktu tunggu (lead time). 

2.  Faktor ketidakpastian waktu  

Datang dari supplier menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan, agar 

tidak menghambat proses produksi maupun keterlambatan pengiriman 

terhadap konsumen. Persediaan bahan baku terikat pada supplier, persediaan 

barang dalam proses terikat pada departemen produksi, dan persediaan barang 

jadi terikat pada konsumen. Ketidakpastian waktu datang mengharuskan 

perusahaan membuat jadwal operasi lebih teliti pada setiap level.  

3. Faktor ketidakpastiaan pengguna  

Faktor ketidakpastiaan pengguna dari dalam perusahaan disebabkan oleh 

kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan 

operasi, bahan cacat dan berbagai kondisi lain. Persediaan dilakukan untuk 

mengantisipasi ketidaktepatan peramalan akibat lainya tersebut.  

4.  Faktor Ekonomis  

Terjadi karena adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan alternatif 

biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan 
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jumlah yang paling ekonomis. Pembelian dalam jumlah besar memungkinkan 

perusahaan mendapatkan potongan harga. Selain itu pengiriman dalam jumlah 

besar menyebabkan biaya transportasi lebih rendah sehingga menurunkan 

biaya. Persediaan diperlukan untuk menjaga stabilitas produksi dan fluktuasi 

bisnis.  

2.1.6  Biaya-biaya Dalam Persediaan  

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya sistim persediaan adalah 

semua pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat adanya persediaan. 

Biaya sistim persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya 

simpan, dan biaya kekurangan persediaan. Berikut ini akan diuraikan secara 

singkat masing-masing komponen biaya di atas (Nasution, 2008):  

1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost = 𝑃𝑐 ) 

Biaya pembelian (purchase cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli barang. Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang 

yang dibeli dan harga satuan barang.   

2. Biaya Pengadaan (Procurement Cost) 

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal–usul barang, yaitu biaya 

pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak 

luar (supplier) dan biaya pembuatan (setup cost) bila barang diperoleh dengan 

memproduksi sendiri.  

a. Biaya Pemesanan (Ordering Cost = 𝑂𝑐 ) 

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk 

mendatangkan barang dari luar.  
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b. Biaya Pembuatan (Setup Cost = 𝑆𝑐𝑜 ) 

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk 

persiapan memproduksi barang.   

3. Biaya Penyimpanan (holding Cost/Carrying Cost = 𝐻𝑐 )  

Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan 

barang. Biaya ini meliputi:  

a. Biaya Memiliki Persediaan (biaya modal).  

Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, di mana modal 

perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur dengan suku 

bunga bank.   

b. Biaya Gudang  

Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul 

biaya gudang.   

c. Biaya Kerusakan dan Penyusutan.  

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena 

beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang.   

d. Biaya Kadaluarsa (absolence).  

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan 

teknologi dan model seperti barang – barang elektronik.   

e. Biaya Asuransi.  

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga hal – hal yang tidak 

diinginkan, seperti kebakaran.   
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4. Biaya Kekurangan Persediaan (shortage cost = 𝑆𝑐 )  

Bila perusahaan kehabisan barang pada saat ada permintaan, maka akan terjadi 

keadaan kekurangan persediaan. Keadaan ini akan menimbulkan kerugian 

karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan atau kehilangan konsumen pelanggan karena kecewa 

sehingga beralih ke tempat lain. Biaya kekurangan persediaan dapat diukur 

dari:  

a. Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi  

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat 

memenuhi permintaan atau kerugian akibat terhentinya proses produksi.   

b. Waktu pemenuhan  

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti atau 

lamanya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan.  

c. Biaya pengadaan darurat  

Supaya konsumen tidak kecewa maka dapat dilakukan pengadaan darurat 

yang biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengadaan 

normal. Kelebihan biaya dibandingkan pengadaan normal ini dapat 

dijadikan ukuran untuk menentukan biaya kekurangan persediaan. 

 

2.2 Metode Analisis ABC 

Analisis ABC merupakan salah satu model yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penentuan titik optimum, baik jumlah pemesanan maupun 

order point. Analisis ABC sangat berguna dalam memfokuskan perhatian 
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manajemen terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dalam system 

inventori yang bersifat multisystem. 

ABC Analisis mengklasifikasikan persediaan dalam tiga kategori, yaitu: A, 

B, dan C dengan basis volume penggunaan biaya persediaan dalam setahun. 

Analisis ABC adalah sebuah aplikasi persediaan dari prinsip Pareto, 

dikembangkan oleh Vilfredo Pareto ahli ekonomi Italia, yang menyatakan bahwa “ 

terdapat sedikit hal yang penting dan banyak hal yang sepele.” Tujuannya adalah 

membuat kebijakan persediaan yang memusatkan sumber daya pada komponen 

persediaan penting yang sedikit dan bukan pada yang banyak tetapi sepele. 

“Masing-masing jenis barang membutuhkan analisis tersendiri untuk mengetahui 

besarnya order size dan order point.” Namun demikian, harus kita sadari bahwa 

berbagai macam jenis barang yang ada dalam persediaan tersebut tidak seluruhnya 

memiliki tingkat prioritas yang sama. 

Freddy Rangkuti menyatakan Prosedur Analisis ABC bisa dilakukan dengan 

cara menentukan standar atau kinerja untuk pengelompokan semua jenis barang, 

urutan semua jenis barang tersebut dalam persediaan berdasarkan ukuran standar. 

Dalam analisis abc ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

1)   Berkaitan dengan kinerja ukuran. Nilai penjualan sering digunakan sebagai 

ukuran kinerja, untuk memperoleh keputusan yang berbeda, ukuran yang 

dipakai harus sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, kriteria ukuran yang dipakai harus menunjukkan skala terbaik dari 

keputusan yang diambil. 

2)   Perusahaan memiliki jenis barang yang masuk dalam kategori kelompok C 

berdasarkan kriteria penjualan, tetapi sangat penting untuk pelanggan. 
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Meskipun komponen tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

pihak manajemen, sama seperti jenis barang terdapat dalam kelompok A dan 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Diagram Pareto 

Sumber: Teknikindustri.files.wordpress 

 

Analisis ABC merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan 

berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan dibagi menjadi 

3 kelompok besar yangdisebut kelompok A, B dan C. 

1.Kelompok A adalah inventory dengan jumlah sekitar 20% dari item tapi 

mempunyai nilai investasi sekitar 80% dari total nilai inventory. 

2.Kelompok B adalah inventory dengan jumlah sekitar 30% dari item tapi 

mempunyai nilai investasi sekitar 15% dari total nilai inventory. 

3.Kelompok C adalah inventory dengan jumlah sekitar 50% dari item tapi 

mempunyai nilai investasi sekitar 5% dari total nilai inventory (Suciati, 200) 

 

2.3 Material Requirement Planning (MRP) 

Penjadwalan produksi Induk (Master Scheduling) dan perencanaan 

kebutuhan material (Material Requirement Planning/MRP) merupakan bagian dari 
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perencanaan prioritas (output) dalam system MRP. Master Production Scheduling 

menguraikan Rencana Produksi (Agregat Planning) untuk menunjukkan kuantitas 

produksi akhir yang akan diproduksi untuk setiap periode waktu (biasanya 

mingguan) sepanjang horizon perencanaan taktis (Assauri, 2005). 

Master Scheduling menjadwalkan kuantitas spesifik dari produksi akhir 

(disagregasi) dalam periode waktu spesifik. Material Requirement Planning 

mengembangkan pesanan-pesanan yang direncanakan untuk bahan baku, 

komponen, dan subassemblies yang dibutuhkan untuk memenuhi Master 

Production Scheduled (MPS). 

Berdasarkan MPS yang diturunkan dari rencana produksi yang telah diuji 

kelayakannya melalui proses Rough Cut Capacity Planning, suatu system MRP 

mengidentifikasi item apa yang harus dipesan (dibuat/dibeli), berapa banyak 

kuantitas item yang harus dipesan dan bilamana waktu memesan item tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem MRP 

Sumber: Nasution (2008) 

 

2.3.1  Definisi Material Requirement Planning (MRP) 

Material Requirement Planning (MRP) dapat didefinisikan sebagai suatu 

teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu 
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dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen 

permintaan yang saling bergantungan (Dependent demand items) (Gaspersz, 

2005). Moto dari MRP adalah memperoleh material yang tepat, dari sumber yang 

tepat, untuk penempatan yang tepat, pada waktu yang tepat.   

2.3.2  Input(MRP) 

Sistem MRP mengidentifikasi item apa yang harus dipesan, berapa banyak 

kuantitas item yang harus dipesan, dan bilamana waktu memesan item itu. Sebagai 

suatu sistem, MRP membutuhkan 5 input yaitu (Gaspersz, 2002):  

1. Data Permintaan Total   

Berkaitan dengan ramalan penjualan dan pesanan-pesanan.  

2. Status Inventori  

Berkaitan informasi tentang on-hand inventory, allocated stock released 

production and purcase orders, dan firm planned orders.  

3. Rencana Produksi (Agregat Planning) 

Memberikan sekumpulan batasan kepada Master Scheduling. Master 

Scheduling harus menjumlahkannya untuk menentukan tingkat produksi, 

inventory, dan sumber daya lain dalam rencana.  

4. Informasi dari RCCP  

Berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS. Suatu MPS 

biasanya memiliki format.  

2.3.3  Proses (MRP)  

Langkah - Langkah Dasar dalam penyusunan Proses  MRP  

1. Netting (kebutuhan bersih) : Proses perhitungan kebutuhan bersih untuk 

setiap perioda selama horison perencanaan.  
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2. Lotting (kuantitas pesanan) :  Proses penentuan besarnya ukuran jumlah 

pesanan yang optimal untuk sebuah item, berdasarkan kebutuhan bersih 

yang dihasilkan.   

3. Offsetting (rencana pemesanan) : Bertujuan untuk menentukan kuantitas 

pesanan yang dihasilakan proses lotting. Penentuan rencana saat 

pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan saat kebutuhan 

bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang (Lead Time). 

4. Exploding : Merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk 

tingkat (level) yang lebih bawah dalam suatu struktur produk, serta 

didasarkan atas rencana pemesanan. 

2.3.4  Output (MRP)  

MRP Primary (Orders) Report, Laporan utama MRP yang sering disebut 

secara singkat sebagai laporan MRP, biasanya menggunakan salah satu format 

horizontal dengan waktu dalam buckets (biasanya dalam periode mingguan), atau 

format vertical dengan waktu dalam tanggal (bucketless format). Selanjutnya 

sumber informasi tersebut diolah dan diproses oleh MRP. Sistem MRP 

memerlukan syarat pendahuluan dan asumsi-asumsi tersebut telah dipenuhi, maka 

MRP dapat diolah dengan Lotting (kuantitas pesanan/ kuantitas pesanan) proses 

penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item, 

berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan tujuannya untuk menentukan 

besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan 

kebutuhan bersih.   

Keluaran MRP sekaligus juga mencerminkan kemampuan dan ciri dari 

MRP, yaitu :  



22 
 

1. Planned Order Schedule (Jadwal Pesanan Terencana) adalah penentuan jumlah 

kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang.  

2. Order Release Report (Laporan Pengeluaran Pesanan) berguna bagi pembeli 

yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok, dan berguna juga 

bagi Manajer manufaktur, yang akan digunakan untuk mengontrol proses 

produksi.  

3. Changes to planning Orders (Perubahan terhadap pesanan yang telah 

direncanakan) adalah yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan 

pesanan, pengubahan jumlah pesanan.  

4. Performance Report (Laporan Penampilan) suatu tampilan yang menunjukkan 

sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stock dan ukuran 

yang lain. Pengelolaan inventori akan sangat berbeda bila permintaan 

tergantung atau tidak pada kondisi pasar. Menurut permintaannya, persediaan 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (Gaspersz, 2005):   

a. Independent demand inventory, yakni persediaan yang jumlahnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah persediaan barang lainnya.   

b. Dependent demand inventory, yakni persediaan yang jumlahnya dipengaruhi 

oleh jumlah persediaan barang lainnya.   

Menurut Sumayang (2003):  

1) Independent demand inventory merupakan permintaan pasar yang 

kadangkadang menunjukkan pola yang tetap tetapi terkadang 

dipengaruhi oleh permintaan pasar yang acak atau pola yang tidak tetap.  
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2) Dependent demand inventory mempunyai pola permintaan yang 

bergejolak atau yang ada dan tidak ada karena penyelesaian barang jadi 

didaftarkan dalam paket atau lot 

 

Gambar 2.3Independent Inventory dan Dependent Inventory 

Sumber: Sumayang (2003) 

 

2.4 Mekanisme Dasar dari Proses Material Reuquitment Planning (MRP) 

Mekanisme dasar dari Material Requitment Planning (MRP) memiliki 11 hal yang 

harus di jelaskan yaitu :  

1. Lead Time merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak Material Requitment 

Planning (MRP) menyarankan satu pesanan sampai item yang dipesan itu siap untuk 

digunakan.  

2. On Hand merupakan inventori on-hand yang menunjukkan kuantitas dari item yang 

secara fisik ada dalam stockroom.  

3. Lot Size merupakan kuantitas pesanan dari item yang memberitahukan Material 

Requitment Planning (MRP) berapa banyak kuantitas yang harus dipesan serta teknik 

lot-sizing apa yang dipakai.  

4. Safety Stock merupakan stok pengaman yang ditetapkan oleh perencanaan Material 

Requitment Planning (MRP) untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan dan/atau 

penawaran.  

5. Planning Horizon merupakan banyaknya waktu ke depan (masa mendatang) yang 

tercakup dalam perencanaan. Dalam praktek, horizon perencanaan harus ditetapkan 

paling sedikit sepanjang waktu tunggu kumulatif dari sekumpulan item yang terlihat 

dalam proses manufacturing.  
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6. Gross Requirements merupakan total dari semua kebutuhan, termasuk kebutuhan 

yang diantisipasi, untuk setiap periode waktu.  

7. Project On-Hand merupakan projectedavailable balance (PAB), dan tidak termasuk 

planned orders. Projected on-hand dihitung berdasarkan formula : 

 

 

8. Projected Available merupakan kuantitas yang diharapkan ada dalam inventori 

pada akhir periode, dan tersedia untuk penggunaan dalam periode selanjutnya. 

Projected Available dihitung berdasarkan formula berikut : 

 

 

 

 

9. Net Requirements merupakan kekurangan material yang diproyeksikan untuk 

periode ini, sehingga perlu diambil tindakan ke dalam perhitungan planned 

orders receipts agar menutupi kekurangan material pada periode ini. Net 

Requirements dihitung berdasarkan formula : 

 

 

10. Planned Orders Receipts merupakan kuantitas pesanan pengisian kembali 

yang telah direncanakan oleh Material Requitment Planning (MRP) untuk 

diterima pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan bersih.  

11. Planned Orders Releases merupakan kuantitas planned orders yang 

ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu, agar item yang dipesan 

itu akan tersedia pada saat dibutuhkan.  

Sumber : (V.Gasparsz, 2005) 

Projected On-Hand = On-Hand pada awal periode + Schedule  Receipts – 

GrossRequirements 

Projected Available = On-Hand pada awal periode (atau Projected Available periode 

sebelumnya) + scheduled Receipts periode sekarang + Planned Orders Receipts periode 

sekarang – Gross Requirements periode sekarang 

Net Requirements = Gross Requirements + Allocations + Safety Stock – Scheduled Receipts 

– Projected Available pada akhir periode lalu. 
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2.5 Teknik Lot Sizing 

Proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk 

sebuah item, berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari masing-masing 

periode horison perencanaan dalam MRP (material requirement Planning). 

Didalam ukuran lot ini ada beberapa pendekatan yaitu:   

1.  Menyeimbangkan ongkos pesan (set up cost) dan ongkos simpan.  

a. Biaya pemesanan (order cost) adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha 

untuk mendapatkan bahan atau bahan dari luar. Biaya pemesanan dapat 

berupa biaya penulisan pemesanan, biaya proses pemesanan, biaya materai 

atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan 

biaya transportasi. Sifat biaya pemesanan ini adalah semakin besar 

frekuensi pembelian semakin besar biaya pemesanan.  

b. Biaya Penyimpanan adalah komponen utama dari biaya simpan (carrying 

cost) yang terdiri dari:  

1) Biaya Modal, meliputi: biaya yang diinvestasikan dalam persediaan, 

gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan 

memelihara persediaan.  

2) Biaya Simpan, meliputi: biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan 

bangunan, listrik, gaji, personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak 

dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. 

Biaya tersebut ada bersifat tetap (fixed), variabel, maupun semi fixed 

atau semi variabel. Terdapat beberapa Alternatif teknik yang 

digunakan dalam menentukan ukuran Lot. adalah sebagai berikut:  
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c. Lot for Lot (LFL)  

Pendekatan menggunakan konsep atas dasar pesanan diskrit dengan 

pertimbangan minimasi dari ongkos simpan, jumlah yang dipesan sama 

dengan jumlah yang dibutuhkan.  

d. Economic Order Quantity (EOQ)   

Pendekatan menggunakan konsep minimasi ongkos simpan dan ongkos 

pesan. Ukuran lot tetap berdasarkan hitungan minimasi tersebut. 

Q =√
2𝐷𝐶

𝐻
 .................................................(1) 

e. Period order quantity (POQ)   

Teknik Period order quantity (POQ) disebut juga teknik time cycle. 

Teknik POQ ini digunakan untuk menentukan interval waktu order, 

keuntungan menggunakan POQ dapat menghasilkan lot size order yang 

berbeda dalam memenuhi net requirement. Teknik POQ ini akan lebih 

baik kemampuannya jika digunakan pada saat biaya setup tiap tahun sama 

tetapi biaya carryingnya lebih rendah. Penghitungan metode ini hampir 

mirip dengan metoda EOQ akan tetapi perbedaan pada metode ini dalam 

POQ memiliki interval pemesanan seperti dibawah ini. Metoda Period 

Order Quantity menggunakan rumus :  

𝑃 =
𝐸𝑂𝑄

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
…………….(2) 

Sumber : (Boroto, 2002) 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan 

No. Nama Judul Tahun Hasil 

1 Piasecki, D Optimizing economic 

order quantity 

2001 Hasilnya adalah jumlah yang paling 

efektif untuk memesan. Pembelian ini 

dikenal sebagai urutan kuantitas, dalam 

hal ini dikenal sebagai ukuran lot 

produksi manufaktur . Kapan saja ada 

pembelian berulang atauperencanaan 

item, kuantitas ekonomi order harus 

dipertimbangkan. Aplikasi yang jelas 

untuk kuantitas ekonomi order adalah 

distribusi pembelian di-saham dan 

manufaktur membuat di-saham 

2 Ouyang, L. 

Y., Chang, C. 

T., & Teng, J. 

T. 

An EOQ model for 

deteriorating items 

under trade credits 

2005 Kuantitas ekonomi order persediaan 

klasik (atau EOQ) model, itu 

diasumsikan bahwa pemasok dibayar 

untuk barang-barang segera setelah 

barang diterima. Namun, dalam 

praktek, pemasok dapat secara 

bersamaan menawarkan pelanggan: (1) 

diperbolehkan keterlambatan 

pembayaran untuk menarik pelanggan 

baru dan meningkatkan penjualan, dan 

(2) diskon uang tunai untuk 

memotivasi pembayaran lebih cepatdan 

mengurangi biaya kredit.   

3 Huang, W., 

Kulkarni, V. 

G., & 

Swaminathan, 

J. M. 

Optimal EOQ for 

announced price 

increases in infinite 

horizon. 

2003 Membentang pekerjaan sebelumnya 

dimana hal ini diasumsikan bahwa 

pesanan khusus adalah beberapa 

bagian integral dari jumlah EOQ yang 

baru. Dalam proses, kertas 

menunjukkan bahwa ketika asumsi 

integral tidak valid, pendekatan awal 

meminimalkan perbedaan biaya atas 

cakrawala terbatas ini tidak berlaku 

lagi dan menetapkan periodisitas biaya 

perbedaan fungsi. Selanjutnya, karya 

menunjukkan bahwa ada batas Cesaro 

fungsi dan memanfaatkan itu untuk 

memperoleh khusus-pesanan optimal 

kuantitas. Kebijakan memesan khusus 

optimal adalah (s, S) tipe 

4 Denton, D. K. Top Management's 

Role In Inventory 

Control-Inventory 

reduction is possible 

without computer 

controlled systems 

1994 Gizi dan divisi kimia Syntex agribisnis 

Inc memproduksi kimia farmasi untuk 

Syntex. Perusahaan ini mulai pencarian 

untuk mengurangi persediaan dalam 

cara yang khas dengan tanggung-jawab 

penugasan yang pertama untuk 

pembelian agen untuk mengevaluasi 

vendor   
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5 Zodov, S. R., 

& 

Balamurugan, 

S 

Analysis Of Economic 

Order Quantity At 

Rane Engine Valves 

2016 Variabel seperti permintaan, biaya per 

unit, biaya per pesanan dianggap 20% 

dari Pemesanan jumlah dan 

ketertarikan bank pinjaman adalah 

9,58% persediaan total biaya yaitu 

Rs.7953394.68. Pada dasar ini, jumlah 

Order ekonomi (EOQ) sedang 

dilakukan dan ada perbedaan dalam 

urutan yang sebenarnya kuantitas dan 

kuantitas ekonomi order. Hasilnya 

menunjukkan bahwa, ada tidak ada 

metode EOQ yang diikuti oleh 

perusahaan. Oleh karena itu praktek 

manajemen persediaan tidak ditemukan 

memuaskan. 

6 Kumar, R. Economic Order 

Quantity (EOQ) Model 

2016 Persediaan adalah aset perusahaan, dan 

karena itu merupakan investasi. Karena 

investasi semacam itu membutuhkan 

komitmen dana, oleh karena itu 

perusahaan memiliki Untuk menjaga 

persediaan pada tingkat yang benar. 

EOQ adalah model yang digunakan 

untuk menghitung jumlah optimal 

Yang dapat dibeli untuk 

meminimalkan biaya persediaan 

barang dan Pengolahan pesanan 

pembelian 

7 Pacheco-

Velázqueza, 

E. A., & 

Cárdenas-

Barrón, L. E. 

An economic 

production quantity 

inventory model with 

backorders considering 

the raw material costs 

2016 Dalam arah ini, karya ini 

mempertimbangkan biaya pemesanan 

dan menahan untuk bahan baku dan 

produk jadi. Pada dasarnya, empat 

EPQ persediaan model dikembangkan 

dari perspektif mudah yang tidak 

dipertimbangkan sebelumnya. Ternyata 

bahwa Pemesanan dan memegang 

biaya bahan baku harus diambil ke 

account, karena mereka secara 

signifikan terhadap ukuran lot optimal 

produksi selesai produk di EPQ tanpa 

kekurangan dan EPQ dengan 

kekurangan persediaan model. Selain 

itu, model persediaan EPQ yang 

menentukan ukuran lot yang optimal 

untuk sebuah produk yang 

membutuhkan lebih dari satubahan 

baku, dan model persediaan EPQ yang 

memperoleh ukuran optimal batch 

untuk beberapa produk yang 

diproduksi dengan beberapa bahan 

baku, yang diusulkan. 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan 

No. Nama Judul Tahun Hasil 

8 Salameh, M. 

K., & Jaber, 

M. Y. 

Economic production 

quantity model for 

items with imperfect 

quality.  

 

 

2000 Makalah ini memperluas model EPQ / 

EOQ tradisional dengan menghitung 

item kualitas yang tidak sempurna saat 

menggunakan formula EPQ / EOQ. 

Makalah ini juga mempertimbangkan 

masalah bahwa barang berkualitas 

rendah dijual sebagai satu kesatuan 

pada akhir proses penyaringan 100%. 

Model matematis dikembangkan dan 

contoh numerik disediakan untuk 

menggambarkan prosedur solusinya 

9 Thakkar, H. 

R. 

New Strategies to 

Manage Finished 

Products Inventory 

2013 Model matematis ekonomi urutan 

kuantitas sangat populer untuk 

manajemen persediaan, tetapi sebagian 

besar organisasi yang tidak 

mengikutinya ketat karena beberapa 

alasan seperti mereka 

mengikutipersyaratan periodik bukan 

EOQ, dan mereka menarik terhadap 

diskon yang ditawarkan oleh pemasok. 

Jadi manajemen persediaan masih 

menantang untuk pembuatan 

organisasi. Penjual dikelola persediaan 

konsep dari Supply Chain Management 

(SCM) juga dibahas untuk mengelola 

persediaan barang jadi 

10 Adityawan 

Sigit 

Studi Komparasi 

Metode EOQ Dan POQ 

Dalam Efisiensi Biaya 

Persediaan Material 

Paving Block 

 

2016 Data akan diproses menggunakan 

metode Inventory Control EOQ dan 

POQ. Hasil penelitian ini menunjukkan 

biaya EOQ adalah Rp. 22.505.098, dan 

biaya POQ adalahRp. 44,577,478,. 

Dari hasil dua metode ini, perbedaan 

harga pasir EOQ adalah 49.5% lebih 

murah daripada POQ 

11 Muzayyanah, 

M., Suamba, 

I. K., & 

Dewi, R. K. 

Analysis Of Raw 

Material Inventory 

Control  Cocoa Beans 

Delicacao Bali Factory 

In  The District 

Tabanan 

2013 Perbandingan persediaan total biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan pada 

tahun 2013 sebesarRp 19,998,452.00, 

dengan menggunakan teknik LFL 

perusahaan dapat mengeluarkan 

persediaan total biaya Rp 

8,600,000.00, dan penghematan biaya 

(efisiensi) mencapai 54.93%.  

12 Dureno, D. J. Inventory management-

A business issue 

1995 Proses manajemen persediaan ternyata 

inventarisasi kontrol dari reaktif untuk 

alat manajemen proaktif yang akan 

memiliki dampak yang 

menguntungkan pada pengukuran 

kinerja bisnis dangaris bawah. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

Kebijakan Pembelian Bahan 

Baku Perussahaan 

Biaya Pemesanan Dan 

Biaya Penyimpanan 

Biaya Pemesanan Dan 

Biaya Penyimpanan 

Perhitungan Dengan Metode 

MRP Teknik LFL,EOQ,POQ  

Kebijakan Pembelian Bahan Baku 

Dengan Metode LFL,EOQ,POQ 

Perbandingan Total Biaya Persediaan Antara 

KebijakanPerusahaan dengan metode terpilih 

Perhitungan Dengan 

Kebijakan Perusahaan 

Rekomendasi Kebijakan Persediaan 

Bahan Baku 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah penggunaan 

metode MRP pada perhitungan biaya pengendalian dan persediaan untuk bahan 

baku kimia yaitu Kaporit dan Alum Sulfat pada PDAM Tirta Tarum Karawang. 

Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka akan dianalisis bagaimana kinerja 

MRP dalam upaya meningkatkan efisiensi pada biaya persediaan pada PDAM 

Tirta Tarum Karawang. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan membahas tentang data-data yang digunakan yaitu data  

bahan baku perusahaan, jumlah persediaan,  biaya pemesanan, biaya pembelian, 

biaya penyimpanan 

3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian 

terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder :  

1. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari pihak yang bersangkutan (tidak melalui media perantara). Data 
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primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu objek (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian.  

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan.   

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder yang meliputi :  

1. Data mengenai jumlah pemakaian Kaporit dan Alum Sulfat selama Januari 

– Desember tahun 2015.   

2. Data waktu tunggu (lead time) bahan baku.     

3. Data persediaan (inventory on hand) bahan baku.   

4. Data biaya yang timbul dari pemesanan dan penyimpanan diperusahaan.   

5. Data struktur organisasi pada PDAM Tirta Tarum Karawang.   

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Data primer, data yang diperoleh secara wawancara, observasi, dan 

pengujian di perusahaan   

b. Data sekunder, data yang berasal dari histori dan literatur perusahaan  

c. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam angka. Angka tersebut 

menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakili. 
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3.4 Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dengan tahap sebagai berikut:   

1. Menentukan biaya pesan biaya simpan, biaya total, pada masing masing model 

untuk selanjutnya dibandingkan.   

2.  Menggunakan metoda LFL, EOQ, POQ.  

3. Menentukan metoda lot sizing yang terbaik untuk sistem pengendalian bahan 

baku kimia. 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam menganalisis data yang telah 

diperoleh adalah analisis yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran 

mengenai metode MRP pada persediaan bahan baku kimia di PDAM Tirta Tarum 

Karawang. 

Teknik perhitungan dengan Lot Sizing yang dilakukan yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya total biaya persediaan yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan perusahaan dengan besarnya total biaya yang diperoleh melalui 

metode lot sizing yang terdapat pada MRP, Lot For Lot (LFL), Period Order 

Quantity (POQ), dan Economic Order Quantity (EOQ). Berikut adalah Flow 

Chart Penelitian : 
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Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 

Mulai 

Tujuan 

Penelitian 

Penelitian 

Pendahuluan 

Pengolahan Data 

❖ Menghitung biaya total menggunakan metode perusahaan dan metode 

LFL,POQ,EOQ 

Melakukan Studi tentang Lot Sizing: 

❖ Lot For Lot (LFL) 

❖ Period Order Quantity (POQ) 

❖ Economic Order Quantity 

(EOQ) 

Pengumpulan Data 

❖ Data Umum Perusahaan 

❖ Data Pemakaian Bahan 

Baku 

❖ Data Biaya Bahan Baku 

❖ Proses Produksi 

Kesimpulan & Saran 

Studi Pustaka Studi Lapangan 

Analisa hasil dengan memilih metode dengan biaya total yang paling 

minimum antara metode perusahaan, LFL,POQ,EOQ 

Selesai 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di PDAM Tirta Tarum yang beralamat di Jl. 

Surotokunto No. 205 kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. 

1.1.2 Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sejak 

dibangun tahun 1968 sampai dengan saat ini sudah berjalan dalam kurun waktu 40 

tahun pada perjalananya sejak 20 tahun yang lalu sudah mengalami perubahan 

baik secara kelembagaan maupun dalam pengelolaannya seiring sejak di serah 

terimakan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah. 

Dalam kurun waktu yang cukup panjang Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Karawang yang bergerak dibidang pengelolaan dan pendistribusian air 

bersih mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan sejalan dengan 

meningkatnya laju pertumbuhan pendudu, dimana cakupan pelayanan tahun 2015 

harus mencapai 35.6% dari jumlah penduduk sedangkan realisasinya pada saat ini 

baru mencapai 19%. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang sebagai 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), keberadaanya diawali dengan kelahiran 
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Badan Pengelola Air Minum (BPAM), yang dikukuhkan berdasarkan Surat 

Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor : 216/KPT/1977, Tentang Pembentukan 

BPAM Kabupaten Karawang. 

Pada perkembangan berikutnya BPAM berubah status menjadi Perusahaan 

Daerah Air Minum Dasar Legalitas Peraturan Daerah Nomor : 013 Tahun 1987, 

Tanggal 23 September 1987, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Karawang. 

PDAM Karawang dalam kehadirannya mengembang Visi dan Misi dalam 

menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten 

Karawang. 

1.1.3 Proses Penjernihan Air 

1. Bangunan Intake 

Bangunan intake ini berfungsi sebagai bangunan pertama untuk masuknya 

air dari sumber air. Pada umumnya, sumber air untuk pengolahan air bersih, 

diambil dari sungai. Pada bangunan intake ini biasanya terdapat bar screen 

yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam 

air. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam sebuah bak yang nantinya akan 

dipompa ke bangunan selanjutnya, yaitu WTP Water Treatment Plant 

 

  Gambar 4.1 Bangunan Intake 

Sumber :ariyansyah.files,wordpress.com    
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2. Water Treatment Plant 

Water Treatment Plant atau lebih populer dengan akronim WTP adalah 

bangunan utama pengolahan air bersih. Biasanya bagunan ini terdiri dari 4 

bagian, yaitu : bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi, dan bak 

filtrasi. Nah, sekarang kita bahas satu per satu bagian-bagian ini. 

a. Koagulasi 

Dari bangunan intake, air akan dipompa ke bak koagulasi ini. Apa yang 

terjadi dalam bak ini? pada proses koagulasi ini dilakukan proses 

destabilisasi partikel koloid, karena pada dasarnya air sungai atau air-air 

kotor biasanya berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang 

terkandung di dalamnya. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan 

penambahan bahan kimia berupa tawas, ataupun dilakukan secara fisik 

dengan rapid mixing (pengadukan cepat), hidrolis (terjunan atau hydrolic 

jump), maupun secara mekanis (menggunakan batang pengaduk). 

Biasanya pada WTP dilakukan dengan cara hidrolis berupa hydrolic 

jump. Lamanya proses adalah 30 sampai dengan 90 detik. 

 

Gambar 4.2 Proses Koagulasi Secara Mekanis dengan mesin pemutar 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com    
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b. Flokulasi 

Setelah dari unit koagulasi, selanjutnya air akan masuk ke dalam unit 

flokulasi. Unit ini ditujukan untuk membentuk dan memperbesar flok. 

Teknisnya adalah dengan dilakukan pengadukan lambat (slow mixing). 

 

Gambar 4.3 Proses Flokasi Partikel Koloid 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com    

 

 c. Sedimentasi 

Setelah melewati proses destabilisasi partikel koloid melalui unit 

koagulasi dan unit flokulasi, selanjutnya perjalanan air akan masuk ke 

dalam unit sedimentasi. Unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-

partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya. Unit ini 

menggunakan prinsip berat jenis. Berat jenis partikel koloid (biasanya 

berupa lumpur) akan lebih besar daripada berat jenis air. Dalam bak 

sedimentasi, akan terpisah antara air dan lumpur. 

 

Gambar 4.4 Proses Sedimentasi 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com    
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Gabungan unit koagolasi, flokulasi dan sedimentasi disebut unit aselor 

 

Gambar 4.5 Gambar Aselor pada unit Water Treatment Plant 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com    

 

d. Filtrasi 

Setelah proses sedimentasi, proses selanjutnya adalah filtrasi. Unit filtrasi 

ini, sesuai dengan namanya, adalah untuk menyaring dengan media 

berbutir. Media berbutir ini biasanya terdiri dari antrasit, pasir silica, dan 

kerikil silica denga ketebalan berbeda. Dilakukan secara grafitasi. 

 

 

Gambar 4.6 Unit Filtrasi 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com    
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Selesailah sudah proses pengolahan air bersih. Biasanya untuk proses 

tambahan, dilakukan disinfeksi berupa penambahan chlor, ozonisasi, UV, 

pemabasan, dan lain-lain sebelum masuk ke bangunan selanjutnya, yaitu 

reservoir. 

 

3. Reservoir 

Setelah dari WTP dan berupa clear water, sebelum didistribusikan, air 

masuk ke dalam reservoir. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat 

penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan melalui pipa-

pipa secara grafitasi. Karena kebanyakan distribusi di kita menggunakan 

grafitasi, maka reservoir ini biasanya diletakkan di tempat dengan 

eleveasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran 

distribusi. Biasanya terletak diatas bukit, atau gunung. 

Gambar 4.7 Reservoir Air Bersih 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com 

 

Gabungan dari unit-unit pengolahan air ini disebut IPA Instalasi 

Pengolahan Air. Untuk menghemat biaya pembangunan, biasanya Intake, 

WTP, dan Reservoir dibangun dalam satu kawasan dengan ketinggian 
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yang cukup tinggi, sehingga tidak diperlukan pumping station dengan 

kapasitas pompa dorong yang besar untuk menyalurkan air dari WTP ke 

reservoir. Barulah, setelah dari reservoir, air bersih siap untuk 

didistribusikan melalui pipa-pipa dengan berbagai ukuran ke tiap daerah 

distribusi. 

  

 

Gambar 4.8 Proses Pengolahan Air Bersih 

Sumber : ariyansyah.files,wordpress.com 
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4.1.3  Visi dan Misi Perusahaan 

1.1.3.1 Visi  

Sesuai brand image perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pendistribusian air dan berdasarkan kompetensi yang selama ini tumbuh 

dari pengalaman membangun dan mengoperasikan pabrik kimia, maka 

PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mempunyai visi “ 

MEWUJUDKAN PERUSAHAAN MANDIRI DAN PRIMA DALAM 

PELAYANAN “ 

4.1.3.2 Misi 

Sebagai anak perusahaan BUMN, disalam operasionalnya PDAM 

Tirta Tarum mengembang misi sebagai berikut: 

1. Optimalisasi sistem produksi dan distribusi 

2. Meningkatkan kemampuan keuangan, melalui efisiensi biaya dan 

peningkatan pendapatan. 

3. Menciptakan sumber daya manusia yang handal, profesional, memiliki 

daya saing dan sejahtera. 

4. Meningkatkan cakupan pelayanan. 

5. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, kecepatan dan 

keramahan dalam pelayanan. 

4.1.4 Kebijakan Perusahaan 

10 budaya malu bagi aparatur (pegawai) PDAM Tirta Tarum Kabupaten 

Karawang : 

1.  Malu terlambat masuk kantor 

2.  Malu tidak ikut kegiatan kantor 
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3.  Malu tidak masuk kantor tanpa alasan 

4.  Malu sering ijin tidak masuk kerja 

5.  Malu bekerja tanpa program dan terbengkalai 

6.  Malu pulang sebelum waktunya 

7.  Malu sering meninggalkan kerja tanpa alasan penting 

8.  Malu bekerja tanpa pertanggung jawaban 

9.  Malu merokok di lingkungan kerja 

10.  Malu berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut 

 

 

4.1.5  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi terdapat di (lampiran I) 

 

4.1.6 Denah Lokasi 

Denah lokasi terdapat di (lampiran II) 

 

4.2 Analisis ABC 

Kaporite dalam diagram pareto termasuk kelompok A dengan persentase 

sekitar 53,11% merupakan bahan baku kimia yang sering digunakan dalam proses 

penjernihan air, dan dari segi biaya kaporite salah satu bahan kimia yang sangat 

mahal dalam harga satuanya yaitu Rp. 23.250/Kg dalam diagram pareto pembelian 

kaporite pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.671.210.00. Karena termasuk kedalam 

kelompok A oleh karena itu kaporite harus sangatlah diperhatikan dari segi 

persediaanya.  

Alum Sulfat dalam diagram pareto termasuk kelompok B dengan persentase 

sekitar 40,40% merupakan bahan baku kimia yang sering penggunaannya dengan 

kaporite dalam proses penjernihan air, dan dari segi biaya alum sulfat adalah salah 
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Item

Jumlah 

Permintaan 

(D)

Harga/Unit 

(C)
DxC

DxC 

Komulatif
Persentase

Komulatif 

%

Kaporit 71880 23.250Rp    1.671.210.000Rp   2197187500 53,11% 53,11%

Alum Sulfat 703100 3.125Rp      2.197.187.500Rp   1671210000 40,40% 93,51%

Kianchem 15800 17.000Rp    268.600.000Rp      268600000 6,49% 100,00%

Total 790780 43.375Rp    4.136.997.500Rp   

satu yang paling murah dari bahan baku kimia yang lainya dalam harga satuannya 

yaitu Rp. 3.125/Kg dalam diagram pareto pembelian alum sulfat pada tahun 2015 

mencapai Rp. 2.197.187.500. Karena termasuk ke dalam kelompok B oleh karena 

itu alum sulfat cukup sedikit dimonitor persediaannya ketimbang kaporit. 

Kianchem dalam diagram pareto termasuk kelompok C dengan persentase 

sekitar 6,49% merupakan bahan baku kimia yang jarang penggunaannya dengan 

bahan kimia lainya dalam proses penjernihan air, dan dari segi biaya kianchem 

adalah  harga satuannya yaitu Rp. 17.000/Kg dalam diagram pareto pembelian alum 

sulfat pada tahun 2015 mencapai Rp. 268.600.000. Karena termasuk ke dalam 

kelompok C oleh karena itu kianchem dalam monitoring persedianya tidak terlalu 

penting ketimbang kaporite dan alum sulfat.Dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 

gambar 4.1 sebagai berikut 

Tabel 4.1 Analisa Metode ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9Perhitungan Diagram Pareto 
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4.3 Data Bahan Baku 

Untuk data penggunaaan bahan baku kimia di PDAM Tirta Tarum 

Karawang untuk periode Januari-Desember 2015 memiliki persediaan bahan 

baku pada tahun sebelumnya sebesar 3780 Kg, dan penggunaan tertingginya 

berada pada bulan desember yaitu sebesar 7200 Kg untuk kaporit. 

Sedangkan untuk alum sulfat memiliki persediaan pada tahun sebelumnya 

sebesar 9100 Kg dan pemakaian tertingginya berada pada bulan april yaitu 

sebesar 80800 Kg. agar lebih jelas lihat pada tabel 4.2sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 Pemakaian Kaporit dan Alum Sulfat 

Periode 0rder 
Order/Bulan 

Kaporit Alum Sulfat 

(stock) 3780 9100 

Januari 5580 57250 

Februari 5655 59150 

Maret 6645 75500 

April 7065 80800 

Mei 5610 75100 

Juni 6915 47900 

Juli 5700 54450 

Agustus 6180 34800 

September 5790 50950 

Oktober 6870 54150 

November 6450 51900 

Desember 7200 70250 

Total 75660 712200 

 

4.2.1 Jenis Bahan baku Kimia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Kaporit & Alum Sulfat 
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1. Kaporit 

KAPORIT atau kalsium hipoklorit adalah suatu senyawa kimia dengan 

rumus Ca(ClO)2. Senyawa ini luas digunakan untuk pengolahan air dan 

sebagai zat pemutih (serbuk pemutih). Zat kimia ini dianggap relatif stabil 

dan mengandung klor yang  lebih banyak ketimbang natrium hipoklorit 

(cairan pemutih). 

2. Alum Sulfat 

Alum Sulfat digunakan dalam pemurnian air dan sebagai mordan dalam zat 

warna dan tekstil cetak. Dalam pemurnian air, Alum Sulfat menyebabkan 

kotoran menggumpal yang dapat disingkirkan sebagai partikel yang 

mengendap di dasar wadah/tangki atau lebih mudah disaring. Proses ini 

disebut koagulasi atau flokulasi 

Selain informasi tersebut diperlukan juga data tentang lamanya waktu 

pengiriman (lead time) bahan baku mulai dari awal dipesan sampai bahan 

baku tersebut diterima dan untuk lead time pemesananya adalah 1 bulan. 

 Dalam melakukan perencanaan persediaan bahan baku di PDAM Tirta 

Tarum Karawang adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam 

pengadaan bahan baku yang digunakan. Biaya-biaya dalam perencanaan 

persediaan bahan baku mencakup biaya pesan. Informasi tentang biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan dalam pengadaan persediaan bahan baku akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Biaya pesan 

Biaya pesan adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan setiap 

kali melakukan pemesanan, sehingga jumlah bahan baku yang dibeli 
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tidak akan mempengaruhi biaya pemesanan. Biaya pemesanan untuk 

bahan baku hanya mencakup biaya transportasi yaitu sebesar 

Rp.1.807.117 untuk setiap kali pemesananya. 

b. Biaya Simpan 

Biaya simpan adalah biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan 

menyimpan bahan baku digudang. Cakupan biaya untuk bahan baku 

terdiri dari biaya material handling dan biaya fasilitas penyimpanan. 

Besarnya biaya simpan untuk jenis kaporit sebesar Rp.1.746 per 

kilogramnya, sedangkan untuk alum sulfat sebesar Rp.185 per 

kilogramnya. 

a. Biaya Pembelian 

Biaya pembelian ini hanya termasuk kepada harga satuan (Kg) untuk 

setiap bahan baku kimia, untuk harga jenis kaporit sebesar Rp.23.250 per 

kilogramnya, sedangkan alum sulfat sebesar Rp.3.125 per kilogramnya. 

 

4.4 Pengolahan Data 

4.4.1 Perhitungan Metode Perusahaan 

Penggunaan bahan baku yang digunakan PDAM Tirta Tarum Karawang 

selama periode Januari – Desember tahun 2015 untuk bahan baku kimia Kaporit  

dan Alum Sulfat (lampiran 3 dan 4) 
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Tabel 4.3 Total Biaya Persediaan Bahan Baku kaporit PDAM Tirta Tarum 

Karawang 

Dengan kebijakan yang digunakan manajemen perusahaan PDAM Tirta 

Tarum Karawang dalam hal perencanaan dan pengendalian bahan baku saat ini, 

biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku selama setahun pada 

tahun 2015 adalah sebesar Rp2.005.327.220, dengan rincian biaya pembelian 

Periode 
Pembelian 

(Kg) 
Biaya Pembelian 

Biaya 

Pemesanan 

Biaya 

Penyimpanan 

Total Biaya 

Persediaan 

Des-14 3780  Rp87.885.000    Rp6.599.880   Rp94.484.880  

Jan-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Jan-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Feb-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Mar-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Apr-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Apr-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Mei-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Mei-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Jun-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Jun-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Jul-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Agu-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Agu-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Sep-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Okt-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Okt-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Nov-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Nov-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Des-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Des-15 3750  Rp87.187.500   Rp1.807.117   Rp6.547.500   Rp95.542.117  

Total 78780 Rp1.831.635.000  Rp36.142.340  Rp137.549.880  Rp2.005.327.220  

Rata-rata 3751  Rp87.220.714   Rp1.807.117   Rp6.549.994   Rp95.491.772  
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yaitu sebesar Rp1.831.635.000, lalu biaya pemesanan sebesar Rp36.142.340, dan 

biaya penyimpanan sebesar Rp137.549.880. 
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Dengan kebijakan yang digunakan manajemen perusahaan PDAM Tirta 

Tarum Karawang dalam hal perencanaan dan pengendalian bahan baku saat ini, 

biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku selama setahun pada 

tahun 2015 adalah sebesar Rp2.486.481.808, dengan rincian biaya pembelian yaitu 

sebesar  Rp 2.306.562.500, lalu biaya pemesanan sebesar  Rp 43.370.808, dan biaya 

penyimpanan sebesar Rp136.548.500. 

Periode Pembelian 

(Kg) 

Biaya Pembelian Biaya 

Pemesanan 

Biaya 

Penyimpanan 

Total Biaya 

Persediaan 

Des-14 9100  Rp28.437.500    Rp1.683.500   Rp30.121.000  

Jan-15 45000  Rp140.625.000   Rp1.807.117   Rp8.325.000   Rp150.757.117  

Jan-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Jan-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Feb-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Mar-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Mar-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Mar-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Apr-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Apr-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Mei-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Jun-15 51000  Rp159.375.000   Rp1.807.117   Rp9.435.000   Rp170.617.117  

Jun-15 26000  Rp81.250.000   Rp1.807.117   Rp4.810.000   Rp87.867.117  

Jul-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Agu-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Agu-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Agu-15 25000  Rp78.125.000   Rp1.807.117   Rp4.625.000   Rp84.557.117  

Sep-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Sep-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Okt-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Okt-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Nov-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Des-15 40000  Rp125.000.000   Rp1.807.117   Rp7.400.000   Rp134.207.117  

Des-15 22000  Rp68.750.000   Rp1.807.117   Rp4.070.000   Rp74.627.117  

Des-15 20000  Rp62.500.000   Rp1.807.117   Rp3.700.000   Rp68.007.117  

Total 738100  Rp2.306.562.500   Rp43.370.808   Rp136.548.500   Rp2.486.481.808  

Rata-rata 29524  Rp92.262.500   Rp1.807.117   Rp5.461.940   Rp99.459.272  

Tabel 4.4 Total Biaya Persediaan Bahan Baku Alum Sulfat PDAM Tirta Tarum 

Karawang 
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4.5  Perhitungan MRP Teknik LFL 

Pada teknik ini pemenuhan kebutuhan dilakukan berdasarkan kebutuhan di 

setiap periodenya, besar ukuran pemesanan adalah sama dengan kebutuhan bersih 

yang harus dipenuhi pada setiap periode yang bersangkutan. Hasil perhitungannya 

adalah : 

4.5.1 Perhitungan MRP Teknik LFL Kaporit 

Tabel 4.5 Perhitungan MRP Teknik LFL Kaporit 

Lead Time 1Bulan Kaporit 

On Hand 3780 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 5580 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200 75660 

3780 900 2827 3322 3532 2805 3457 2850 3090 2895 3435 3225 3600 39720 

 1800 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200 71880 

 1800 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200 71880 

1800 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200  71880 

Biaya Pembelian:  

((1800x23250)+(5655x23250)+(6645x23250)+(7065x23250)+(5610x23250)+(69

15x23250)+(5700x23250)+(6180x23250)+(5970x23250)+(6870x23250)+(6450x

23250)+(7200x23250)) = Rp. 1.671.210.000 

Biaya Pemesanan: 12 kali pengiriman x Rp. 1.807.117 = Rp. 21.685.404 

Biaya Penyimpanan: 39720 x Rp. 1.746 = Rp. 69.351.120 

Biaya Total : Rp. 1.671.210.000 + Rp 21.685.404 

 + Rp. 69.351.120 = Rp. 1.762.246.524 
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4.5.2 Perhitungan MRP teknik LFL Alum Sulfat 

Tabel 4.6 Perhitungan MRP teknik LFL Alum Sulfat 

Lead Time 1Bulan Alum Sulfat 

On Hand 9100 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 57250 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50950 54150 51900 70250 712200 

9100 24075 29575 37750 40400 37550 23950 27225 17400 25475 27075 25950 35125 360650 

 48150 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50590 54150 51900 70250 703100 

 48150 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50590 54150 51900 70250 703100 

48150 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50950 54150 51900 712200  703100 

 

BiayaPembelian: ((48150x3125) + (59150x3125) + (75500x3125) + 

(80800x3125) + (75100x3125) + (47900x3125) + (54450x3125) + (34800x3125) 

+ (50950x3125) + (54150x3125) + (51900x3125) + (70250x3125)) = Rp. 

2.225.625.000 

Biaya Pemesanan : Dalam 12 pengiriman membutuhkan 16 kontainer = 16 x Rp. 

1.807.117 = Rp 28.913.872 

Biaya Penyimpanan : 360650 x Rp. 185 =  Rp.66.720.250 

Biaya Total : Rp. 2.225.625.000 + Rp. 28.913.872 + Rp.66.720.250 = 

Rp.2.321.259.122. 

 

4.6 Perhitungan MRP teknik EOQ 

Dalam teknik ini besarnya ukuran lot adalah tetap, namun perhitungannya sudah 

mencangkup biaya pesan dan biaya simpan. Rumus yang dipakai dalam teknik ini 

adalah sebagai berikut :  

 Q =√
2𝐷𝐶

𝐻
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EOQ =√
2𝑥75660𝑥𝑅𝑝.1.807.117

𝑅𝑝.1.746
   = 

. 

Keterangan : D = Demand/Permintaan 

C = Order Cost/Biaya Simpan 

H = Holding Cost/Biaya Simpan 

 

12515( EOQ Kaporit) 

Dalam kegiatan normal Model Economic Order Quantity memiliki beberapa 

karakteristik antara lain : 

a. Jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan, 

b. Permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi dan waktu antara 

pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim dapat diketahui secara pasti, 

dan bersifat konstan, 

c. Harga per unit barang adalah konstan dan tidak mempengaruhi jumlah barang 

yang akan dipesan nantinya, dengan asumsi ini maka harga beli menjadi tidak 

relevan untuk menghitung EOQ, karena ditakutkan pada nantinya harga barang 

akan ikut dipertimbangkan dalam pemesanan barang, 

d. Pada saat pemesanan barang, tidak terjadi kehabisan barang atau back order 

yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat.  Oleh karena itu, 

manajemen harus menjaga jumlah pemesanan agar tidak terjadi kehabisan 

barang, 

e. Pada saat penentuan jumlah pemesanan barang kita tidak boleh 

mempertimbangkan biaya kualitas barang. 

f. Biaya penyimpanan per unit pertahun konstan. 
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EOQ =√
2𝑥712200𝑥𝑅𝑝.1.807.117

𝑅𝑝.185
= 117957 (EOQ Alum Sulfat) 

4.6.1 Perhitungan MRP Teknik EOQ Kaporit 

Tabel 4.7Perhitungan MRP Teknik EOQ Kaporit 

Lead Time 1Bulan Kaporit 

On Hand 3780 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 5580 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200 75660 

3780 10715 5060 10929 3864 10769 3854 10669 4489 11213 4343 10408 3208 90093 

 5580  1585  1746  1846  1301  2107  14165 

 12515  12515  12515  12515  12515  12515  75088 

12515  12515  12515  12515  12515  12515   75088 

 

Biaya Pembelian : ((12515x23250) + (12515x23250) + (12515x23250) + 

(12515x23250) + (12515x23250) + (12515x23250)) = Rp. 1.745.795.581 

Biaya Pemesanan : 6 kali pemesanan x Rp. 1.807.117 = Rp. 10.842.702 

Biaya Penyimpanan : 90093 x Rp. 1.746 = Rp. 157.302.189 

Total Biaya : Rp. 1.745.795.581 + Rp. 10.842.702 + Rp. 157.302.189 = Rp. 

1.913.940.437 

 

 

4.6.2 Perhitungan MRP Teknik EOQ Alum Sulfat 

Tabel 4.8 Perhitungan MRP Teknik EOQ Alum Sulfat 

Lead Time 1Bulan Alum Sulfat 

On Hand 9100 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 57250 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50950 54150 51900 70250 712200 

9100 69807 10657 53114 90271 15171 85227 30777 113934 62984 8834 74891 4641 6294098 

 57250  64843 27686  32729  4023   43066  229597 

 117957  117957 117957  117957  117957   117957  707741 

117957  117957 117957  117957  117957   117957   707741 

 

Biaya Pembelian : ((117957x3125) + (117957x3125) + (117957x3125) + 

(117957x3125) + (117957x3125) + (117957x3125)) = Rp. 2.211.691.384 
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Biaya Pemesanan : Dalam 6 kali pengiriman membutuhkan 12 kontainer maka = 12 x 

Rp. 1.807.117 = Rp. 21.685.404 

Biaya Penyimpanan : 629409 x Rp. 185 = Rp. 116.440.725 

Total Biaya : Rp. 2.211.691.384 + Rp. 21.685.404 + Rp. 116.440.725 = Rp. 

2.349.817.513 

 

4.7 Perhitungan MRP Teknik POQ 

Pada teknik ini POQ hampir sama dengan teknik EOQ dengan menggunakan rumus, 

akan tetapi yang membedakan POQ dengan EOQ adalah pada plan order release yang 

secara continue ada atau tidak ada serta net requirement selalu order. Metoda POQ 

menggunakan rumus : 

   

 

Keterangan : - Rata-rata perbulan 

- Q (EOQ) 

 

 

4.7.1 Perhitungan MRP Teknik POQ Kaporit 

Tabel 4.9Perhitungan MRP Teknik POQ Kaporit 

Lead Time 1Bulan Kaporit 

On Hand 3780 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 5580 5655 6645 7065 5610 6915 5700 6180 5790 6870 6450 7200 75660 

3780 5655  7065  6915  6180  6870  7200  43665 

 1800  6645  5610  5700  5790  6450  31995 

 7455  13710  12525  11880  12660  13650  71880 

7455  13710  12525  11880  12660  13650   71880 

 

P = 
𝑄

𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛𝑃𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
  

P = 
12515

6305
=1,985 → ( 2 Bulan ) POQ Kaporit 
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Biaya Pembelian :((7455x23250) + (13710x23250) + (12525x23250) + (11880x23250) 

+ (12660x23250) + (13650x23250)) =  Rp. 1.671.210.000 

Biaya Pemesanan : 6 kali pemesanan x Rp. 1.807.117 = Rp 10.842.702 

Biaya Penyimpanan : 43665 x Rp. 1.745 = Rp. 76.239.090 

Total Biaya : Rp. 1.671.210.000 + Rp 10.842.702 + Rp. 76.239.090 = Rp. 

1.758.291.792 

 

 

4.7.2 Perhitungan MRP Teknik POQ Alum Sulfat 

Tabel 4.10Perhitungan MRP Teknik POQ Alum Sulfat 

Lead Time 1Bulan Alum Sulfat 

On Hand 9100 Periode 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

 57250 59150 75500 80800 75100 47900 54450 34800 50950 54150 51900 70250 712200 

9100 59150  80800  47900  34800  54150  70250  356150 

 48150  75500  75100  54450  50950  51900  356050 

 107300  156300  123000  89250  105100  122150  703100 

107300  156300  123000  89250  105100  122150   703100 

 

Biaya Pembelian :((107300x3125) + (156300x3125) + (123000x3125) + (89250x3125) 

+ (105100x3125) + (122150x3125)) = Rp. 2.197.187.500 

Biaya Pemesanan : Dalam 6 kali pengiriman membutuhkan 13 kontainer maka = 13 x 

Rp. 1.807.117 = Rp. 23.492.521 

Biaya Penyimpanan : 356050 x Rp. 185 = Rp. 65.887.750 

Total Biaya : Rp. 2.197.187.500 + Rp. 23.492.521 + Rp. 65.887.750= Rp. 

2.286.567.771 

 

P = 
117957

59380
=1,987→ ( 2 Bulan ) POQ Alum Sulfat 
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BAB V 

ANALISA PEMECAHAN MASALAH 

 

Pada bab sebelumnya telah dilakukan pengolahan data-data yang dikumpulkan 

untuk pembuatan perencanaan kebutuhan bahan baku kimia berdasarkan metode yang 

digunakan oleh perusahaan dan juga perhitungan MRP teknik LFL,EOQ,POQ. 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian akan dilakukan analisa guna 

pengambilan keputusan. 

 

5.1 Analisa Perbandingan Hasil Metode 

Berdasarkan hasil perhitungan metode yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum 

Karawang dan MRP teknik LFL, EOQ dan POQ untuk bahan baku kimia Kaporit 

selama periode Januari – Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.1 Perbandingan Metode Perusahaan dengan MRP teknik LFL, EOQ dan 

POQ Bahan Baku Kimia Kaporit 

Metode 

Frekue

nsi 

Pemesa

nan 

Biaya Pembelian 
Biaya 

Pemesanan 

Biaya 

Penyimpanan 

Total Biaya 

Persediaan 

PDAM Karawang 20 kali  Rp1.831.635.000   Rp36.142.340   Rp137.549.880   Rp2.005.327.220  

EOQ 6 kali  Rp1.745.795.581   Rp10.842.702   Rp157.302.189   Rp1.913.940.472  

POQ 6 kali  Rp1.671.210.000   Rp10.842.702   Rp76.239.090   Rp1.758.291.792  

LFL 12 kali  Rp1.671.210.000   Rp21.685.404   Rp69.351.120   Rp1.762.246.524  
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Dari Tabel 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode POQ 

total biaya persediaan bahan baku bisa dilakukan penghematan sebesar Rp.247.035.428 

atau 8,05% dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya bahan baku kimia 

Kaporit. Mengalami penurunan biaya dari segi biaya pembelian sebesar Rp.160.425.000 

atau 8,75%, biaya pemesanan sebesar Rp. 25.299.638atau 7%  dan juga biaya 

penyimpanan sebesar Rp. 61.310.790 atau 44,58% apabila menggunakan metode POQ. 

Dari sisi frekuensi pemesanan metode EOQmelakukan 6 kali dan LFL melakukan 12 

kali pemesanan saja dalam periode Januari – Desember 2015 dibandingkan dengan 

metode perusahaan yang melakukan pemesanan sebanyak 20 kali, untuk total biaya 

persediaan dengan metode EOQ sebesar Rp.1.913.940.472 dan total biaya persediaan 

dengan metode LFL sebesar Rp.1.762.246.524 dibandingkan dengan perusahaan yang 

total biaya persediaanya sebesar Rp.2.005.327.220. 

Berdasarkan hasil perhitungan metode yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum 

Karawang dan MRP teknik LFL, EOQ dan POQ untuk bahan baku kimia Alum Sulfat 

selama periode Januari – Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 Perbandingan Metode Perusahaan dengan MRP teknik LFL, EOQ dan 

POQ Bahan Baku Kimia Alum Sulfat 

Metode 
Frekuensi 

Pemesanan 

Biaya 

Pembelian 

Biaya 

Pemesanan 

Biaya 

Penyimpanan 

Total Biaya 

Persediaan 

PDAM 

Karawang 24 kali 

 

Rp2.306.562.500   Rp43.370.808  

 

Rp136.548.500  

 

Rp2.486.481.808  

EOQ 6 kali 

 

Rp2.211.691.384   Rp21.685.404  

 

Rp116.440.725  

 

Rp2.349.817.513  

POQ 6 kali 

 

Rp2.197.187.500   Rp23.492.521   Rp65.887.750  

 

Rp2.286.567.771  

LFL 12 kali 

 

Rp2.225.625.000   Rp28.913.872   Rp66.720.250  

 

Rp2.321.259.122  

 

Dari Tabel 5.2 tersebut dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode LFL 

total biaya persediaan bahan baku bisa dilakukan penghematan sebesar Rp.199.914.097 
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atau 8,05% dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya bahan baku kimia 

Alum Sulfat. Mengalami penurunan biaya dari segi biaya pembelian sebesar 

Rp.109.375.000 atau 4,75%, biaya pemesanan sebesar Rp.19.878.287atau 45,84%  dan 

juga biaya penyimpanan sebesar Rp.70.660.750atau 51,75% apabila menggunakan 

metode POQ. Dari sisi frekuensi pemesanan metode EOQ melakukan 6 kali dan LFL 

melakukan 12 kali pemesanan saja dalam periode Januari – Desember 2015 

dibandingkan dengan metode perusahaan yang melakukan pemesanan sebanyak 24 kali 

dan POQ yang melakukan pemesanan sebanyak 6 kali,untuk total biaya persediaan 

dengan metode EOQ sebesar Rp.2.349.817.513 dan total biaya persediaan dengan 

metode LFL sebesar Rp.2.321.259.122 dibandingkan dengan perusahaan yang total 

biaya persediaanya sebesar Rp.2.486.481.808. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait dengan perencanaan dan pengendalian 

bahan baku di PDAM Tirta Tarum Karawang yang telah dibahas pada bab IV dan 

analisa pemecahan masalah yang dibahas pada bab V, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku yang digunakan PDAM Tirta 

Tarum Karawang kurang berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan dari SDM 

yang pada akhirnya perhitungan proses pengendalian dan perencanaan bahan baku 

dilakukan secara manual serta tidak menggunakan metode apapun  dan hal tersebut 

menjadikan proses tersebut kurang maksimal sehingga bahan baku terkadang 

menumpuk digudang serta biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan bahaya baku 

pada periode Januari – Desember 2015  sebesar Rp2.005.327.220 untuk jenis 

Kaporit dan Rp2.486.481.808 untuk jenis Alum Sulfat. 

2. Sistem perencanaan dan pengendalian persediaan untuk bahan baku kimia Kaporit di 

PDAM Tirta Tarum Karawang bisa menggunakan metode POQ karena dapat 
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menghemat biaya persediaan bahan baku sebesar Rp.247.035.428 atau 12,32% pada 

periode Januari – Desember 2015. 

3. Sistem perencanaan dan pengendalian persediaan untuk bahan kimia Alum Sulfat di 

PDAM Tirta Tarum Karawang bisa menggunakan metode POQ karena dapat 

menghemat biaya persediaan bahan baku sebesar Rp.199.914.097 atau 8,05% pada 

periode Januari – Desember 2015. 

 

6.2 Saran 

1. Perlunya analisis yang lebih mendalam terkait dengan perencanaan dan 

pengendalian bahan baku kimia di PDAM Tirta Tarum Karawang dengan 

menggunakan lebih dari satu metode, sehingga dapat membandingkan hasil yang 

diperoleh dari setiap metode yang digunakan. 

2. Untuk menyusun sistem pengadaan barang yang dapat meningkatkan 

tranparansi, perusahaan sebaiknya menggunakan sistem elektronik pada bagian 

pengadaan barang, yang saat ini masih bersifat manual atau konvensional 

menjadi online dan realtime, sehingga memudahkan admin PDAM dalam 

memberikan informasi terkait proses pengadaan barang yang nantinya akan 

dilaksanakan. 

3. Agar dapat memberikan pelayanan yang memadai dan menciptakan kenyamanan 

kerja bagi para pegawainya maka perlu dikembangkan sarana dan prasarana 

serta peralatan yang lebih modern dalam mendukung kegiatan operasional 

perusahaan. 
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Lampiran I Struktur Organisasi PDAM Tirta Tarum Karawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BUPATI

DIR. BIDANG UMUM

BADAN

PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA

DIR. BIDANG TEKNIK

SPIBAGIAN BAGIAN BAGIAN PEMEL BAGIAN BAGIAN LITBANG

SUB. FUNGSIONAL PEMB. LANGG KEUANGAN PEMBUKUAN UMUM/PERSL

KELOMPOK BAGIANBAGIAN BAGIAN

PERLT. TEKNIK PRODUKSI DISTRIBUSI PERC. TEKNIK

BIDANG BIDANGSUB. BAG SUB. BAG SUB. BAG SUB. BAG SUB. BAG PRWT SUB. BAG

PEL. LANGG KAS

SUB. BAG SUB. BAG

PEMBUKUAN ADM. UMUM ELEKTRIK MEKANIK PRODUKSI TRANSMISI PERC. TEKNIK UMUM UMUM

SUB. BAG SUB. BAG. PERC SUB. BAG. REC SUB. BAG SUB. BAG. PRWT SUB. BAG

KEUANGAN PELAPORAN PERSONALIA BANG. INS. TRANS

SUB. BAG SUB. BAG BIDANG BIDANG

TEKNIKPENYULUHAN

SUB. BAG

DISTRIBUSILABORATORIUM PENGEL. TEKNIK TEKNIK

SUB. BAG

VERIVIKASI PENGADAAN WATER METER

SUB. BAG SUB. BAG

GUDANG

KA. CAB KARAWANG KA. CAB KLARI KA. CAB TELUK JAMBE KA. CAB R. DENGKLOK KA. CAB CILAMAYA KA. CAB TIRTAJAYA

KA. UNIT PANGKALAN KA. UNIT CIBUAYA KA. UNIT PEDES KA. UNIT CIAMPEL KA. UNIT TELAGASARI KA. UNIT JATISARI KA. UNIT LEMAH ABANG KA. UNIT RAWAMERTA KA. UNIT CIPULE



lampiran II Denah Lokasi PDAM Tirta Tarum Karawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Lampiran III Tabel Pengadaan Kaporit PDAM Tirta Tarum Karawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran III Lanjutan 

Oct-15 4425  Rp           102,881,250  3750  Rp         87,187,500  4200  Rp         97,650,000  3975  Rp                92,418,750   Rp                  23,250  

Oct-15 3975  Rp             92,418,750     Rp                          -  2205  Rp         51,266,250  1770  Rp                41,152,500   Rp                  23,250  

Nov-15 1770  Rp             41,152,500  3750  Rp         87,187,500  45  Rp           1,046,250  5475  Rp              127,293,750   Rp                  23,250  

Nov-15 5475  Rp           127,293,750  3750  Rp         87,187,500  4695  Rp       109,158,750  4530  Rp              105,322,500   Rp                  23,250  

Nov-15 4530  Rp           105,322,500     Rp                          -  1710  Rp         39,757,500  2820  Rp                65,565,000   Rp                  23,250  

Dec-15 2820  Rp             65,565,000  3750  Rp         87,187,500  1905  Rp         44,291,250  4665  Rp              108,461,250   Rp                  23,250  

Dec-15 4665  Rp           108,461,250  3750  Rp         87,187,500  4110  Rp         95,557,500  4305  Rp              100,091,250   Rp                  23,250  

Dec-15 4305  Rp           100,091,250     Rp                          -  1185  Rp         27,551,250  3120  Rp                72,540,000   Rp                  23,250  

Total 102675  Rp       2,387,193,750  75000  Rp    1,743,750,000  75660  Rp    1,759,095,000  105795  Rp           2,459,733,750   Rp                697,500  

Rata-rata 3540.51724  Rp            82,317,026  3750  Rp         87,187,500  2522  Rp         58,636,500  3526.5  Rp                81,991,125   Rp                  23,250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran IV Tabel Pengadaan Alum Sulfat  PDAM Tirta Tarum Karawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran IV Lanjutan 

Aug-15 51150  Rp           159,843,750     Rp                          -  3000  Rp           9,375,000  48150  Rp              150,468,750   Rp                    3,125  

Sep-15 48150  Rp           150,468,750  20000  Rp         62,500,000  33500  Rp       104,687,500  34650  Rp              108,281,250   Rp                    3,125  

Sep-15 34650  Rp           108,281,250  20000  Rp         62,500,000  14450  Rp         45,156,250  40200  Rp              125,625,000   Rp                    3,125  

Sep-15 40200  Rp           125,625,000     Rp                          -  300  Rp              937,500  39900  Rp              124,687,500   Rp                    3,125  

Oct-15 39900  Rp           124,687,500  20000  Rp         62,500,000  38000  Rp       118,750,000  21900  Rp                68,437,500   Rp                    3,125  

Oct-15 21900  Rp             68,437,500  40000  Rp       125,000,000  15850  Rp         49,531,250  46050  Rp              143,906,250   Rp                    3,125  

Oct-15 46050  Rp           143,906,250     Rp                          -  850  Rp           2,656,250  45200  Rp              141,250,000   Rp                    3,125  

Nov-15 45200  Rp           141,250,000  20000  Rp         62,500,000  41050  Rp       128,281,250  24150  Rp                75,468,750   Rp                    3,125  

Nov-15 24150  Rp             75,468,750     Rp                          -  10000  Rp         31,250,000  14150  Rp                44,218,750   Rp                    3,125  

Dec-15 14150  Rp             44,218,750  40000  Rp       125,000,000  10700  Rp         33,437,500  43450  Rp              135,781,250   Rp                    3,125  

Dec-15 43450  Rp           135,781,250  22000  Rp         68,750,000  23000  Rp         71,875,000  42450  Rp              132,656,250   Rp                    3,125  

Dec-15 42450  Rp           132,656,250  20000  Rp         62,500,000  4500  Rp         14,062,500  57950  Rp              181,093,750   Rp                    3,125  

Dec-15 57950  Rp           181,093,750     Rp                          -  8850  Rp         27,656,250  49100  Rp              153,437,500   Rp                    3,125  

Dec-15 49100  Rp           153,437,500     Rp                          -  23200  Rp         72,500,000  25900  Rp                80,937,500   Rp                    3,125  

Total 1288750  Rp       4,027,343,750  729000  Rp    2,278,125,000  712200  Rp    2,225,625,000  1314650  Rp           4,108,281,250   Rp                112,500  

Rata-

rata 36821.4286  Rp          115,066,964  30375  Rp         94,921,875  20348.6  Rp         63,589,286  36518.0556  Rp              114,118,924   Rp                    3,125  

 



 

Lampiran V Pemakaian dan Pembelian Kaporite Bulan Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran VI Pemakaian Dan Pembelian Kaporite Bulan Februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran VII Pemakaian Dan Pembelian Kaporite Bulan Maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran VIII Pemakaian Dan Pembelian Alum Sulfat Bulan Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran  IX Pemakaian Dan Pembelian Alum Sulfat Bulan Februari 2015 

 

 

  



 
 

Lampiran  X Pemakaian Dan Pembelian Alum Sulfat Bulan Maret 2015 

 

 

 



 
 

Lampiran  XI Daftar Permintaan Barang 

 

 



 
 

Lampiran  XII Bon Permintaan Pengeluaran Barang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Lampiran  XIII  Bon Keperluan Perlengkapan (BKP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran  X IV Order Pembelian 

 

  



 
 

Lampiran  XVLaporan Penerimaan Barang (LPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


