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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini,sangat mempengaruhi perindustrian di

indonesia.Dampak globalisasi bagi perindustrian ialah persaingan yang semakin

ketat.Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan improvement terhadap

perusahaanya yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini agar

mampu bertahan dan bersaing dalam perindustrian saat ini.

Sistem produksi yang efektif dan efisien dalam suatu perusahaan manufaktur

dapat menghasilkan pelayanan dan kualitas produk yang dihasilkan untuk

memenuhi kepuasan para konsumenya.Untuk menciptakan proses produksi yang

diperlukan sebuah perencanaan produksi yang matang. Perencanaan baik

produksi maupun persediaan perlu mendapat perhatian tersendiri. Perencanaan ini

meliputi apa, bagaimana, kapan dan berapa banyak produk yang akan diproduksi.
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Pengendalian persediaan material merupakan salah satu aspek yang sangat

penting bagi berlangsungnya kelancaran dalam produksi suatu produk.

Pengendalian persedian bahan baku merupakan salah satu hal yang menjamin

kelancaran akan ketersediaan bahan baku, sehingga proses produksi berjalan

dengan lancar dan lebih efektif. Pengendalian tersebut dapat mencegah terjadinya

kekurangan bahan baku yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi

dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Penentuan besarnya persediaan merupakan sesuatu yang penting bagi

perusahaan, karena persediaan mempunyai efek penting terhadap keuntungan

perusahaan. Kesalahan dalam menentukan kebutuhan dalam persediaan akan

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Adanya persediaan bahan baku yang

terlalu banyak akan menambah beban bunga, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan dalam gudang (over cost), serta kemungkinan berkurangnya kualitas

bahan baku, sehingga semuanya ini akan mengurangi keuntungan perusahaan.

Demikian pula sebaliknya, persediaan bahan baku yang terlalu sedikit dalam

perusahaan akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Oleh karena itu

diperlukan pengendalian persediaan Bahan baku, agar proses produksi tetap

berjalan dengan lancar dan diperoleh biaya persediaan yang optimal.

Dengan adanya manajemen persediaan bahan baku diharapkan biaya

persediaan dapat ditekan sekecil mungkin,untuk memimimumkan biaya tersebut

dapat digunaka metode “Economic Order Quantity” (EOQ).Perencanaan metode

EOQ dalam suatu perusahaan diharapkan dapat memminimalisirkan terjadinya out
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of stock sehingga memperlancar aliran proses produksi dan mengoptimalkan biaya

pengadaan bahan baku dan penyimpananya.

PT.MARGUNA T.A.F bergerak dibidang obat herbal dengan berbagai

produk (Pilkita,Herbamon,Tenaga X).Namun dalam penelitain ini hanya berfokus

pada bahan baku satu produk unggulanya yaitu pilkita dengan berbahan baku

utamanya yaitu cabe jawa. Dan komposisi terbanyak dari produk yang dihasilkann.

Pada perusahaan ini belum menerapkan economic order quantity (EOQ) pada

perencanaan pembelian bahan baku cabe jawa sebagai bahan baku utamanya.

Pembelian bahan baku cabe jawa hanya berdasarkan pembelian – pembelian

sebelumnya tanpa adanya penambahan jumlah atau pengurangan pada setiap

pembelianya. Sejauh ini belum ada evaluasi terhadap pembelian bahan baku ini

dikarenakan dirasa tidak ada masalah dengan metode yang selama ini berjalan.

Dalam perusahaan ini belum menerapkan perhitungan safety stock secara

rumus,hanya berdasarkan kebijakan perusahaan dan dari pengalaman sebelumnya.

Safety stock (juga disebut buffer stock) adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan tingkat stok ekstra yang dipertahankan untuk mengurangi risiko

stockouts (kekurangan bahan baku) karena ketidakpastian pasokan dan permintaan.

Sangat jarang sekali kita menemukan kasus dimana permintaan itu stabil apalagi

sama tiap periodenya. selalu ada variasi permintaan.semakin tinggi variasi

permintaan dari waktu ke waktu, pasti peluang untuk terjadi stock out (kekurangan

persediaan saat ada permintaan) akan semakin besar. Pada PT.Marguna T.A.F

frekuensi permintaan produknya tidak pasti dan berfluktuasi, Dengan data



4

Jumlah Permintaan Produk dalam 12 periode

No Periode PILKITA

1 November 2016 90000

2 Desember 2016 100100

3 January 2017 105000

4 Febuary 2017 98800

5 Maret 2017 100250

6 April 2017 101000

7 Mei 2017 100658

8 June 2017 97650

9 Juli 2017 76850

10 Agustus 2017 58000

11 September 2017 103000

12 Oktober 2017 102000

permintaan sebagai berikut :

Tabel 1.1.Data permintaan produk Pilkita

Berdasarkan tabel diatas maka kemungkinan terjadinya stock out

bahan baku cabe jawa akan terjadi. Dimana akan mengganggu kelancaran atau jalanya
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proses produksi sehingga akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

1.2 TujuanKerja Praktek

Tujuan dilakukan kerja praktek di PT.MargunaT.A.F adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui berapakah frekuensi dalam pembelian bahan baku cabe

jawa selama 12 periode yang diperhitungkan jika PT.Marguna T.A.F

menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ).?

2. Mengetahui Berapakah total biaya persediaan bahan baku yang

ditanggung PT.Marguna T.A.F jika menerapkan Economi Order

Quantity (EOQ).?

3. Mengetahui Berapakah jumlah safety stock dan Re Order Point

PT.MargunaT.A.F ?

4. Mengetahui Bagaimana perbandingan total biaya persediaan bahan

baku dari kebijakan perusahaan dengan Metode Economic Order

Quantity (EOQ).?

1.3 Jadwal Pelaksanaan

1.3.1 Lokasi Perusahaan

Kerja praktek ini dilakukan di PT MARGUNA T.A.F dengan alamat

pabrik Tegal Desa Grobog Kulon, Kec. Pangkah.di mana kantor cabang

berada di Perkantoran taman aries blok D1/2N sebagai tempat pengambilan

data penelitian ini.
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No Kegiatan
Minggu

1 2 3 4

1 Penetapan Tujuan        

2 Identifikasi Masalah        

3 Studi Pustaka        

4 Penyelesaian Masalah        

5 Uji Coba Metode        

6 Penyusunan Laporan        

1.3.2. Gantt Chart

Table 1.2. Gantt Chart PelaksanaanKerja Praktek

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang, tujuan kerja praktek lapangan, jadwal

pelaksanaan, metode kerja praktek.

BAB II : GAMBARANUMUM PERUSAHAAN

Pada bab II ini dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT.Marguna
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T.A.F sebagai perusahaan tempat Penulis melakukan penelitian. Serta visi dan

misi perusahaan. Sub babprofil perusahaan dari laporan penelitian ini berguna

untuk menginformasikan kondisi perusahaan yang dipilih Penulis, agar pembaca

dapat mengetahui tentang gambaran umum perusahaan secara singkat dan akurat.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab III ini dilakukan pembahasan teori yang mendukung pemahaman dan

pengolahan akan data – data. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai

metode EOQ, Safety stock, dan Re Order Point yang akan dipakai.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab IV ini berisi tentang uraian dari hasil pengamatan penulis selama

bekerja, berupa pengolahan data dan analisa hasil yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir dalam laporan ini, penyusun akan menarik kesimpulan atas

pemecahan masalah yang sebelumnya penulis telah selesaikan dengan metode

EOD. Kemudian penulis akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya

diperlukan untuk perbaikan dan pengoptimalan dalam perencanaan dan

pengendalian bahan baku pada PT.Marguna T.A.F serta saran yang sekiranya

siperlukan bagi peneliti ini untuk pengembangan selanjutnya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT Marguna T.A.F dengan pabrik di tegal jawa tengah. Awalnya berdiri di

Surabaya pada tahun 1952, namanya Ki Hajar Sukowiyono, asal Slawi, juga

seorang penulis dan wartawan. Salah satu buku yang ditulisnya yaitu Bajak

Laut dari Bengawan Solo. Pada akhir tahun 60-an hampir saja Pilkita

dihentikan oleh pemiliknya. Purwanto Rahardjo, yang menyelamatkan tablet

jamu ini dan membesarkannya hingga sekarang.Perusahaan ini bergerak di

bidang jamu herbal dengn brand melegendanya Pilkita. Produk ini sangat

melegenda dan cukup terkenal di Indonesia. Kemasyuran produk yang telah

berusia lebih dari 61 tahun ini tak terlepas dari peran Purwanto Rahardjo,

pemilik usaha jamu dengan bendera PT Marguna Taraluta APK Farma. Lewat

usahanya yang gigih dan tak kenal putus asa, Purwanto berjuang

mempertahankan Pil Kita di tengah gerusan zaman.

Sekitartah1967-an, paman dari Purwanto Rahardjo pemilik perusahaan

jamu Air Mancur mengajak Purwanto Rahardjo menemui Ki Hajar dengan
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bermaksud mengambil alih pilkita.Ki Hajar memeberika kesempatan satu

tahun kepada purwanto untuk memproduksi pilkita.

Sekitar tahun 1972, ada kebijakan kalau perusahaan harus berbentuk badan

hukum. Lalu,Purwanto membuatkan CV dengan komposisi saham 40% milik

Ki Hajar (sebagai penghargaan dia yang punya resep), walaupun dia tidak

keluar modal.Kakak dan adik purwanto masing-masing 10%. Keduanya sudah

meninggal. Purwanto sendiri memiliki saham 40%. Semua modal dari

Purwanto Rahardjo.setelah terbentuknya CV Ki Hajar ,mmbuat testamen

bahwa ahli waris dia jatuh kepada Purwanto Raharjdo. Setelah setahun, keluar

lagi kebijakan bahwa badan hukum harus PT. Dari situ terus berjalan sampai

sekarang ini.Sejak tahun 1973 PT Marguna Tarulata Astagina Farma berdiri

dengan pabrik berada di Tegal.

Pada tahun 1974, saya mulai menggunakan mesin modern. Hampir separuh

karyawan diberhentikan.Purwanto memberikan pesangon sesuai aturan,

angkanya cukup lumayan. Malah ada yang minta diberhentikan juga.Namun

Purwanto menolaknya,Karena nanti siapa yang mengurus perusahaan Jika

karyawan yang sudah berpengalaman ikut keluar juga.setelah dilakukan

modernisasi jumlah karyawan yang tadinya lebih dari 500,sekarang sekitar 200

karyawan.

2.2 .Visi dan Misi Perusahaan

PT.Marguna T.A.F mempunyai visi dan misi sebagai berikut:
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2.2.1 Visi Perusahaan

- Visi bisnisnya tajam.

- Konsumen sehat dengan Jamu yang aman dan berkhasiat

2.2.2 Misi Perusahaan

- Meningkatkan mutu jamu tradisionl, mengembangkan hasil

tanaman herbal dan pemanfaatan tanaman herbal supaya

memaksimalkan khasiatnya.



11

2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur Organisasi PT.MargunaTarulata Astagina Farm

Gambar 2.1.Gambar Struktur Organisasi PT.MargunaT.
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 . Persediaan 

Dalam perusahaan setiap manajer operasional dituntut untuk dapat 

mengelola dan mengadakan persediaan agar terciptanya efektifitas dan 

efisiennya kegiatan operasional.Dan menurutRangkuti (2007) 

Persediaanbahan baku adalah: 

“Persediaan bahan baku mempunyai kedudukan yang penting dalam 

perusahaan karena persediaan bahan baku sangat besar pengaruhnya 

terhadap kelancaran proses produksi.” 

Dan menurut Eddy Herjanto (2007) Persediaan bahan baku adalah: 

“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, atau untuk suku cadang dari 

suatu peralatan atau mesin.” 
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3.2 Pengendalian Persediaan 

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengendalian 

persediaan : 

Assauri (2004: 176) 

Assauri didalam bukunya menyatakan bahwa pengendalian persediaan 

adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan 

erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu baik waktu, 

jumlah, kuantitas maupun biayanya. 

Rangkuti (2004: 25) 

Sedangkan menurut Rangkuti didalam bukunya menyatakan bahwa 

pengawasan persediaan adalah salah satu fungsi manajemen yang dapat 

dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. 

3.3 Bahan Baku 

Hanggana (2006 : 11) 

Definisi bahan baku menurut Hanggana menyatakan bahwa bahan baku 

adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti 

menempel menjadi satu dengan barang jadi. 

Baroto (2002 : 52) 

Definisi bahan baku menurut Baroto menyatakan bahwa bahan baku 

adalah barang-barang yang terwujud seperti tembakau, kertas, plastik 

ataupun bahan-bahan lainya yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau 
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dibeli dari pemasok, atau diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan 

perusahaan dalam proses produksinya sendiri. 

3.4 Tujuan Pengendalian Persediaan 

Anggarini (2007: 163)Menurut Anggarini didalam bukunya 

menyatakan bahwa tujuan kebijakan persediaan adalah untuk 

merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan 

tingkat optimal tersebut melalui persediaan. 

Tampubolon (2004: 189) 

Selanjutnya menurut Tampubolon didalam bukunya menyatakan bahwa 

peran manajemen sangat penting untuk dapat menciptakan efisiensi biaya 

produksi, yang menyangkut seperti penentuan jumlah produksi, penentuan 

harga persediaan, sistem pencatatan persediaan dan kebijakan tentang 

kualitas persediaan. 

Menurut Assauri (2004 : 177) tujuan pengendalian persediaan secara 

terinci dapatlah dinyatakan sebagai usaha untuk:  

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaa 

2. n sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. 

2. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak 

terlalu besar atau berlebih-lebihan. 

3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini 

akan berakibat biaya pemesanan terlalu besar. 
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3.5 . Teknik Pengendalian Persediaan 

Menurut Rangkuti (2004:19) ada 5 macam teknik yang biasa 

digunakan perusahaan untuk menghitung pengendalian persediaan, yaitu 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Metode Analisis ABC 

Metode ini sangat berguna dalam memfokuskan perhatian manajemen 

terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dalam sistem 

inventori yang bersifat multisistem. 

2. Metode Pengendalian/ Pengawasan Persediaan (EOQ) 

Pengendalian persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Konsep ini 

dapat diterapkan baik untuk industri skala kecil maupun industri skala 

besar. 

3. Pengendalian Persediaan dalam Kondisi Tidak Tentu dan Ada 

Pemesanan Kembali 

Model ini dapat sesuai apabila permintaan diketahui berasal dari sejumlah 

besar sumber yang independen. Secara spesifik, hal ini sering terjadi 

dalam persediaan berupa barang – barang yang telah jadi (finished goods), 

tetapi jarang ditemukan pada bahan mentah atau bahan setengah jadi yang 

memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. 

4. Pengendalian Persediaan dalam Kondisi Tidak Tentu dan Tidak Ada 

Pemesanan Kembali 
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Bagian ini akan membahas pemecahan masalah persedian yang kondisinya 

tidak memungkinkan untuk pemesanan kembali. Produk tersebut secara 

ekonomi tidak dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. 

5. Sistem Persediaan Just In Time 

Sistem Just In Time mengacu kepada kartu yang mengizinkan satu 

departemen dari satu organisasi untuk menghasilkan jumlah minimum dari 

suatu jenis barang dalam menjawab reaksi dari persyaratan departemen 

lain. Idenya adalah dengan menggunakan relatif sangat kecil order (atau 

produksi), dengan relatif Low Order Points, sehingga pemenuhan 

persediaan dapat datang just in time. 

3.6 . Fungsi Persediaan 

Menurut ampubolon (2004: 190) 

Didalam bukunya Tampubolon menyatakan bahwa mengefektifkan sistem 

persediaan bahan, efisiensi operasional perusahaan dapat ditingkatkan 

melalui fungsi persediaan dengan cara mengefektifkan fungsi antara lain 

seperti fungsi decoupling, fungsi economic size dan fungsi antisipasi. 

1. Fungsi decuopling 

Fungsi decuopling adalah fungsi perusahaan untuk mengadakan 

persediaan decouple, dengan mengadakan pengelompokan operasional 

secara terpisah-pisah. 

2. Fungsi economic size 

Fungsi economic size adalah penyimpanan persediaan dalam jumlah besar 

dengan pertimbangan adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas 
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kualitas untuk dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung 

kapasitas gudang yang memadai. 

3. Fungsi antisipasi 

Fungsi antisipasi adalah penyimpanan persediaan bahan yang berfungsi 

untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan 

bahan dari pemasok. Tujuan utama fungsi antisipasi ini adalah untuk 

menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. 

 Menurut Muslich (2009: 391) 

Adapun menurut Muslich didalam bukunya menyatakan bahwa persediaan 

barang memiliki fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Berdasarkan 

dari berbagai macam barang yang ada seperti bahan, barang dalam proses 

dan barang jadi, perusahaan menyimpannya karena berbagai alasan. 

Alasan tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Memenuhi pesanan 

Penyimpanan barang diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi pesanan 

pembeli dalam waktu yang cepat. Jika perusahaan tidak memiliki 

persediaan barang dan tidak dapat memenuhi pesanan pembeli pada saat 

yang tepat, maka kemungkinannya pembeli akan berpindah ke perusahaan 

lain. 

2. Berjaga-jaga 

Untuk berjaga-jaga pada saat barang dipasar sukar diperoleh, kecuali pada 

saat musim panen tiba. 
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3. Menekan harga pokok dan biaya produksi 

Untuk menekan harga pokok per-unit barang dengan menekan biaya-biaya 

produksi per-unit. 

3.7 . Jenis-Jenis Persediaan 

Menurut Hanafi (2010:87) jenis persediaan adalah : 

Persediaan biasanya mencakup beberapa jenis persediaanseperti  

persediaan bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan 

barang jadi (barang dagangan). Bahan mentah adalah bahan yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dagangan. barang setengah jadi 

adalah barang yang belum selesai sepenuhnya  

menjadi barang dagangan. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai 

dikerjakan dan siap untuk dijual. 

Menurut Munawir (2010:16)jenis-jenis persediaan sebagai berikut: 

Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah 

semua Barang –barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca 

masih digudang/belum laku dijual. 

Untuk perusahaan manufacturing (yang memproduksikan barang) maka 

persediaan yang dimiliki meliputi : 

(1) Persediaan Barang mentah; 

(2) Persediaan Barang dalam proses dan 

(3) Persediaan barang jadi. 

Baridwan (2011:150) mengemukakan bahwa ada 4 hal yang merupakan 

jenis-jenis persediaan yaitu sebagai berikut: 
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Dalam perusahaan dagang, barang yang di beli dengan tujuan akan dijual 

kembali diberi judul persediaan barang dagang. Untuk perusahaan industri 

persediaan yang dimiliki terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, yaitu : 

a.)Bahan baku penolong Bahan baku adalah barang-barang yang akan 

menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti 

biayanya. Sedangkan bahan penolong adalah barang-barang yang juga 

menjadi bagian dari produk jadi tetapi jumlahnya relative kecil atau sulit 

di ikuti biayanya. Misalnya dalam perusahaan mebel, bahan baku adalah 

kayu, rotan, besi siku, bahan penolong adalah paku, dempul. 

b.)Supplies Pabrik Adalah barang-barang yang mempunyai fungsi 

melancarkan proses  

produksi misalnya oli mesin, bahan pembersih mesin. 

c.)Barang dalam proses Adalah barang-barang yang sedang dikerjakan 

(diproses). Untuk dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut. 

d.)Produk selesaiYaitu barang-barang yang sudah selesai dikerjakan dalam 

proses produksi dan menunggu saat penjualannya. 

Menurut Rangkuti (2007) persediaan merupakan pos modal kerja 

yang cukup penting karena kebanyakan modal usaha perusahaan adalah 

dari persediaan. Biaya persediaan merupakan biaya – biaya yang timbul 

karena adanya persediaan. Menurut Heizer dan Render (2014) biaya – 

biaya yang timbul dari persediaan adalah sebagai berikut: 
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1.Biaya Penyimpanan (Holding Cost)  

Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan  penyimpanan 

dalam kurun waktu tertentu. Biaya penyimpanan juga menyangkut 

mengenai barang usang di gudang, atau biaya  

yang terkait mengenai penyimpanan. Biaya – biaya terkait penyimpanan 

antara lain biaya perumahan (sewa atau depresiasi gedung, pajak, dan 

asuransi) biaya penanganan bahan mentah (sewa atau depresiasi peralatan 

dan daya), biaya tenaga kerja (penerimaan, pergudangan, keamanan), 

biaya investasi (biaya peminjaman, pajak, dan asuransi pada persediaan), 

biaya penyerobotan, sisa, dan barang usang (semakin tinggi jika produk 

yang dihasilkan cepat berubah, sepert komputer atau handphone).  

2.Biaya Pemesanan (Ordering Cost)  

Biaya pemesanan adalah semua biaya yang mengcangkup dari persediaan, 

formulir, administrasi, dan seterusnya yang mencangkup mengenai proses 

pemesanan.  

3.Biaya Pemasangan (Setup Cost)  

Biaya pemasangan merupakan biaya yang timbul untuk mempersiapkan 

mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Biaya ini juga 

menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk  

membersihkan dan mengganti peralatan.  
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3.8 . Perhitungan Total Biaya Persediaan (Inventory Cost) 

Menurut Heizer dan Render (2011:71) didalam bukunya 

menyatakan bahwa perhitungan mengenai total biaya persediaan bahan 

baku adalah antara lain sebagai berikut dibawah ini  

 

Dimana penjelasan tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

→ Total inventory cost (TIC) adalah total biaya persediaan. 

→ Q* adalah jumlah barang setiap pemesanan. 

→ D adalah permintaan tahunan barang persediaan, dalam unit. 

→ S adalah biaya pemesanan untuk setiap pemesanan. 

→ H adalah biaya penyimpanan per-unit per-tahun. 

3.9  . Perhitungan Safety Stock 

Heizer dan Render (2011:76) 

Didalam bukunya menjelaskan bahwa konsep persediaan pengaman 

adalah suatu persediaan tambahan yang memungkinkan permintaan yang 

tidak seragam dan menjadi sebuah cadangan. 

Formula persediaan pengaman (safety stock) 

Adapun dibawah ini merupakan rumus cara menghitung persediaan 

pengaman (safety stock) menurut ahli atau pakar yakni Heizer dan Render 

(2011:322) yang dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut : 

Safety stock = z x α 

Dimana penjelasan tersebut sebagai berikut. 

→ Safety stock adalah persediaan pengaman. 

https://1.bp.blogspot.com/-OgHdCWUcnJE/WY-gzS0MhBI/AAAAAAAAAvA/y3OzuBWKktsKN4MlWkKjlHM0lwqGkWCVwCLcBGAs/s1600/Rumus-Total-Inventory-Cost.jpg
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→ z adalah standar normal deviasi (standar level). 

→ α adalah standar deviasi dari tingkat kebutuhan. 

Rumus perhitungan standar deviasinya (α) adalah sebagai berikut dibawah 

ini : 

 

Dimana penjelasan tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

→ α adalah standar deviasi dari tingkat kebutuhan. 

→ x adalah jumlah pemakaian bahan baku. 

→ x garis atas adalah jumlah rata-rata pemakaian bahan baku. 

→ n adalah periode pemakaian bahan baku. 

Tujuan persediaan pengaman (safety stock) 

Adapun tujuan dari persediaan pengaman (safety stock) adalah sebagai 

suatu antisipasi terhadap kekurangan persediaan, sehingga menjamin 

kelancaran proses produksi. Selain digunakan untuk menanggulangi akan 

terjadinya keterlambatan datangnya bahan baku, hadirnya persediaan 

pengaman bahan baku ini juga diharapkan agar proses produksi tidak 

terganggu dengan adanya ketidakpastian dari bahan. 

3.10 . Perhitungan Titik Pemesanan Kembali Re Order Point (ROP) 

Heizer dan Render (2011:75) 

Sedangkan menurut Heizer dan Render yang menyatakan didalam 

bukunya bahwa reoder point adalah saat (titik) persediaan dimana perlu 

https://3.bp.blogspot.com/-zBQ-H8uu8jk/WY0ZeyCCamI/AAAAAAAAAtE/6_aTO36XGl018L1OPzApN6HjQ-Sn2wXygCLcBGAs/s1600/Rumus-Perhitungan-Standar-Deviasi.jpg
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diambil tindakan untuk mengisi kekurangan persediaan pada barang 

tersebut. 

Rumus perhitungan titik pemesanan kembali (reorder point) 

Untuk mengetahui kapan waktu untuk melakukan pemesanan kembali, 

maka dibutuhkan sebuah formula untuk menghitungnya. Dibawah ini 

merupakan formula cara melakukan perhitungan titik pemesanan kembali 

atau reorder point (ROP) adalah dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai 

berikut. 

ROP = (d.L) + Safety Stock 

Dimana penjelasan tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

→ ROP adalah titik pemesanan kembali. 

→ d adalah pemakaian bahan baku perhari (unit/hari). 

→ L adalah lead time atau waktu tunggu. 

→ Safety stock adalah persediaan pengaman. 

Grafik titik pemesanan kembali (reorder point) 

Adapun grafik titik pemesanan kembali atau ulang (reorder point) 

berdasarkan buku Heizer dan Render yang berjudul prinsip-prinsip 

manajemen operasi tahun 2011 dapat ditunjukkan seperti pada gambar 

berikut dibawah ini : 
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                      Gambar 3.1.Gambar Grafik Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) 

Bentuk-bentuk persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan 

menunggu hingga tingkat persediaannya mencapai nol sebelum 

perusahaan tersebut memesan kembali dan dengan seketika kiriman akan 

diterima. Keputusan akan memesan biasanya diungkapkan dalam konteks 

titik pemesanan ulang tingkat persediaan dimana harus dilakukan 

pemesanan. 

Berdasarkan definisi titik pemesanan kembali atau ulang (reorder point) 

seperti yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

reorder point adalah waktu dan saat-saat tertentu suatu perusahaan harus 

mengadakan pemesanan bahan baku kembali atau ulang, sehingga 

datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. 

3.11 . Perhitungan Economi Order Quantity ( EOQ ) 

Didalam bukunya Heizer dan Render (2011:323) menyatakan bahwa untuk 

menghitung economic order quantity terlebih dahulu dihitung biaya pesan 

https://4.bp.blogspot.com/-tdT-ygsCUy4/WY5eH1rFdiI/AAAAAAAAAuI/1KrBukY9FkcfTZhdajvde522UyusmdfngCLcBGAs/s1600/Grafik-Titik-Pemesanan-Ulang-Reorder-Point.jpg
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dan biaya simpan per-satuan bahan baku dengan rumus antara lain sebagai 

berikut dibawah ini : 

1. Rumus biaya pemesanan 

Total biaya pesan : Frekuensi pemesanan 

2. Rumus biaya penyimpanan 

Total biaya simpan : Total kebutuhan bahan baku 

Adapun rumus perhitungan economic order quantity (EOQ) menurut 

Handoko (2000:340) adalah dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini : 

 

Dimana penjelasan tersebut sebagai berikut : 

- EOQ adalah kuantitas pembelian optimal. 

- S adalah biaya pemesanan setiap kali pesan. 

- D adalah penggunaan bahan baku pertahun. 

- H adalah biaya penyimpanan per-unit. 

Adapun grafik model persediaan economic order quantity (EOQ) 

berdasarkan buku Heizer dan Render yang berjudul prinsip-prinsip 

manajemen operasi tahun 2011 dapat ditunjukkan seperti pada gambar 

berikut dibawah ini : 

https://3.bp.blogspot.com/-baL_w-X1ufo/WYx4hjxFpfI/AAAAAAAAAsM/jwqixW8GFz0ZiPzmLeO1SuZDBsQvJwPGwCLcBGAs/s1600/Rumus-Perhitungan-Economic-Order-Quantity-EOQ.jpg
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   Gambar 3.1. Gambar Grafik model persediaan economic order quantity (EOQ). 

Kemudian hubungan antara kedua jenis biaya yakni biaya pesan dan biaya 

simpan dengan jumlah pesanan berdasarkan buku Heizer dan Render yang 

berjudul prinsip-prinsip manajemen operasi tahun 2011 ditunjukkan 

seperti pada gambar berikut dibawah ini : 

 

                                 Gambar 3.2.Biaya total sebagai fungsi kuantitas pesanan. 

Seperti yang ditunjukan pada gambar diatas bahwa jika kuantitas pesanan 

bertambah maka, biaya penyimpanan bertambah juga, namun biaya 

pesanan berkurang. Dan sebaliknya, jika jumlah pesanan berkurang maka, 

https://4.bp.blogspot.com/-NRlfhXQ5JJU/WYx6SWfN1UI/AAAAAAAAAsY/6mH_pIHKptYTZ5rwja99najqXjw6W5FOgCLcBGAs/s1600/Grafik-Model-Persediaan-Economic-Order-Quantity-EOQ.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SptjuVUqquo/WYx7I7CT6KI/AAAAAAAAAsg/s8LLiGxxkwk_Js2n1uBL8LD2Y9wKNLRAgCLcBGAs/s1600/Kurva-Biaya-Total-Sebagai-Fungsi-Kuantitas-Pesanan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-NRlfhXQ5JJU/WYx6SWfN1UI/AAAAAAAAAsY/6mH_pIHKptYTZ5rwja99najqXjw6W5FOgCLcBGAs/s1600/Grafik-Model-Persediaan-Economic-Order-Quantity-EOQ.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SptjuVUqquo/WYx7I7CT6KI/AAAAAAAAAsg/s8LLiGxxkwk_Js2n1uBL8LD2Y9wKNLRAgCLcBGAs/s1600/Kurva-Biaya-Total-Sebagai-Fungsi-Kuantitas-Pesanan.jpg
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biaya penyimpanan pun berkurang, akan tetapi biaya pesanan (set up) 

menjadi bertambah. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 .Diagram Proses Produksi  

 
Gambar 4.1.Diagram Proses Produksi PT.Marguna T.A.F 
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Dengan Diagram aliran seperti diatas, Dapat diketahu secara ringkas 

dan jelas proses produksi sehingga menghasilkan output Pilkita. Diagram 

aliran juga membantu untuk mencari informasi dan mempermudah saat ingin 

melakukan perbaikan pada suatu aliran proses. 

4.2 .Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari bagian purchasing selama 12 bulan 

mulai dari november 2016-november 2017.Bahan baku yang dihitung disini 

adalah Cabe Jawa (bahan baku utama).Dan data diperoleh dari devisi-devisi 

yang berkaitan untuk dapat menentukan pengendalian persediaan dengan 

metode EOQ,Safety stock dan ROP. 

4.3 Data Permintaan Produk 

Data permintaan produk di ambil mulai november 2016-Oktober 

2017.data diambil di kantor cabang PT.Marguna T.A.F yang berada di jakarta. 

Berikut tabel permintaan produk : 
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Tabel 4.1.Permintaan produk 

Jumlah Permintaan Produk dalam 12 

periode 

No Periode PILKITA  

1 November  2016 90000 

2 Desember 2016 100100 

3 January  2017 105000 

4 Febuary  2017 98800 

5 Maret 2017 100250 

6 April 2017 101000 

7 Mei 2017 100658 

8 June  2017 97650 

9 Juli 2017 76850 

10 Agustus 2017 58000 

11 September 2017 103000 

12 Oktober 2017 102000 

              Sumber : PT.Marguna T.A.F 

4.4 Data Pemakaian Bahan Baku 

Penggunaan bahan baku cabe jawa pada setiap produknya adalah 245 

mg. Dari tabel.4.1 data permintaan produk maka dapat diketahui jumlah 

kebutuhan bahan baku cabe jawa sebagai berikut : 
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Tabel 4.2.Kebutuhan bahan baku cabe jawa 

Jumlah Pemakaian Bahan Baku Cabe Jawa dalam 12 

periode 

No Periode PILKITA  Satuan 

1 November  2016 22050 Kg 

2 Desember 2016 24525 Kg 

3 January  2017 25725 Kg 

4 Febuary  2017 24206 Kg 

5 Maret 2017 24561 Kg 

6 April 2017 24745 Kg 

7 Mei 2017 24661 Kg 

8 June  2017 23924 Kg 

9 Juli 2017 18828 Kg 

10 Agustus17 14210 Kg 

11 September 2017 25235 Kg 

12 Oktober 2017 24990 Kg 

                    Sumber : PT.Marguna T.A.F 
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4.5 Flow Proses Pembelian Bahan Baku 

 

 

4.2.Gambar flow proses pembelian bahan baku 

Berikut penjelasan dari flow proses pembelian bahan baku diatas : 

 Production manager 

Bertugas mengecek total kebutuhan bahan baku untuk periode 

selanjutnya dan mengajukannya ke bagian gudang bahan baku. 

 Bagian gudang bahan baku 
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Mengecek sissa persediaan dan mengajukan pembelian bahan baku 

berdasarkan jumlah permintaan dari production manager dengan sisa 

bahan baku yang tersedia. 

 Purchasing 

Mengajukan rincian bahan baku yang dibutuhkan ke pemasok dan 

memverifikasi penawaran harga dengan persetujuan manajer 

keuangan.kemudian melakukan ordering bahan baku. 

 Bagian gudang bahan baku 

Setelah dari purchasing selesai kemudian balik lagi ke bagian gudang 

bahan baku.divisi ini bertugas mengecek bahan baku yang dikirim dari 

pemasok dan mengkonfirmasi ke purchasing bahwa bahan baku sudah 

diterima sesuai pesanan. 

4.6 Kapasitas gudang bahan baku 

Kapasitas gudang bahan baku untuk bahan baku untuk cabe jawa 

adalah sebanyak 140 ribu kilogram. 

4.7 .Biaya Pesan Bahan Baku 

Biaya pesan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan 

barang dari luar. Pengiriman bahan baku cabe jawa menggunakan kendaraan 

dari pemasok dengan biaya pengiriman di bebankan kepada pemasok. Jadi 

PT.Marguna hanya membebankan biaya pengiriman pad biaya-biaya sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.3. Data biaya pemesanan  

Bahan Baku Cabe Jawa 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya Administrasi  Rp      7.800.000 

2 Biaya Telepon  Rp        150.000  

Total Biaya Pesan per tahun  Rp     7.950.000 

        Sumber : PT.Marguna T.A.F 

Maka total biaya pesan per sekali pesan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
                       

                   
 

  
             

       
 

 x = Rp. 3312503,-   

Jadi Biaya pemesanan Bahan Baku cabe jawa sekali Pesan ialah 

Rp.331.250,- per sekali pemesanan. 

4.8 Biaya Penyimpanan Bahan Baku 

Ada beberapa biaya yang dibebankan untuk penyimpanan bahan baku 

akan di tampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 Data Biaya Penyimpanan  

No Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

1 Biaya Buruh Gudang  Rp        5.000.000  

2 Biaya Listrik Gudang  Rp           900.000  

Jumlah Biaya/bulan  Rp        5.900.000  

Jumlah Biaya/tahun  Rp      70.800.000  

   Sumber : PT.Marguna T.A.F 

Biaya Penyimpanan Per Kg 

  
                       

                    
 

Bahan Baku “Cabe Jawa”  
             

      
 =  Rp.254.99,-/Kg 

4.9 Kebijakan perusahaan 

PT.Marguna T.A.F melakukan pembelian bahan baku cabe jawa 

sebanyak 24 kali dalam setahun dengan melalui pemasok yang tetap. 

4.8.1 . Pembelian Bahan baku 

Berdasarkan frekuensi pembelian yang dilakukan PT.Marguna T.A.F 

dapat dihitung jumlah rata-rata pembelian bahan baku cabe jawa setiap kali 

pesan. 

Pembelian rata-rata bahan baku ( Q ) dapat diperhitungkan sebagai berikut : 

  
                          

                   
 

Bahan Baku “Cabe Jawa”  
      

   
      = 11569,19 Kg 
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Jadi pembelian rata-rata bahan baku cabe jawa setiap kali pesan adalah 

sebanyak 11569,19 Kg. 

4.8.2 . Total Biaya Persediaan 

Setelah diketaui pembelian rata – rata bahan baku cabe jawa maka 

dapat dihitung total biaya persediaan yang ditanggung PT.Marguna T.A.F 

sebelum menggunakan metode (EOQ). 

Untuk memperhitungkan Total Biaya Persediaan, telah diketahui: 

Total kebutuhan bahan baku “ Cabe Jawa “  (D)        Kg 

Pembelian rata-rata bahan baku      (Q)  11569,19 Kg 

Biaya pesan sekali pesan                 (S)  Rp. 331.250,- 

Biaya simpan per Kg                             (H) Rp.254,99-/Kg 

Perhitungan Total Biaya Persediaan (TIC) sebagai berikut : 

TIC  (
 

 
  )  (

 

 
 )   

TIC  (
      

        
             )  (

        

 
          )   

TIC = Rp. 7.950.000,- +  Rp.1.475.013  

TIC =  Rp. 9.425.000,-  

Jadi biaya persediaan untuk bahan baku cabe jawa adalah  sebesar 

Rp.9.425.00 selama dua belas periode yang diperhitungkan. 
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4.10 Analisa Menggunaka Metode Economic Orde Quantity (EOQ) 

Pada pembahasan ini dari data yang sudah didapat maka selanjutnya akan 

dihitung dengan metode (EOQ).Dengan metode (EOQ) ini diharapkan dapat 

mengetahui jumlah pemesanan yang lebih ekonomis untuk tujuan 

meminimumkan cost perusahaan. 

4.9.1 . Perhitungan Bahan Baku “Cabe Jawa’ dengan metode (EOQ). 

Total kebutuhan bahan baku “ Cabe Jawa “     (D)        Kg 

Biaya pesan sekali pesan                 (S)  Rp.331.250,- 

Bi aya simpan per Kg                                         (H) Rp.254,99-/K 

Maka Pemesanan Bahan Baku yang Ekonomis adalah : 

  
√    

 
 

   
√ (      ) (            )

          
 

   √ 721407582,2 

  = 26895 Kg 

Jadi untuk setiap kali pemesanan supaya lebih ekonomis adalah sebanyak 

26895 Kg. 

4.9.2 . Frekuensi Pemesanan Bahan Baku  

Dengan menggunakan metode EOQ dapat dihitung frekuensi 

pembelian bahan baku yang ekonomis untuk bahan baku cabe jawa.  

Frekuensi Pembelian Bahan Baku yang ekonomis menurut metode EOQ : 
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F= 10,34 Dibulatkan 10 

Jadi frekuensi pemebelian bahan baku untuk bahan baku cabe jawa adalah 

sebanyak 10 sampai 11 kali dalam setahun. 

4.9.3 . Total biaya persediaan bahan baku cabe jawa setelah menggunakan   

            (EOQ) 

Setelah diketahui jumlah rata – rata pemesanan dan frekuensi 

pemesanan berdasarkan metode EOQ maka dapat diperhitungkan total biaya 

persedianya. Maka Biaya persediaan bahan baku setelelah menggunakan 

dapat dihitug dengan rumus  sebagai berikut : 

Total kebutuhan bahan baku “ Cabe Jawa “  (D)        Kg 

Pembelian rata-rata bahan baku      (Q)  26895 Kg 

Biaya pesan sekali pesan                 (S)  Rp.331.250,- 

Biaya simpan per Kg                             (H) Rp.254,99-/Kg 

Perhitungan Total Biaya Persediaan (TIC) sebagai berikut : 

TIC  (
 

 
  )  (

 

 
 )   

TIC  (
      

     
             )  (

     

 
          )   

TIC = Rp  3.424.361    + Rp. Rp  3.424.361  

TIC =  Rp.6.848.723,-  
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Jadi setalah dihitung total biaya persediaan dengan metode EOQ didapat total 

biayanya sebesar Rp. 6.848.723,- selama 12 periode yang di perhitungkan. 

4.11 Pehitungan Safety Stock 

Persediaan pengaman atau sering disebut Safety Stock,sangat 

diperlukan dalam sebuah perushaan karena berfungsi untuk menghindari 

terjadinya kekurangan bahan baku sehingga memperlancar kegiatan proses 

produksi.Berikut adalah data perhitungan standar deviasi berdasarkan 

penggunaan bahan baku cabe jawa selama 12 periode yang diperhitungkan : 

Tabel 4.5. Data perhitungan standar deviasi 

No Periode Cabe Jawa                (X-  )         (X-  )  ² 

1 

November  

2016 22050 Kg 23138,37 -1088 1184552,885 

2 Des-16 24525 Kg 23138,37 1386 1921351,756 

3 January  2017 25725 Kg 23138,37 2587 6690646,135 

4 Febuary  2017 24206 Kg 23138,37 1068 1139830,258 

5 Mar-17 24561 Kg 23138,37 1423 2024582,751 

6 Apr-17 24745 Kg 23138,37 1607 2581254,601 

7 Mei-17 24661 Kg 23138,37 1523 2319036,589 

8 June  2017 23924 Kg 23138,37 786 617604,7548 

9 Jul-17 18828 Kg 23138,37 -4310 18577148,78 

10 Agust-17 14210 Kg 23138,37 -8928 79715820,62 

11 Sep-17 25235 Kg 23138,37 2097 4395850,368 

12 Okt-17 24990 Kg 23138,37 1852 3428527,485 

Total 277660 Kg Total 124596207 
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Dapat diketahu untuk mencari   dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
 
         

        
              

Dimana : 

D = Total kebutuhan selama 12 bulan. 

n  = total periode pemakaian bahan baku. 

 Kemudian dihitung standar deviasinya dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

= √
            

        
  

= √            

= 3222,27 , Dibulatkan 3222 Kg. 

Dengan menggunakan asumsi bahwa perusahaan memenuhi 

permintaan sebanyak 95% dan persediaan cadangan 5%, maka diperoleh Z 

dengan tabel normal sebesar 1,65 deviasi standar dari rata-rata. 

Safety Stock Z    = Z x SD 

= 1,65 x 3222 

= 5316,74 ,Dibulatkan 5317 Kg 

Jadi persediaan pengaman yang harus disediakan oleh perusahaan adalah 

sebanyak 5.317 Kg per bulanya. 
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4.12 Perhitungan titik pemesanan kembali  

Untuk menghitung titik pemesanan bahan baku cabe jawa maka harus 

diketahui lead time atau waktu tunggu pemesananya. Pada perusahaan ini lead 

timenya berubah-ubah,Maka dari itu diambil lead time terlama yaitu selama 5 

hari. Sebelum menghitung titik pemesanan kembali terlebih dahulu dihitung 

pemakaian bahan baku per harinya. 

  
 

 
 

Dimana : 

d = jumlah pemakaian per hari. 

D = Kebutuhan bahan baku satu tahun. 

t   = Waktu kerja per hari selama satu tahun. 

  
      

   
  = 1051,34 Kg. 

    Maka, Titik pemesanan kembali adalah  

ROP = pemakaian bahan baku per hari ( d) x Lead time 

         = 1051,34 x 5 hari  

         = 5258,72 ,Dibulatkan 5259 Kg 

Jadi titik pemesanan kembali yang harus dilakukan perusaan yaitu  ketika bahan 

bakun cabe jawa berjumlah 5259 Kg. 

 

 



42 
 

 

4.13 Perbandingan kebijakan perusahaan dengan metode EOQ 

Dari hasil yang sudah di analisis maka dapat diketaui perbandingan 

antara kebijakan perusahaan dengan metode economic orde quantity dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6.Data perbandingan 

No Keterangan Kebijakan Perusahaan Metode EOQ 

1 Pembelian rata-rata per sekali pesan 11569 Kg 26895 Kg 

2 Frekuensi pemesanan 24 10-11 

3 Total Biaya Persediaan  sekali pesan  Rp. 9.425.000   Rp.6.848.723  

4 Safety Stock  per Bulan - 5317 Kg 

5 Re Order Point 5259 Kg 5259 Kg 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui ada penghematan biaya jika perusahaan 

menggunakan metode economic order quantity (EOQ) sebesar Rp.  2.576.277. 

Namun perusahaan tidak menerapkan pembelian rata – rata bahan baku sesuai dengan 

perhitungan economic order quantity secara continue. PT.Marguna T.A.F bisa 

memenuhi jumlah pembelian bahan baku dengan metode economic order Quantity 

apabila bahan baku di pemasok memenuhi permintaan. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat

diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Frekuensi pembeliaan bahan baku cabe jawa PT. Marguna

T.A.F bila menggunakan metode EOQ adalah 10 sampai11 kali

selama 12 periode yang di perhitungkan dengan rata – rata

jumlah pembelian sebanyak 26895 Kg per satu kali pembelian.

sedangkan kebijakan perusahaan 24 kali dengan rata – rata

pembelian sebanyak 11569,19 Kg per sekali beli.

2. Total biaya persediaan material cabe jawa bila dihitung menurut

EOQ adalah sebesar Rp. 9.425.000, sedangkan jumlah biaya

dengan metode kebijakan perusahaan sebesar Rp.6.848.723.
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3. Diketahui jumlah bahan baku pengaman sebanyak 5317 Kg

dengan titik pemesanan kembali pada ketika bahan baku

berjumlah 5259 Kg

4. Penghematan biaya persediaan perusahaan bila menggunakan

metode EOQ adalah sebesar Rp.10.031.705.

5.2. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diambil oleh penulis untuk

dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan pelelitian selanjutnya dalam

memperbaiki perencanaan sistem persediaan perusahaan yang ada.

Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menerapkan metode

EOQ, karena Perusahaan mempunyai gudang tempat penyimpanan

bahan baku yang cukup luas.

2. Dalam melakukan penelitian terhadap manajemen persediaan,

sebaiknya metode yang digunakan lebih dari satu metode, sehingga

dapat membandingkan hasil yang diperoleh dari setiap metode yang

digunakan. Dan menggunakan simulasi inventory.

3. Perusahaan sebaiknya mempunyai bahan baku pengaman cabe jawa

untuk meminimalisirkan stock out karena dilihat dari segi permintaan

produk yang sangat berfluktuasi.
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