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ABSTRAK 

 

Tugas Akhir ini dibuat bertujuan untuk menentukan besar nilai re-order point dan 

menentukan perencanaan kebutuhan persediaan dengan metode Lot-Sizing.  

Tugas akhir ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan dua jenis data 

yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan seperti observasi 

langsung di lapangan, dan wawancara kepada pegawai PPIC PT. GTP. Data 

sekunder yang digunakan adalah data asli yang berupa dokumen-dokumen dari 

perusahaan. Tugas akhir ini dilakukan dengan cara dengan menghitung re-order 

point. Kemudian peramalan bahan baku untuk periode satu tahun kedepan dengan 

metode Moving Average dan Regresi Linear, Menghitung Keakurasian Peramalan 

dengan metode MAD, MAPE, MSE dan SEE dan  Perencanaan kebutuhan 

material dilakukan  dengan metode Lot sizing yaitu metode Economic Order 

Quantity (EOQ), Least Unit Cost (LUC) dan Lot For Lot (LFL). Kemudian 

melakukan perbandingan setiap hasil dari metode yang digunakan. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini yaitu titik pemesanan kembali (re-order point) sebanyak 

33 liter, metode peramalan terbaik yaitu Linear Regression dengan nilai kesalahan 

peramalan terkecil dengan nilai MAD, MSE, MAPE dan SEE masing –masing 

5,61 ; 48,47 ; 7% ; 7,60. Metode perencanaan kebutuhan material terbaik yaitu 

Lot for Lot (LFL) dan Least Unit Cost (LUC ) dengan tota; biaya persediaan 

terendah yaitu R. 208.200 

 

Kata Kunci  : Inventory, Re-Order Point, Lot Sizing, Forecasting 
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ABSTRACT 

 

 

This final project is aimed at determining the value of re-order point and 

determining inventory requirement planning using Lot-Sizing method. This final 

project uses quantitative data by using two types of data, namely primary and 

secondary data. Primary data used such as direct observation in the field, and 

interviews with employees of PPIC PT. GTP. Secondary data used is the original 

data in the form of documents from the company. This final project is to decide  

re-order point. Then forecasting of raw materials for the period of one year ahead 

with the method of Moving Average and Linear Regression, count the forecasting 

error with MAD, MAPE, MSE and SEE methods and Planning of material needs 

is done by Lot sizing method of Economic Order Quantity (EOQ), Least Unit Cost 

(LUC) and Lot For Lot (LFL). Then do a comparison of each result of the method 

used. The results obtained from this research are re-order point of 33 liters, best 

forecasting method is Linear Regression with the smallest forecasting error value 

with MAD, MSE, MAPE and SEE respectively 5.61; 48,47; 7%; 7.60. The best 

material requirements planning method is Lot for Lot (LFL) and Least Unit Cost 

(LUC) with total; The lowest inventory cost is Rp. 208.200 

 

Keywords: Material Requirement Planning (MRP), Forecasting and Lot- sizing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi dalam sektor industri di 

dunia tentunya membuat perusahaan-perusahaan didunia bersaing secara ketat. 

Adanya persaingan tersebut mendorong perusahaan untuk mengelola dan 

meningkatkan kualitas Sumber Daya yang dimilikinya demi keberlangsungan 

hidup perusahaan. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia. 

Perkembangan ekonomi dalam sektor industri di Indonesia tumbuh dengan 

pesat baik industri manufactur maupun jasa. Mulai dari UKM hingga PT semua 

bersaing secara ketat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang baik dapat 

membuat perusahaan menguasai pangsa pasar. Pengelolaan sumber daya yang 

baik suatu perusahaan salah satunya dapat dilihat dari lini produksi.  

Lini produksi dalam suatu perusahaan baik manufactur maupun jasa 

mempunyai tugas untuk mengubah bahan mentah menjadi finished good. Industri 

manufactur mengolah raw material menjadi finished good, Industri jasa mengolah 

jasa pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan. Pengelolaan dan pengendalian raw



2 
 

 
 

material sangat penting dalam proses produksi agar bahan baku digunakan 

dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Persediaan merupakan hal yang 

terpenting dalam suatu perusahaan. Tidak adanya persediaan akan berakibat pada 

terhentinya kegiatan proses produksi. Persediaan yang berlebih akan berpengaruh 

pada biaya simpan, kualitas bahan baku. PT GTP merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang industry jasa building governance . Jasa yang ditawarkan di PT 

GTP antara lain Cleaning Service, Pest Control, Washroom Hygiene, Pembersihan 

Kaca Gedung Luar. Dari semua jasa yang ditawarkan yang paling banyak dipakai 

oleh customer adalah pest control ( pengendalian hama).  

Di dalam dunia industri, PT GTP harus mampu bersaing dengan kompetitor 

dibidang usaha yang sama. Akan tetapi dalam pengelolaan sumber daya, PT GTP 

masih belum maksimal. Pengelolaan yang belum maksimal terjadi pada bagian 

Persediaan bahan baku pest control. Pengelelolaan persediaan bahan baku pest 

control di PT. GTP belum memiliki metode atau cara yang baik dan benar untuk 

menangani masalah persediaan yang ada.  

Sampai saat ini, PT GTP belum memiliki metode atau sistem pengendalian 

persediaan pada bahan baku pest control atau dengan kata lain dalam perencanaan 

dan pengendalian persediaan bahan baku pest control di PT GTP masih berdasarkan 

pengalaman dan prediksi supervisor lapangan sesuai kondisi aktual persediaan di 

gudang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekurangan persediaan bahan baku 

pest control sehingga sering terhentinya proses kerja. Akibatnya perusahaan 

mengalami kerugian atau dengan kata lain berkurangnya pemasukan serta adanya 
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biaya stockout. Untuk meminimalisir kekurangan persediaan bahan baku Nuvaq dan 

biaya stockout, dibutuhkan suatu metode pengendalian persediaan agar persediaan 

tidak mengalami kekurangan persediaan baku di tahun tahun yang akan datang . 

Berikut data permintaan bahan baku Nuvaq selama periode April 2015-Maret 2017.  

 
Tabel 1.1 Data Permintaan Bahan Baku Nuvaq April 2015-Maret 2017 

Periode Permintaan (liter) Pemakaian (liter) Selisih  

April  48 47 1 

Mei  50 48 2 

Juni  58 60 -2 

Juli  50 50 0 

Agustus  55 53 2 

Sept   59 62 -3 

Okt   48 54 -6 

Nov   53 49 4 

Des   50 65 -15 

Jan   65 55 10 

Feb   60 63 -3 

Mar   65 65 0 

Apr   69 72 -3 

Mei   72 72 0 
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Tabel (lanjutan)  1.1       Data Permintaan Bahan Baku Nuvaq April 2015-Maret 2017 

Periode Permintaan (liter) Pemakaian (Liter) Selisih 

    
Jul'16 74 75 -1 

Agu'16 75 78 -3 

Sep'16 65 65 0 

Okt'16 76 71 5 

Nov'16 79 80 -1 

Des'16 80 82 -2 

Jan'17 97 96 1 

Feb'17 100 103 -3 

Mar'17 92 90 2 

Sumber :  Data bag. PPIC & Gudang PT. GTP 

 

Dari data historis selama periode April 2015 – Maret 2017, terdapat selisih 

antara permintaan dengan pemakaian di beberapa periode diantaranya juni, 

September, oktober dan desember 2015. Periode Juni, Juli, November, Desember 

2016, serta periode Februari 2017 sebanyak 1 liter Nuvaq. Dari permasalahan latar 

belakang diatas, maka penulis mengangkat tema penelitian dengan judul “Penetapan 

Re-Order Point dan Perancangan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Nuvaq 

Dengan Metode Lot sizing di PT. GTP”. 

 



5 
 

 
 

1.2     Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah berapa nilai re-order point (pemesanan kembali) bahan baku nuvaq 

untuk mengatasi shortage, bagaimana perencanaan persediaan kebutuhan bahan baku 

dengan metode lot sizing  dengan biaya terendah ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Permasalahan akan berdampak luas, untuk itu diberikan batasan dari 

permasalahan diatas, yaitu Pengamatan dilakukan pada divisi pest control. Objek 

yang diteliti adalah bahan baku Nuvaq untuk pest control. Periode  yang digunakan 

untuk penelitian mulai dari April 2015 - April 2017. 

 

1.4     Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitian yaitu : 

1) Menentukan re-order point bahan baku nuvaq untuk mengatasi shortage. 

2) Menentukan metode perencanaan persediaan dengan metode lot sizing untuk 

 mencari biaya terendah  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan 

Memberikan masukan pada perusahaan untuk solusi dalam sistem pengendalian 

persediaan bahan baku pest control PT. GTP. 
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2. Penulis 

a. Sebagai objek dalam penyusunan penelitian guna syarat memperoleh gelar 

sarjana teknik pada Universitas Mercubuana 

b. Sebagai media untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di 

bangku perkuliahan terhadap kondisi aktual di lapangan. 

3. Akademis 

a. Sebagai media informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai penerapan kaidah lebih dalam mengenai pengendalian mutu proses 

produksi. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyusunan penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok  

  permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan  

  sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penjelasan tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam penelitian yang bersumber dari studi 

literatur, jurnal, dan internet. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 



7 
 

 
 

  Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar bagaimana 

  langkah-langkah pemecahan persoalan dengan metode yang 

  digunakan. 

BAB IV  : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data-data penelitian yang telah didapat untuk 

diolah  kemudian diseleksi data yang akan dipilih, hasil 

pengolahan data untuk memperoleh penyelesaian dari masalah 

yang ada. 

BAB V  : ANALISIS DAN HASIL 

 Bab ini berisikan analisa dari permasalahan dengan 

menggunakan metode-metode yang telah ditentukan dan hasil 

dari analisa tersebut. 

BAB VI : KESIMPULAN & SARAN 

 Bab ini berisi tentang hasil pokok atau kesimpulan dan saran 

dari pembahasan terhadap data yang telah diolah untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. Persediaan ( Inventory ) 

Persediaan merupakan simpanan material yang dapat berupa bahan mentah, 

barang dalam proses dan barang jadi. dari sudut pandang sebuah perusahaan maka 

persediaan adalah investasi modal yang dibutuhkan untuk menyimpan material pada 

kondisi tertentu. ( Indroprasto, Suryani Erma,2012) 

 

2.1.1.  Pengertian Persediaan 

 Menurut Sofjan Assauri persediaan adalah, ”sejumlah bahan-bahan, parts 

yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan 

untuk proses produksi, serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan setiap waktu.
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Diana mengungkapkan bahwa persediaan merupakan, “sejumlah sumber daya 

baik yang berbentuk bahan mentah ataupun barang jadi yang disediakan oleh 

perusahaan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan. (Diana 

Khairani, 2013:49) 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan 

adalah sumber daya menganggur baik yang berbentuk bahan mentah yang masih 

menunggu untuk diproses lebih lanjut atau barang jadi yang digunakan untuk 

memenuhi permintaan pelanggan atau mengatasi adanya fluktuasi permintaan. 

Menurut Herjanto dan Eddy (2008), adanya persediaan akan menimbulkan 

resiko-resiko tertentu yang harus ditanggung perusahaan akibat dari adanya 

persediaan tersebut. Persediaan yang disimpan perusahaan bisa saja rusak sebelum 

digunakan atau kualitas menurun. Selain itu perusahaan juga harus menanggung 

biaya-biaya yang timbul akibat adanya persediaan tersebut. 

Bagi sebagian perusahaan kebijakan persediaan yang aman adalah memiliki 

persediaan dalam jumlah banyak, tapi pada kenyataannya hal tersebut  menyebabkan 

tingginya biaya-biaya yang timbul akibat adanya persediaan untuk penyimpanan dan 

pembelian bahan atau barang yang bersangkutan. Sebaliknya, bila persediaan terlalu 

sedikit akan beresiko kekurangan bahan atau barang (out of stock). Hal ini akan 

mengganggu kelancaran proses produksi, selain itu juga biaya pembelian dan biaya 

persediaan juga semakin besar. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki sistem 

pengendalian persediaan yang baik.  
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Sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, 

kapan pemesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa pesanan 

yang harus diadakan. 

2.1.2 Jenis Persediaan 

Jika dilihat dari jenisnya, ada 4 macam persediaan secara umum, yaitu: 

1. Bahan baku (raw materials) adalah barang-barang yang dibeli dari pemasok 

(supplier) dan akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi yang akan 

dihasilkan oleh perusahaan. 

2. Bahan setengah jadi (work in process) adalah bahan baku yang sudah diolah 

atau dirakit menjadi komponen namun masih membutuhkan langkah-langkah 

lanjutan agar menjadi produk jadi. 

3. Barang jadi (finished goods) adalah barang jadi yang telah selesai diproses, siap 

untuk disimpan di gudang barang jadi, dijual, atau didistribusikan ke lokasi-

lokasi pemasaran. 

4. Bahan-bahan pembantu (supplies) adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk 

menunjang produksi, namun tidak akan menjadi bagian pada produk akhir yang 

dihasilkan perusahaan. 

Dilihat dari fungsinya, persediaan dapat dibedakan atas: 

1. Batch Stock atau Lot Size Inventory 

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-

bahan/barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang 
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dibutuhkan pada saat itu. Jadi dalam hal ini pembelian atau pembuatan yang 

dilakukan untuk jumlah besar, sedang penggunaan atau pengeluaran dalam 

jumlah kecil. Terjadinya persediaan  karena pengadaan bahan/barang yang 

dilakukan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. 

2. Fluctuation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen 

yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini perusahaan mengadakan persediaan 

untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, apabila tingkat permintaan 

menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi 

permintaan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. Jadi apabila terdapat 

fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan ini (fluctuation stock) 

dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya 

permintaan tersebut. 

3. Anticipation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan 

untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan yang meningkat. Di 

samping itu anticipation stock dimaksudkan pula untuk menjaga kemungkinan 

sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produk 

atau menghindari kemacetan produksi. 

Dilihat dari tujuannya, persediaan terdiri dari: 

1. Persediaan pengamanan (safety stock) 
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Persediaan pengaman atau sering pula disebut safety stock adalah persediaan 

yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan 

penyediaan. Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi 

ketidakpastian tersebut, akan terjadi kekurangan persediaan (stock out). 

Faktor-faktor yang yang menentukan besarnya safety stock: 

a. Penggunaan bahan baku rata-rata 

Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunan bahan baku selama 

periode tertentu, khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata 

penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan 

karena peramalan permintaan langganan memiliki resiko yang tidak dapat 

dihindarkan bahwa persediaan yang telah ditetapkan sebelumnya atas dasar 

taksiran tersebut habis sama sekali  sebelum penggantian bahan/barang dari 

pesanan datang. 

b. Faktor waktu atau lead time 

Lead time  adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan 

bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan yang dipesan tersebut 

dan diterima di gudang persediaan. Lamanya waktu tersebut tidaklah sama 

antara satu pesanan dengan pesanan yang lain, tetapi bervariasi. 

2. Persediaan antisipasi 

Persediaan antisipasi disebut sebagai stabilization stock merupakan persediaan 

yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat 

diperkirakan sebelumnya. 
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3. Persediaan dalam pengiriman (transit stock) 

Persediaan dalam pengiriman disebut work in-processstock adalah persediaan 

yang masih dalam pengiriman, yaitu: 

a. Eksternal transit stock adalah persediaan yang masih berada dalam 

transportasi. 

b. Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu untuk 

diproses atau menunggu sebelum dipindahkan. 

 

2.1.3. Fungsi-Fungsi Persediaan 

fungsi dari inventori adalah: 

1. Motif Transaksi 

Motif transaksi (transaction motive) merupakan motif utama keberadaan 

inventori diperlukan, yaitu motif untuk menjamin pemenuhan permintaan 

barang. Besar mininimum inventori yang diperlukan untuk menjamin 

kelancaran proses pemenuhan permintaan pemakai disebut sebagai 

inventori/stok operasi (operating stock). Besarnya stok operasi ini adalah 

minimal sebesar kebutuhan barang selama waktu ancang-ancang. Adanya 

inventori untuk keperluan operasi dalam suatu sistem merupakan suatu 

keharusan dan suatu hal yang sulit untuk dihindarkan. 

Besar kecilnya kesulitan dan permasalahan untuk menentukan besarnya stok 

operasi tersebut tergatung pada berbagai faktor, antara lain: 
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a. Permintaan barang yang cenderung bervariasi dan sering kali tidak pasti baik 

dalam kedatangan maupun jumlahnya. 

b. Waku pembuatan barang yang cenderung tidak konstan antara satu pesanan 

produk dengan pesanan produk lainnya karena adanya berbagai hambatan 

dan persoalan dalam sistem produksinya. 

c. Waktu ancang-ancang yang cenderung tidak pasti karena berbagai faktor 

yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. 

d. Sistem administrasi dan pengorganisasian inventori baik pada pihak 

pemasok barang maupun pada pihak pegelola barang. 

e. Tingkat pelayanan yang ingin diberikan kepada pemakai oleh pihak 

manajemen (penyedia barang). 

f. Keberanian pihak manajemen untuk mengambil resiko, khususnya bila 

terjadi kekurangan inventori. 

2. Motif Berjaga-Jaga 

Motif untuk berjaga-jaga (precautionary motive) timbul bila terjadi adanya 

ketidakpastian baik ketidakpastian dari sisi pasokan (supplier) barang maupun 

ketidakpastian dari sisi pemakai barang (user). Besarnya inventori yang 

ditujukan untuk meredam ketidakpastian ini disebut inventori pengaman. Ada 

dua jenis inventori pengaman, yaitu cadangan pengaman (safety stock), bila 

ketidakpastian tersebut datangnya dari pemakai, dan cadangan penyangga 

(buffer stock), bila ketidakpastian tersebut datangnya dari pemasok. 
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Besarnya cadangan pengaman tidak hanya bergantung pada besarnya variasi 

atau fluktuasi permintaan, tapi juga bergantung pada besarnya waktu ancang-

ancang. Makin besar variasi permintaan dan waktu ancang-ancang, semakin 

besar pula cadangan pengaman yang diperlukan. 

3. Motif Berspekulasi 

Pada motif ini keberadaan inventori timbul karena adanya keinginan untuk 

melakukan spekulasi (speculative motive) dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan yang berlipat ganda dari kenaikan harga barang di masa 

mendatang. Faktor spekulasi ini biasanya terjadi pada barang-barang yang 

langka dipasaran ataupun barang-barang yang dipasarkan dengan sistem 

monopolistik. (Herjanto, Edy, 2008:238) 

  

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Menentukan Persediaan 

Yang menjadi masalah bagi perusahaan adalah bagaimana menentukan 

persediaan yang optimal, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya persediaan. Sebenarnya perlu dibedakan antara 

persediaan bahan baku dengan barang jadi, namun yang dimaksud dengan persediaan 

dalam kaitannya dengan kegiatan produksi adalah persediaan bahan baku/penolong. 

Besar kecilnya persediaan bahan baku dan bahan penolong dipengaruhi oleh faktor: 

1. Volume atau jumlah yang dibutuhkan, yaitu yang dimaksudkan untuk menjaga 

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

Volume produksi yang direncanakan, hal ini ditentukan oleh penjualan terdahulu 

dan ramalan penjualan. Semakin tinggi volume produksi yang direncanakan berarti 

membutuhkan bahan baku yang lebih banyak yang berakibat pada tingginya 

tingkat persediaan bahan baku. 

2. Kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan bahan baku 

yang tinggi dan sebaliknya. 

3. Sifat bahan baku/penolong, apakah cepat rusak (durable good) atau tahan lama 

(undurable good). Barang yang tidak tahan lama tidak dapat disimpan lama, oleh 

karena itu bila bahan baku yang diperlukan tergolong barang yang tidak tahan 

lama maka tidak perlu disimpan dalam jumlah banyak. 

Sedangkan untuk bahan baku yang memiliki sifat tahan lama, maka tidak ada 

salahnya perusahaan menyimpannya dalam jumlah besar. Agar kontinuitas 

produksi tetap terjaga, maka untuk berjaga-jaga perusahaan sebaiknya memiliki 

apa yang dinamakan dengan persediaan cadangan  (safety stock). 

4. Biaya-biaya Dalam Persediaan 

Masalah utama yang ingin dicapai dalam pengendalian persediaan adalah 

meminimumkan total biaya produksi perusahaan yaitu menentukan berapa jumlah 

yang harus dipesan/diproduksi setiap kali pemesanan/produksi dan kapan 

pemesanan/produksi itu dilakukan. 

Ada beberapa biaya-biaya dalam sistem persediaan yang harus diketahui oleh 

perusahaan, di antaranya adalah: 
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1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost) 

Biaya yang digunakan untuk membeli barang. Dalam hal ini biaya pembelian lebih 

bersifat variabel karena tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Sehingga 

biasa disebut unit variable cost atau purchasing cost. Biaya pembelian merupakan 

faktor penting ketika harga barang yang dibeli tergantung pada ukuran atau jumlah 

pembelian. Situasi ini diistilahkan dengan quantity discount dimana harga barang 

per unit akan turun bila jumlah barang yang dibeli dalam jumlah besar. Dalam 

banyak teori persediaan, seringkali komponen biaya pembelian ini tidak 

dimasukkan kedalam biaya persediaan karena diasumsikan komponen biaya 

pembelian untuk suatu periode tertentu (misalnya satu tahun) dianggap konstan 

dan hal ini tidak akan mempengaruhi jawaban optimal tentang berapa banyaknya 

barang yang harus dipesan. 

2. Biaya Pengadaan Barang (Procurement Cost) 

Biaya pengadaan kebutuhan akan barang yang dibedakan atas 2 ( dua ) jenis biaya 

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

dibutuhkan didapatkan dari pihak luar dan biaya pembuatan (setup cost) bila 

barang yang dibutuhkan diperoleh dengan cara membuat sendiri. 

a. Biaya pemesanan (ordering cost) merupakan seluruh pengeluaran yang timbul 

untuk mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya untuk 

menentukan supplier, pembuatan pesanan, pengiriman pesanan, biaya 

pengangkutan, biaya penerimaan dan sebagainya. Biaya ini diasumsikan 

konstan setiap kali pesan. 
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b. Biaya pembuatan (setup cost) merupakan keseluruhan pengeluaran yang timbul 

dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya ini timbul didalam 

perusahaan yang meliputi biaya penyusunan peralatan produksi, menyetel 

mesin, penyusunan barang digudang dan sebagainya.  

3. Biaya Penyimpanan (Holding Cost / Carrying Cost) 

Semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan barang. Biaya penyimpanan 

terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas 

persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas 

barang yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. 

Biaya ini meliputi: 

a. Biaya modal, yaitu biaya yang timbul karena adanya penumpukan barang di 

gudang yang berarti penumpukan modal kerja, dimana modal perusahaan 

mempunyai ongkos yang dapat diukur dengan suku bunga bank. Sehingga 

biaya yang timbul karena memiliki persediaan harus diperhitungkan dalam 

biaya sistem persediaan. Biaya ini sering diukur sebagai persentase nilai 

persediaan untuk periode waktu tertentu. 

b. Biaya kerusakan dan penyusutan yaitu biaya yang ditimbulkan akibat adanya 

kerusakan atau penyusutan barang karena beratnya atau jumlahnya berkurang 

sehingga akan mengakibatkan adanya biaya tambahan dalam sistem persediaan. 

Biaya kerusakan atau penyusutan biasanya diukur dari pengalaman sesuai 

dengan persentasenya. 
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c. Biaya gudang yaitu biaya yang ditimbulkan akibat adanya persediaan di 

gudang. Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga 

timbul biaya gudang. Bila gudang dan perlatannya disewa maka biaya gudang 

merupakan biaya sewa, sedangkan bila perusahaan memiliki gudang sendiri, 

maka biaya gudang merupakan biaya penyusutan maupun biaya perawatan 

barang. 

d. Biaya administrasi dan pemindahan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

administrasi persediaan barang yang ada, baik pada saat pemesanan, 

penerimaan barang, penyimpanan dan biaya untuk memindahkan barang 

termasuk didalamnya adalah upah buruh dan biaya pengendalian peralatan. 

e. Biaya asuransi yaitu biaya yang ditimbulkan untuk menjamin kondisi barang. 

Barang yang disimpan seringkali diasuransikan oleh perusahaan untuk menjaga 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Besarnya biaya asuransi ini 

tergantung dari jenis barang yang diasuransikan dan perjanjiannya dengan 

perusahaan asuransi. 

f. Biaya kadaluarsa (obsolence) yaitu biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan / 

penurunan nilai barang. Perubahan teknologi dan model seperti barang-barang 

elektronik sangat cepat berkembang dan dapat mempengaruhi penurunan nilai 

jual barang tersebut. 

4. Biaya Kekurangan Persediaan (Shortage Cost) 

Biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak 

tersedia di gudang  (stock out). Untuk barang-barang tertentu, pelanggan dapat 
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diminta menunda pembeliannya atau dengan kata lain pelanggan diminta untuk 

menunggu. Dalam hal ini shortage cost yang timbul adalah biaya ekstra untuk 

membuat lagi barang yang dipesan. Dalam ha ini proses produksi akan terganggu 

dan akan menimbulkan kerugian karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan atau akan kehilangan pelanggan karena konsumen akan 

beralih pada para pesaing. 

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya kekurangan persediaan, diantaranya 

adalah: 

a. Biaya kehilangan penjualan, dimana ketika perusahaan tidak mampu memenuhi 

suatu pesanan, maka ada nilai penjualan yang hilang bagi perusahaan. 

b. Biaya kehilangan konsumen, pelanggan yang merasa kebutuhannya tidak dapat 

dipenuhi perusahaan maka akan beralih keperusahaan lain yang mampu 

memenuhi kebutuhan mereka. 

c. Biaya pemesanan khusus, agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan akan 

suatu item / part produk, perusahaan melakukan pemesanan khusus agar item / 

part produk yang diinginkan tersebut diterima tepat waktu sehingga dalam hal 

ini dibutuhkan pemesanan khusus tentunya dengan adanya pertambahan biaya 

dan harga part / item yang dibeli. 

d. Biaya akibat terganggunya proses produksi, jika kekurangan persediaan maka 

akan mengakibatkan gangguan pada proses produksi. Gangguan tersebut 

membutuhkan beberapa biaya terkait diantaranya biaya tenaga kerja, biaya 

bahan baku dan biaya perawatan mesin. 
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Biaya kekurangan persediaan dapat timbul akibat beberapa persoalan, yaitu 

dapat diketahui dari adanya kuantitas yang tidak dapat dipenuhi dalam 

produksi, adanya waktu pemenuhan gudang akibat kekosongan gudang, dan 

yang terakhir adalah adanya biaya pengadaan darurat yang biasanya 

menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengadaan normal. 

5. Biaya Sistemik 

Biaya yang meliputi biaya perancangan dan perencanaan sistem persediaan 

serta ongkos-ongkos untuk mengadakan peralatan serta melatih tenaga kerja 

yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Biaya sistemik ini dapat 

dianggap sebagai biaya investasi bagi pengadaan suatu sistem persediaan. 

5. Masalah Dalam Persediaan 

1. Masalah Umum 

Persediaan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang 

operasi (kegiatan) dari perusahaan atau organisasi tersebut. Terlebih pada 

perusahaan manufaktur, persediaan ada dimana-mana dan memiliki bentuk, 

nilai, dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Pada perusahaan yang relatif 

besar, nilai persediaan yang disimpan bisa mencapai miliaran rupiah setiap saat. 

Disamping membutuhkan tempat penyimpanan yang luas, persediaan yang 

banyak juga berakibat terjadinya biaya-biaya penyimpanan yang tinggi. Padahal 

disisi lain, perusahaan senantiasa membutuhkan persediaan dalam 

mengoperasikan bisnis mereka. 
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Dua masalah umum yang dihadapi suatu sistem di dalam mengelola 

persediaannya adalah sebagai berikut: 

a. Masalah kuantitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penentuan 

kebijakan persediaan, antara lain: 

1) Berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan / dibuat 

2) Kapan pemesanan / pembuatan barang harus dilakukan 

3) Berapa jumlah persediaan pengamannya 

4) Metode pengendalian persediaan mana yang paling tepat 

b. Masalah kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengoperasian 

persediaan yang akan menjamin kelancaran pengelolaan sistem persediaan 

seperti: 

1) Jenis barang apa yang dimiliki 

2) Dimana barang tersebut berada 

3) Berapa jumlah barang yang sedang dipesan 

4) Siapa saja yang menjadi pemasok (supplier) masing-masing item. 

 

2. Masalah Khusus Persediaan Dalam Sistem Manufaktur 

Masalah persediaan dalam sistem manufaktur lebih rumit bila dibandingkan 

dengan masalah pada sistem non manufaktur. Pada sistem manufaktur, ada 

hubungan langsung antar tingkat persediaan, jadwal produksi dan permintaan 

konsumen. Oleh karena itu perencanaan dan pengendaliannya harus terintegrasi 

dengan peramalan permintaan, jadwal induk produksi, dan pengendalian 
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produksi. Selain kondisi tersebut, sistem manufaktur mempunyai 3 bentuk 

persediaan, yaitu persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. 

Masalah utama persediaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah 

pemesanan yang ekonomis (Economic Order Quantity) yang akan menjawab 

persoalan berapa jumlah bahan baku dan kapan bahan baku itu dipesan 

sehingga dapat meminimasi ordering cost dan holding cost. 

 

2.2 Pengendalian Persediaan 

Persediaan memang sangat membantu bagi suatu perusahaan tetapi 

keberadaannya juga perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan biaya penyimpanan 

yang besar sehingga perlu diadakan kegiatan pengendalian persediaan agar posisi 

persediaan dapat selalu dikontrol oleh manajemen perusahaan. 

Pengendalian persediaan (inventory) merupakan pengumpulan atau 

penyimpanan komoditas yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan dari 

waktu ke waktu. Bentuk persediaan itu bisa berupa bahan mentah, komponen, barang 

setengah jadi, spare part, dan lain-lain. Menurut sebuah penelitian di Amerika, nilai 

investasi untuk inventori pada tahun 1993 mencapai $1 triliun. Sehingga sebagai 

konsekuensinya persoalan biaya untuk distribusi dan persediaan (logistik) benar-

benar substansial. 

Untuk menghindari biaya yang terlalu besar manajemen perlu mengetahui 

metode yang sesuai dengan keadaan perusahaan agar metode tersebut dapat 

memberikan pemecahan masalah atas masalah persediaan yang ada. 
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Mengendalikan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah. Apabila jumlah 

persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar 

(yang tertanam dalam persediaan), meningkatnya biaya penyimpanan, dan risiko 

kekerusakan barang yang lebih besar. Namun, jika persediaan terlalu sedikit 

mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan (stock out) karena seringkali 

bahan/barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, 

yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjulan, bahkan 

hilangnya pelanggan. 

 Siklus berjalannya inventory dalam suatu perusahaan tergantung dari 

bagaimana bisnis perusahaan tersebut berjalan. Semakin tinggi tingkat transaksi yang 

dilakukan perusahaan, semakin tinggi tingkat pergerakan inventorynya. Dalam hal 

ini, walaupun prosedur dan sistem yang kita miliki sangat hebat tetapi jika kontrol 

dari pergerakan inventory tersebut tidak baik, akan tetap merugikan perusahaan. 

Untuk itu ada beberapa tools inventory (alat bantu) untuk mengontrol status, 

mengukur, perencanaan, dan pengambilan keputusan berupa model seperti EOQ, 

ROP, Periodic preview, Min Max analysis, ABC analysis, DRP, dan MRP. 

 

2.2.1 Fungsi Pengendalian Persediaan 

1. Siklus Persediaan (Inventory Cycle) 

Siklus persediaan berkaitan dengan membeli atau menyediakan dalam jumlah 

lebih besar dari yang dibutuhkan. Alasannya karena faktor ekonomis, dengan 
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jumlah yang besar akan mendapatkan diskon besar pula. Di samping itu 

hambatan-hambatan berupa faktor teknologi, transportasi, dan lain-lain. 

2. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Mencegah terhadap ketidaktentuan (uncertanties) persediaan. Artinya sebelum 

persediaan habis kita harus mempersiapkan sejumlah persediaan, jika di suatu 

saat ternyata persediaan habis sedang pemesanan kembali tidak bisa tersedia 

seketika itu. Karena ketika ada permintaan dari pelanggan sedangkan 

persediaan habis maka akan timbul stock out cost yang mungkin tidak kecil, 

yaitu biaya pengganti atau biaya habis karena kehabisan barang. 

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Persediaan 

1. Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga 

menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. 

2. Menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga 

biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. 

3. Selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan 

apabila biaya untuk mencari barang/bahan penggantian atau biaya kehabisan 

bahan atau barang (stock out) relatif besar. 

2.3. Model Pengendalian Persediaan EOQ 

Untuk menghitung pengendalian persediaan digunakan metode Economic 

Order Quantity (EOQ), yang merupakan metode persediaan yang sederhana. Metode 

ini bertujuan untuk menentukan ukuran pemesanan ekonomis yang dapat meminimasi 
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biaya-biaya dalam persediaan. Metode pengendalian persediaan ini menjawab 2 

pertanyaan penting, kapan harus memesan dan berapa banyak jumlah yang harus 

dipesan. 

Metode EOQ atau disebut metode Wilson pertama kali dicetuskan oleh Ford 

Harris pada tahun 1915, tetapi lebih dikenal dengan nama metode Wilson karena 

dikembangkan oleh Wilson pada tahun 1934. 

Jika suatu barang dipesan dari pemasok, berapa pun jumlah barang yang 

dipesan, biaya pemesanan (telepon, pengiriman, administrasi, dan lain-lain) besarnya 

selalu sama. Artinya, biaya pemesanan tidak tergantung pada jumlah pemesanan 

melainkan pada berapa kali jumlah pemesanan. 

Jika suatu barang diproduksi, perusahaan harus men-‘set up’ mesin dan fasilitas 

produksi lainnya, harus membuat rencana, dan lain-lain yang biaya tersebut tidak 

akan berbeda untuk jumlah produksi yang berbeda. 

Fakta lainnya, ada biaya yang berubah jika jumlah unit yang diproduksi atau 

dipesan berubah. Biaya ini berbanding lurus dengan jumlah yang diproduksi. 

Termasuk harga barang, biaya penyimpanan, biaya penanganan dan lain-lain. Dengan 

adanya biaya-biaya tersebut maka total biaya akan menjadi berbeda apabila jumlah 

unit yang diproduksi juga berbeda. 

Jika jumlah pemesanan unit produk melebihi jumlah pemesanan yang 

ekonomis, maka akan membuat biaya penyimpanan menjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan biaya persediaan dari jumlah pemesanan yang ekonomis. Selain 

itu, bila jumlah pemesanan unit produk kurang dari jumlah pemesanan yang 
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ekonomis, maka biaya pemesanan akan lebih besar. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan harus memesan produk berkali-kali dengan biaya pemesanan yang dilipat 

gandakan. 

 

2.3.1. Perhitungan Q Optimal 

Tujuan metode EOQ adalah menentukan nilai Q sehingga meminimumkan 

biaya total persediaan. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam penentuan nilai Q yang 

perlu diperhatikan adalah biaya-biaya yang relevan saja, komponen biaya pembelian 

dapat diabaikan karena biaya tersebut akan timbul tanpa tergantung pada frekuensi 

pemesanan, sehingga tujuan metode EOQ adalah meminimumkan total persediaan 

dengan komponen biaya pemesanan dan penyimpanan saja. 

Untuk metode P waktu pemesanan ditentukan terlebih dahulu, misalnya 

mingguan, bulanan dan tahunan tetapi untuk model Q yang ditentukan terlebih dahulu 

adalah jumlah Q. Dibandingkan dengan model P model Q relatif lebih baik karena 

dengan metode P terdapat kemungkinan persediaan sudah habis sebelum periode 

pemesanan kembali belum tercapai, akibatnya safety stock yang diperlukan semakin 

besar serta kemungkinan adanya stock out lebih besar, dengan permintaan yang 

fluktuatif apabila perusahaan melakukan pengadaan persediaan yang besar belum 

tentu permintaan akan sebesar dari persediaan yang disediakan sehingga biaya 

penyimpanan akan semakin besar. Sedangkan untuk metode Q perusahaan melakukan 

pemesanan ketika persediaan sudah berada di titik pemesanan ulang sehingga biaya 
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persediaan dan kemungkinan terjadinya stock out lebih kecil. Untuk mencari Q 

optimal menggunakan metode EOQ adalah sebagai berikut: 

𝑄 = √
2𝐷𝐴

ℎ
 

 

Keterangan : 

Q = jumlah pemesanan optimal 

D = jumlah pemesanan dalam satu tahun 

A = biaya dalam sekali pesan 

h = biaya penyimpanan dalam satu tahun 

 

2.3.2. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Safety stock yaitu persediaan pengaman untuk mengetahui berapa besar 

persediaan yang dibutuhkan selama masa tenggang dalam memenuhi besarnya 

permintaan. 

Tujuan dari safety stock adalah untuk menentukan berapa besar stock yang 

dibutuhkan selama masa tenggang untuk memenuhi besarnya permintaan/pemesanan. 

Ada 3 komponen yang menjadi pertimbangan dalam menentukan safety stock, yaitu: 

1. Variasi permintaan 

Sangat jarang sekali kita menemukan kasus dimana permintaan itu stabil apalagi 

sama tiap bulannya. Selalu ada varisasi permintaan. Logikanya semakin tinggi 
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variasi permintaan dari waktu ke waktu, maka peluang untuk terjadi stock out 

(kekurangan persediaan saat ada permintaan) akan semakin besar. Oleh karena itu, 

faktor variasi permintaan ini pun harus berbanding lurus dengan safety stock yang 

harus kita siapkan. 

2. Lead Time 

Ada berbagai macam lead time mulai dari lead time produksi, lead time 

transportasi, dan lead time yang lain tergantung terminologi tiap-tiap perusahaan. 

Yang jelas sejak suatu produk dipesan hingga diantar kepada yang memesan, 

waktu yang dibutuhkannya juga bervariasi. Seperti halnya variasi permintaan, 

maka semakin besar lead time-nya maka harus semakin besar pula safety stock 

yang kita butuhkan. 

3. Service level 

Setiap perusahaan perlu menetapkan berapa service level yang diberikan kepada 

pelanggannya. Secara sederhana, kalau ada 100 permintaan kemudian 5 tidak 

dapat terpenuhi maka service level adalah 95%. Idealnya adalah 100%, tetapi itu 

berarti perusahaan harus menyediakan safety stock yang sangat besar. Karena 

safety stock adalah inventory, maka uang yang tertanam pun harus diperhatikan. 

Adanya fluktuasi kebutuhan harus mendapat perhatian khusus agar dapat diketahui 

berapa besarnya yang pernah terjadi dan berapa kali kira-kira dalam setahun serta 

pada saat bagaimana besarnya hal ini terjadi. Semua ini akan digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan besarnya safety stock. 
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Ketika permintaan (demand) selama periode kedatangan pesanan (lead time) 

tidak bisa diketahui sebelumnya secara pasti, maka deviasi kapan persediaan 

dibutuhkan dan kapan persediaan datang harus diketahui. Distribusi normal akan 

digunakan untuk menggambarkan perilaku menyimpang tersebut. 

 

Gambar 2.1 

Persediaan Cadangan jika Distribusi Normal 

 

Pada gambar 2.1  menjelaskan bahwa DL adalah ekspektasi permintaan selama 

waktu ancang, SS merupakan jumlah persediaan pengaman yang besarnya adalah dari 

DL sampai r. Sedangkan r itu sendiri adalah titik pemesanan ulang. Apabila jumlah 

persediaan kurang dari titik pemesanan maka adalah jumlah kekurangan persediaan 

(stock out) atau α. Untuk mencari α dapat dicari menggunakan tabel distribusi t. 

Selain itu faktor lead time juga dipertimbangkan dalam menentukan persediaan 

cadangan. Sehingga untuk mencari safety stok adalah: 

Persediaan Cadangan = Faktor Keamanan (α)  x σ 
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2.3.3 Saat Pemesanan (Reorder Point/ROP) 

Jika EOQ merupakan pengendalian untuk pemesanan inventory yang optimal, 

maka ROP (Reorder Point) adalah pengendalian inventory untuk memulai pengadaan 

pemesanan. ROP terjadi apabila jumlah inventory yang terdapat di dalam stok 

berkurang terus berkurang sehingga kita harus menentukan berapa batas minimal 

tingkat persediaan yang harus dipertimbangan sehingga tidak terjadi kekurangan 

inventory. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang, dapat 

juga ditambahkan dengan safety stock yang biasanya mengacu pada probabilitas atau 

kemungkinan terjadinya kekurangan stok selama masa tenggang. 

ROP biasanya disebut juga dengan batas / titik jumlah pemesanan kembali 

termasuk permintaan yang diinginkan atau dibutuhkan selama masa tenggang, 

misalnya suatu tambahan / ekstra stok. Selain masa tenggang ada juga faktor lain 

yang menentukan ROP yaitu safety stock. Jadi untuk menghitung titik pemesanan 

kembali adalah: 

 

r= (D x L) + Safety Stock 

Keterangan : 

r = saat pemesanan ulang 

D = permintaan 

L = masa tenggang (lead time)  
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2.4. Peramalan 

 Peramalan adalah perhitungan yang obyektif dan dengan menggunakan data- 

data masa lalu, untuk menentukan sesuatu di masa yang akan dating sedangkan 

perkiraan dengan subyektif dan atau tidak dari data-data masa lalu, memperkirakan 

sesuatu di masa yang akan datang. 

 Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan 

manajemen. Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti 

(intuitif). Peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antar divisi atau bagian. 

Kesalahan dalam proyeksi penjualan akan mempengaruhi pada ramalan anggaran, 

pengeluaran operasi, aruskas, persediaan, dan sebagainya.(Gaspersz, 2005:24). 

 

2.5. Jenis – Jenis Peramalan 

Menurut Jay Heizer (2005), ada tiga macam tipe peramalan, yaitu : 

1. Time SeriesModel 

Metode Time Series adalah metode peramalan secara kuantitatif 

dengan menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. 

2. CausalModel 

Metode peramalan yang menggunakan hubungan sebab-akibat sebagai asumsi, 

yaitu apa yang terjadi di masa lalu akan terulang saat ini. 
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3. Judgemental Mode 

Judgemental mencakup untuk memasukan faktor-faktor kuantitatif atau 

subjektif ke dalam metode peramalan. Secara khusus berguna bilamana faktor-

faktor subjektif yang diharapkan menjadi sangat penting bilamana data 

kuantitatif yang akurat sudah diperoleh. 

2.6. Metode Peramalan 

Menurut Lindawati (2003), penggunaan model peramalan akan memberikan 

nilai peramalan yang berbeda dan derajat dari forecast error yang berbeda pula. Salah 

satu seni dalam melakukan peramalan adalah memilih model peramalan terbaik yang 

mampu mengidentifikasikan dan menanggapi pola aktivitas historis dari data. Model 

peramalan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu metode 

kualitatif dan kuantitatif. Metode Kualitatif yaitu terdiri dari Metode Delphi, Metode 

Perbandingan Teknologi, dan Metode Subjektif Curve Fitting. Sedangkan Metode 

Kuantitatif yaitu terdiri dari Univariate (Time Series), Last Period Demand, Simple 

Average, Moving Average, Single/Double Exp Smoothing, Multiplikatif  

Winter/Dekomposisi, Casual (Struktural), dan Regresi Multivariabel. Berikut metode 

peramalan antara lain : 

1.  Model Rata-rata bergerak (Moving Average) 

 Model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data actual permintaan yang 

baru untuk mendapatkan data ramalan permintaan di masa yang akan datang. Model  

ini mengasumsikan bahwa permintaan pasar terhadap produk akan stabil sepanjang 
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waktu. 

2.  Model Analisis Garis Kecenderungan (Trend linear  Analysis) 

Model analisis garis kecenderungan dipergunakan sebagai model peramalan. 

Metoderegresi linier sederhana digunakan untuk mengembangkan suatu 

kecenderungan permintaan menaik dari waktu ke waktu. Motede bisa digunakan jika 

dalam meramalkan variabel bebas adalah waktu. Persamaan linear regression yaitu 

(Katarina:2015)  : 

𝒀 =   𝒂 + 𝒃𝒙 

Dimana : 

𝒃 =  
𝚺𝒙𝒚 − 𝒏ẊӮ

𝚺𝒙² − 𝒏(Ẋ)²
 

𝒂 = Ӯ − 𝒃Ẋ  
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2.7. Pengukuran Keakurasian Peramalan  

Dalam konteks peralaman penjualan, hal umum yang perlu dilakuakn adalah 

pengukuran keakurasian . Metode pengukuran akurasi peramalan antara lain : 

1. MAD (Mean Absolute Demand) 

MAD merupakan perhitungan keakurasian peramalan yang digunakan untuk 

menghitung  rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil 

dibandingkan kenyataannya. Rumus keakurasian peramalan MAD sebagai 

berikut (Robb, EA Silver, 2002) : 

𝑴𝑨𝑫 =  ∑ | 
(𝒚 − 𝒚′)

𝑵

𝑵

𝒕=𝟏

 |  

 

2. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

MAPE merupakan pengukuran keakurasian peramalan dilihat dari persentase 

kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan actual selama periode tertentu 

yang akan memeberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau 

terlalu rendah. 

Rumus perhitungan keakurasian peramalan ditunjukkan dengan persamaan 

berikut  ( Ratree, Siriporn, 2016): 

𝑴𝑨𝑷𝑬 =  ∑ | 
(𝒅 − 𝒅′)

𝒅

𝑵

𝒕=𝟏

 | 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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3. MSE (Mean Absolute Error).  

Menurut Henny (2014), Mean Square Error adalah perhitungan keakurasian 

peramalan yang digunakan untuk mengevaluasi  rata-rata dari nilai kuadrat 

simpangan  data aktual dengan data peramlan .Rumus penghitungan MSE 

sebagai berikut: 

𝑴𝑺𝑬 =  ∑ | 
(𝒅 − 𝒅′𝒕)²

𝒚

𝑵

𝒕=𝟏

 |  

 

4. SEE ( Standard Error of Estimate ) 

“Merupakan perhitungan keakurasian kesalahan peramalan yang  digunakan 

untuk mengukur keragaman disekitar garis regresi (mengukur nilai error dari 

variabel bebas ). 

Rumus Standard error of Estimate sebagai berikut  “ ( Henny, David, 2014) : 

𝑺𝑬𝑬 =  ∑ | 
(𝒅 − 𝒅′𝒕)²

𝒏 − 𝒇

𝑵

𝒕=𝟏

 |  

 

2.8. Penentuan Pengukuran Pemesanan (Lot-Sizing Methods) 

Lima metode penentuan pengukuran pemesana yang umum digunakan dalam 

organisasi yaitu : 

1. EOQ ( Economic Order Quantity ) 

Ukuran lot diatur sama dengan standar Wilson eoq yang dihitung 
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berdasarkan permintaan periode rata-rata, seperti di atas. Jika EOQ tidak 

mencukupi untuk memenuhi persyaratan bersih periode pertama, ukuran 

lot dibuat beberapa terkecil dari eoq yang mencapai ini. 

2. POQ ( Periode Order Quatity ) 

Merupakan turunan dari metode ukuran lot EOQ yaitu dengan 

mentransormasikan kuantitas pemesanan menjadi frekuensi pemesanan 

yang optimal.  

3. LUC ( Least Unit Cost ) 

Merupakan teknik pengukuran pemesanan yang meningkatkan kuantitas 

untuk mengcover periode berikutnya sampai biaya item per unit berada 

pada biaya paling minimum. Biaya item per unit didapat dari biaya 

pesan ditambah dengan biaya simpan setiap periode dibagi dengan 

ukuran lot setiap periode. 

4. LTC ( Least Total Cost ) 

Merupakan teknik pengukuran pemesana dimana peningkatan kuantitas 

untuk mengcover periode berikutnya sampai nilai biaya simpan 

mendekati biaya pesan.  

5.  (SM) Silver Meal Heuristic 

Merupakan teknik pengukuran pemesanan untuk meminimalkan biaya 

per periode. Total biaya dibagi dengan jumlah periode.  ( R. Fields, 

Kingsman, 2011). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1     Penelitian Terdahulu

Judul Tahun Penulis Metode Kesimpulan 

Assesing Forecast Model 

Performance In an ERP 

Environtment”.  Emerald 

Group Publishing 

2008 
Petter M. Catt , Robert H. 

Barbour 
ERP, MAE, MAPE  

CFE memberikan hasil yang 

menguntungkan sebagai dasar dalam  

memilih metode dasar  untuk permintaan 

data yang trend dan musiman  

Incorporating Demand 

Uncertaninty and 

Forecast Error In Supply 

Chain Planning Model 

2011 R. Fields , B. Kingsman 

MRP, ARIMA, 

LTC,LUC,EOQ, 

SM, WW 

Tidak ada metode yang terbaik untuk 

digunakan dalam supply chain.  

Modeling And 

Forecasting Energy 

Consumtion In The 

Manufacturing Industry 

In South Asia 

2013 
Muslima Zahan, Ron S. 

Kenett 

Linear Regression, 

MSE, MAPE, 

RMSE 

Metode peramalan pengkonsumsian 

energy untuk 12 tahun mendatang yang 

baik adalah cross-sectional linear. Satu-

satunya yang bisa dengan mudah 

mengestimasi kebutuhan energy untuk 

peramalan MVA.  

Thailand Tourism 

Forecasting Based On A 

Hybrid Of Discrete 

Wavelet Decomposition 

An NARX Neural Network 

2016 
Ratree Kummong, Siriporn 

Supratid 

DWD, NARX, 

MAPE, MSE 

Metode DWD-NARX mahir dan 

kompeten untuk memperbaiki efektivitas 

permintaan Manajemen Aktivitas dalam 

peramalan kedatangan  tourism yang 

stationer. 

Using Composite Moving 

Average To Forecast 

Sales 

2002 DJ Robb, EA Silver 

Moving Average, 

eksponential-

weight average, 

MAD 

Metode moving average merupakan 

metode terbaik dalam peramalan 

penjualan. 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

• Persediaan merupakan kebutuhan yang harus ada dalam sebuah perusahaan. 

• Pengelolaan sumber daya persediaan yang baik secara efektif dan efisien 

merupakan ciri perusahaan yang bagus..  

• Tidak ada nya sistem perencanaan pengendalian persediaan bahan baku nuvaq di 

PT GTP. Kekurangan persediaan bahan baku Nuvaq di PT GTP, disebabkan 

karena peramalan berdasarkan pengalaman masa lalu, karena tidak tahu kapan 

saatnya untuk melakukan pemesanan kembali.  

• Biaya- biaya untuk persediaan semakin besar diantaranya biaya stockout, dan 

terhentinya proses kerja.  

Forecasting Error & Lot-Sizing 

• Forecasting Error  

(MAD, MAPE,MSE, SEE) 

• Perhitungan perencanaan 

persediaan (EOQ, LUC,LTC) 

Forecasting  

• Data pemakaian bahan Baku 

Nuvaq periode April 2015 – 

Maret 2017 

• Perhitungan Peramalan (Linear 

Regresi & Moving Average ) 

ROP & Lot-Sizing  

• ROP 

• Perbandingan Teknik Lot-Sizing  terbaik 

TINJAUAN PUSTAKA 

• Persediaan 

• Fungsi Persediaan 

• Metode Peramalan 

• Metode Keakurasian Peramalan  

• Metode Lot-Sizing 

PENGUMPULAN DATA 

• Observasi 

• Wawancara (dengan divisi 

PPIC & Spv. Lapangan) 

 

KESIMPULAN 

• Nilai ROP 

• Metode Lot-Sizing Terbaik 

RUMUSAN MASALAH 

1. Berapa nilai re-order point (pemesanan kembali) bahan baku nuvaq untuk mengatasi 

shortage ? 

2. Bagaimana perencanaan persediaan kebutuhan bahan baku dengan metode lot sizing  

dengan biaya terendah ? 
 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dituliskan langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan 

data dan mengolah data . 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di PT. GTP. Penelitian dilakukan di divisi Pest control 

Area restaurant. Objek yang diteliti adalah pengendalian bahan baku pest control 

diclorvos di PT GTP.  Data yang terkait yaitu data permintaan bahan baku Nuvaq   

pest control tahun 2015 - 2016 dan data pemakaian . 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

3.2.1 Penelitian lapangan (Field Research) yakni suatu bentuk penelitian yang 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara untuk mendapatkan data yang 

lebih tepat dan bisa dipercaya sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk
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mendukung penulisan tugas akhir ini. Data tersebut berupa data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer,  yaitu  data  yang diperoleh secara langsung di   lapangan. 

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan  metode 

wawancara dengan kepala bagian PPIC. 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah sebelumnya, penulis hanya 

mengutip dari data yang telah ada berdasarkan dokumentasi perusahaan.  

3.2.2 Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu studi literatur yang erat 

kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yang mencakup perencanaan 

dan pengendalian persediaan bahan baku, peramalan, penentuan ukuran 

pemesanan, dan penentuan  titik  pemesanan kembali (reorder point). 

 

3.3     Pengolahan Data  

Data yang sudah dikumpulkan dari hasil pengamatan dan wawancara di 

lakukan plotting data untuk dianalisis. Hasil dari analisa plotting data kemudia dikaji 

untuk dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Melakukan perhitungan peramalan dengan 

metode Moving Average dan Linier Regresssion. Setelah Peramalan dilakukan, 

kemudian dilakukan perhitungan kesalahan peramalan dengan metode MAPE, MSE, 

MAD, dan SEE. Pengolahan terakhir yaitu melakukan pernecanaan kebutuhan bahan 

baku Nuvaq dengan metode Lot sizing yang dipilih.  
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Perhitungan Re-order Point  

 Pengolahan data re-order point pada bab sebelumnya dianalisa untuk bisa 

ditetapkan sebagai patokan titik pemesanan ulang kembali bahan baku nuvaq. 

3.4.1 Hasil Peramalan Moving Average dan Linier Regression 

Data hasil peramalan permintaan bahan baku Nuvaq pest control Untuk periode 

April 2017- Maret 2018, maka data yang digunakan adalah data masa lampau 

yaitu data pemakaian bahan baku nuvaq periode April 2015- Maret 2017. 

Metode peramalan yang digunakan adalah metode Moving Average & Linier 

Regresi . 

3.4.3 Perbandingan Metode Peramalan   

Hasil perhitungan kesalahan peramalan dengan metode MAD, MAPE, MSE 

dan SEE. Metode peramalan yang terbaik dilihat dari hasil perhitungan 

kesalahan error dengan nilai terkecil dari setiap metode perhitungan error yang 

digunakan.  

 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

 Membuat kesimpulan dari analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya.   

Kemudian memberikan saran-saran perbaikan kepada perusahaan agar bermanfaat dan 

sesuai dengan tujuan penulisan tugas akhir ini. 
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3.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

       Alur pemikiran operasional penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  3.1         Kerangka Pemikiran Penelitian 

Mulai 

Identifikasi 

Masalah 

Studi Lapangan : 

Observasi & wawancara  

Studi Literatur : 

Jurnal, Buku, Internet, Artikel. 

Pengumpulan Data  

• Data historis selama April 2015-Maret 2017 

• Data pemakaian Bahan Baku Nuvaq selama April 2015- Maret 2017 

• Lead time, Biaya Simpan, Harga bahan baku 

 

Pengolahan data 

• Menghitung ROP 

• Forecasting data untuk tahun 2017 

 (Moving Average & Linier Regressi) 

• Menghitung perencanaan kebutuhan bahan baku (EOQ,LFL,LUC) 

 

 

 

Analisis data & Hasil 

Kesimpulan & 

Saran 

 

Rumusan 

Masalah 



 
 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1  Pengumpulan Data 

Data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta hasil 

pencatatan berdasarkan dokumentasi PT GTP terkait dengan masalah persediaan 

bahan baku nuvaq  adalah sebagai berikut: 

 

4.1.1 Data Pemakaian Bahan Baku Nuvaq Periode April 2015 - Maret 2017 

Data pemakaian bahan baku nuvaq selama 2 tahun terakhir akan digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan perhitungan peramalan permintaan bahan baku 

nuvaq untuk periode April 2017- April 2018. Berikut merupakan data pemakaian 

bahan baku nuvaq : 
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Tabel 4.1  Data Permintaan Bahan Nuvaq ( April 2015-Maret 2017) 

Periode  Pemakaian (Liter) 

Apr'15 47 

Mei'15 48 

Jun'15 62 

Jul'15 50 

Agu'15 53 

Sep'15 62 

Okt'15 54 

Nov'15 49 

Des'15 65 

Jan'16 55 

Feb'16 63 

Mar'16 65 

Apr'16 72 

Mei'16 72 

Jun'16 74 

Jul'16 75 

Agu'16 78 

Sep'16 65 

Okt'16 71 

Nov'16 80 

Des'16 82 

Jan'17 96 

Feb'17 103 

Mar'17 90 

          Sumber : Data Bag. PPIC PT.  GTP 

 

 

 



46 
 

 
 

 

 Gambar  4.1     Permintaan Bahan Baku Nuvaq Periode April 2015 - Maret 2017 

 

 Dari ploting data pemakaian bahan baku nuvaq diatas, dapat dilihat 

kebutuhan pemakaian bahan baku nuvaq setiap bulan mengalamai fluktuatif pada 

periode April 2015 – Januari 2016. Kenaikan pemakaian bahan baku nuvaq terjadi 

pada periode Mei 2015 dan mengalami penurunan pada periode November 2015. 

Pada periode Februari 2016 – Agustus 2016   pemakaian bahan baku nuvaq 

mengalami kenaikan. Pada periode September 2016 pemakaian bahan baku nuvaq 

mengalami penurunan. Pada periode Oktober 2016 – Februari 2017, pemakaian 

bahan baku nuvaq mengalami peningkatan. Data pemakaian bahan baku nuvaq 

selama April 2015 – Maret 2017 cenderung mengalami peningkatan. 
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4.1.2 Lead Time (Waktu Tenggang) Pemesanan Bahan baku 

Lead Time merupakan selisih atau perbedaan waktu antara saat pemesanan 

sampai dengan barang diterima. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 

Lead time untuk bahan baku adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Lead Time Bahan Baku ( Hari ) 

Item Lead Time (hari) 

Nuvaq  7 

Sumber : Data Bag. PPIC PT. GTP 

4.1.3 Biaya  

Biaya yang timbul dari pembelian bahan baku nuvaq meliputi biaya pemesanan 

dan biaya penyimpanan. Data-data ini diolah dari jumlah biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan per sekali pesan yang merupakan rata-rata biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Tabel 4.3. Perhitungan Biaya Pesan dan Biaya Simpan 

Harga Nuvaq / botol / liter 

        

95.000  

Biaya pemesanan meliputi 

Biaya telepon     3.000  

Biaya Administrasi (Surat) 2.000 

Total Biaya Pemesanan  5.000 
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Biaya Penyimpanan meliputi : 

Biaya Fasilitas Penyimpanan : 1 % dari harga bahan baku  

           

950 

Total biaya penyimpanan : 1 % dari harga produk per bulan  

           

950 

Sumber : Hasil Wawancara dengan pihak Keuangan PT. GTP 

 

4.2  Pengolahan Data 

 Data – data yang sudah didapat kemudian diolah dengan menggunakan 

metode yang sudah dipilih. Pemakaian bahan baku nuvaq akan dijadikan sebagai 

dasar perhitungan peramalan untuk periode April 2017 – Maret 2018 . Hasil dari 

peramalan kemudian dihitung kesalahan peramalannya. Dari hasil peramalan juga 

akan dihitung biaya persediaan dengan biaya paling kecil . Pengolahan data 

sebagai berikut : 
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4.2.1 Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Nuvaq  

 Peramalan kebutuhan bahan baku Nuvaq dilakukan dengan menggunakan 2 

metode yaitu metode Linier Regressi dan metode Moving Average periode 2 bulanan, 

3 bulanan , dan 5 bulanan.  

1. Peramalan Bahan Baku Nuvaq dengan Metode Regresi Linier 

Berikut merupakan perhitungan peramalan bahan baku nuvaq dengan  

 metode Linier Regresi : 

Tabel 4.4 Perhitungan Peramalan Nuvaq dengan Metode Linier Regresi 

periode 

(X) 
Bulan  

Data 

Permintaan  

(Y) 

X*Y (X)² (Y)² Y = 64,43 + (2,37*X) 

1 Apr'16 72 72 1 5184 66,80 

2 Mei'16 72 144 4 5184 69,17 

3 Jun'16 74 222 9 5476 71,54 

4 Jul'16 75 300 16 5625 73,91 

5 Agu'16 78 390 25 6084 76,28 

6 Sep'16 65 390 36 4225 78,65 

7 Okt'16 71 497 49 5041 81,02 

8 Nov'16 80 640 64 6400 83,39 

9 Des'16 82 738 81 6724 85,76 

10 Jan'17 96 960 100 9216 88,13 

11 Feb'17 103 1133 121 10609 90,50 

12 Mar'17 90 1080 144 8100 92,87 

78   958 6566 650 77868   

6,5   79,83 273,58 27,08 3244,50   

Sumber : Pengolahan data perhitungan 

Dari hasil perhitungan peramalan diatas dapat dilihat bahwa peramalan selalu 

naik setiap periode . Pada periode satu, (Y) senilai 66,80, pada periode dua (Y) 

senilai 69,17, pada periode 4 (Y) senilai 73,91. (Y) selalu naik sampai dengan 
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periode Maret 2017. Persamaan (Y) didapat dari : 

 

𝒀 =   𝒂 + 𝒃𝒙 

Dimana : 

𝒃 =  
𝚺𝒙𝒚 − 𝒏ẊӮ

𝚺𝒙² − 𝒏(Ẋ)²
 

𝒃 =  
𝟔𝟓𝟔𝟔 − (𝟏𝟓 ∗ 𝟔, 𝟓 ∗ 𝟕𝟗, 𝟖𝟑)

𝟔𝟓𝟎 − (𝟏𝟐 ∗ 𝟔, 𝟓𝟐)
 

𝒃 =  
𝟑𝟑𝟗, 𝟐𝟔

𝟏𝟒𝟑
= 𝟐, 𝟑𝟕 

𝒂 = Ӯ − 𝒃 Ẋ 

𝒂 = 𝟕𝟗, 𝟖𝟑 − 𝟐, 𝟑𝟕 ∗ 𝟔, 𝟓 = 𝟔𝟒, 𝟒𝟑 

Dari perhitungan diatas , didapat persamaan Y = 64,43 + 2,37 * x 

Sehingga peramalan untuk periode April 2017 – Maret 2018 pada saat (Y) ke – 1 

sampai Y ke – 12 sebagai berikut : 

 Y – 1 = 64,43 + 2,37 (1) = 66,80 

Y – 2 = 64,43 + 2,37 (2) = 69,17 

Y – 3 = 64,43 + 2,37 (3) = 71,54 

Y – 4 = 64,43 + 2,37 (4) = 73,91 

Y – 5 = 64,43 + 2,37 (5) = 76,28 

Y – 6 = 64,43 + 2,37 (6) = 78,65 

Y – 7 = 64,43 + 2,37 (7) = 81,02 

Y – 8 = 64,43 + 2,37 (8) = 83,39 
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Y – 9 = 64,43 + 2,37 (9) = 85,76 

Y – 10 = 64,43 + 2,37 (10) = 88,13 

Y – 11 = 64,43 + 2,37 (1) = 90,50 

Y – 12 = 64,43 + 2,37 (1) = 92,87 

 

 Tabel 4.5        Hasil Peramalan dengan Metode Linier Regresi   

Periode (x) Bulan  Data Permintaan (y) 

1 Apr'17 67 

2 Mei'17 69 

3 Jun'17 72 

4 Jul'17 74 

5 Agu'17 76 

6 Sep'17 79 

7 Okt'17 81 

8 Nov'17 8 

9 Des'17 86 

10 Jan'18 88 

11 Feb'18 91 

12 Mar'18 93 



52 
 

 
 

1.  Perhitungan Peramalan Bahan Baku dengan Moving Average 

 

 Perhitungan peramalan dengan metode Moving Average dibagi menjadi 3 

periode perhitungan yaitu 2 bulanan, 3 bulanan, dan 5 bulanan. Berikut merupakan 

perhitungan peramalan kebutuhan bahan baku  dengan metode Moving Average 2 

Bulanan . 

a) Perhitungan Peramalan Metode Moving Average 2 Bulanan  

Tabel 4.6  Hasil Peramalan dengan Metode Moving Average 2 bulan 

Periode Aktual MA (2 ) 

Apr'16 72   

Mei'16 72   

Jun'16 74 72 

Jul'16 75 73 

Agu'16 78 75 

Sep'16 65 77 

Okt'16 71 72 

Nov'16 80 68 

Des'16 82 76 

Jan'17 96 81 

Feb'17 103 89 

Mar'17 90 100 

  958 781 

 

 Dari tabel perhitungan peramalan diatas, dapat diketahui peramalan 

kebutuhan bahan baku nuvaq untuk bulan Juni 2016 sebanyak 72 Liter. Pada bulan 

Oktober 2016 kebutuhan baku nuvaq sebanyak 72 liter. Hasil peramalan 

kebutuhan periode pertama didapat dari jumlah kebutuhan periode April 2016 -  
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Mei 2016 dibagi periode bulanan sebanyak 2 bulan , sehingga dihasilkan 72 liter. 

Perhitungan tersebut berlaku untuk peramalan periode berikutnya . 

 

b) Perhitungan Peramalan Metode Moving Average 3  Bulanan 

Tabel 4.7   Hasil Peramalan dengan Metode Moving Average 3 bulan 

Periode Aktual MA (3 ) 

Apr'16 72   

Mei'16 72   

Jun'16 74   

Jul'16 75 73 

Agu'16 78 74 

Sep'16 65 76 

Okt'16 71 73 

Nov'16 80 71 

Des'16 82 72 

Jan'17 96 78 

Feb'17 103 86 

Mar'17 90 94 

  958 695 

 

Dari tabel perhitungan peramalan diatas, dapat diketahui peramalan 

kebutuhan bahan baku nuvaq untuk bulan Juli 2016 sebanyak 73 Liter. Pada bulan 

Oktober 2016 kebutuhan baku nuvaq sebanyak 73 liter. Hasil peramalan 

kebutuhan periode Juli 2016 didapat dari jumlah kebutuhan periode April 2016 -  
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Juni 2016 dibagi periode bulanan sebanyak 3 bulan , sehingga dihasilkan 73 liter. 

Perhitungan tersebut berlaku untuk peramalan periode berikutnya . 

c) Perhitungan Peramalan Metode Moving Average 5  Bulanan 

Tabel 4.8  Hasil Peramalan dengan Metode Moving Average 5 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 

tabel perhitungan peramalan diatas, dapat diketahui peramalan kebutuhan bahan 

baku nuvaq untuk bulan September 2016 sebanyak 74 Liter. Pada bulan Oktober 

2016 kebutuhan baku nuvaq sebanyak 73 liter. Hasil peramalan kebutuhan periode 

September 2016  didapat dari jumlah kebutuhan periode April 2016 -  Agustus 

Periode Aktual MA (5 ) 

Apr'16 72   

Mei'16 72   

Jun'16 74   

Jul'16 75   

Agu'16 78   

Sep'16 65 74 

Okt'16 71 73 

Nov'16 80 73 

Des'16 82 74 

Jan'17 96 75 

Feb'17 103 79 

Mar'17 90 86 

  958 534 
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2016 dibagi periode bulanan sebanyak 5 bulan , sehingga dihasilkan 74 liter. 

Perhitungan tersebut berlaku untuk peramalan periode berikutnya . 

 

4.2.2 Perhitungan  Keakurasian Hasil Peramalan Bahan Baku Nuvaq 

Dari  metode peramalan yang digunakan dapat diukur kesalahan 

peramalan. Metode yang digunakan yaitu Mean Absolute Deviation (MAD), 

Measurement of Error (MSE) dan Mean Absolute Percent Error (MAPE) dan 

Standart Error of the Estimate (SEE).  Metode perhitungan peramalan tersebut  

dibandingkan  pada masing-masing  metode peramalan  dan dicari yang nilai MAD,  

MSE, MAPE, atau SEE -nya paling kecil (paling mendekati nol). Berikut 

merupakan perhitungan kesalahan peramalannya : 

1. Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Linier Regressi 

Tabel 4.9  Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Linier Regresi 

Bulan  

Data 

Aktual  

(Y) 

Y = 64,43 + (2,37*X) Dt - Ft |Dt - Ft | |Dt - Ft |² 
| (Dt - Ft  )/ At 

| 

Apr'16 72 66,80 5,20 5,20 27,04 7% 

Mei'16 72 69,17 2,83 2,83 8,01 4% 

Jun'16 74 71,54 2,46 2,46 6,05 3% 

Jul'16 75 73,91 1,09 1,09 1,19 1% 

Agu'16 78 76,28 1,72 1,72 2,96 2% 

Sep'16 65 78,65 -13,65 13,65 186,32 21% 

Okt'16 71 81,02 -10,02 10,02 100,40 14% 

Nov'16 80 83,39 -3,39 3,39 11,49 4% 

Des'16 82 85,76 -3,76 3,76 14,14 5% 

Jan'17 96 88,13 7,87 7,87 61,94 8% 

Feb'17 103 90,50 12,50 12,50 156,25 12% 

Mar'17 90 92,87 -2,87 2,87 8,24 3% 
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Jumlah  958 
958  

  67,36 584,02 86% 

Average 79,83         

MAD 5,61     

MSE   48,67   

MAPE     7% 

SE 7,60 

 

2.  Perhitungan Akurasi Hasil Peramalan Metode Moving Average 2 

Bulanan 

Berikut merupakan perhitungan kesalahan peramalan metode Moving 

Average 2 Bulan. 

Tabel 4.10  Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Moving Average 2 

Bulan 

Periode Aktual MA (2 ) 
MA (2 ) 

Dt - Ft  |Dt - Ft| | Dt - Ft |² ABS PE (2) 

Apr'16 72           

Mei'16 72           

Jun'16 74 72 2  2  4  2,70% 

Jul'16 75 73 2  2  4  2,67% 

Agu'16 78 75 4  4  12  4,49% 

Sep'16 65 77 (12) 12  132  17,69% 

Okt'16 71 72 (1) 1  0  0,70% 

Nov'16 80 68 12  12  144  15,00% 

Des'16 82 76 7  7  42  7,93% 

Jan'17 96 81 15  15  225  15,63% 

Feb'17 103 89 14  14  196  13,59% 

Mar'17 90 100 (10) 10  90  10,56% 

Jumlah  958 781 34  77 850 90,95% 

MAD 8     

MSE   85   

MAPE     9,10% 

SEE 10,30 
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Dari data perhitungan kesalahan peramalan di dapat masing – masing nilai 

yaitu MAD sebesar 8, MSE 85, MAPE 9,10 %, dan SEE 10,30.  

 

3. Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Moving Average 3 Bulanan 

Berikut merupakan perhitungan kesalahan peramalan metode Moving 

Average 3 Bulan. 

  Tabel 4.11  Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Moving Average 3 Bulanan  

Periode Aktual MA (3 ) 

MA (3 ) 

Dt - Ft  | Dt - Ft |  |Dt - Ft |² ABS PE (3) 

Apr'16 72           

Mei'16 72           

Jun'16 74           

Jul'16 75 73 2  2  5  3,11% 

Agu'16 78 74 4  4  19  5,56% 

Sep'16 65 76 (11) 11  114  16,41% 

Okt'16 71 73 (2) 2  3  2,35% 

Nov'16 80 71 9  9  75  10,83% 

Des'16 82 72 10  10  100  12,20% 

Jan'17 96 78 18  18  336  19,10% 

Feb'17 103 86 17  17  289  16,50% 

Mar'17 90 94 (4) 4  13  4,07% 

Jumlah  958 695 45  77 954 90,13% 

    MAD 9     

  MSE   106   
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  MAPE     10,01% 

  SEE 11,67 

 

Dari data perhitungan kesalahan peramalan di dapat masing – masing nilai 

yaitu MAD sebesar 9, MSE 106, MAPE 10,01 %, dan SEE 11,67.  

4. Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Moving Average 5 Bulanan 

Berikut merupakan perhitungan kesalahan peramalan metode Moving 

Average 5 Bulan. 

Tabel 4.12  Perhitungan Kesalahan Peramalan Metode Moving Average  5 Bulanan 

Periode Aktual MA (5 ) 

MA (5 ) 

( Dt - Ft ) | Dt – Ft | ( Dt - Ft )² ABS PE (5) 

Apr'16 72          

Mei'16 72           

Jun'16 74           

Jul'16 75           

Agu'16 78           

Sep'16 65 74 (9) 9  85  14,15% 

Okt'16 71 73 (2) 2  3  2,54% 

Nov'16 80 73 7  7  55  9,25% 

Des'16 82 74 8  8  67  10,00% 

Jan'17 96 75 21  21  433  21,67% 

Feb'17 103 79 24  24  586  23,50% 

Mar'17 90 86 4  4  13  4,00% 

Jumlah  958 534 53  75 1.241 85,10% 

MAD 11     

MSE   177   
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MAPE     12,16% 

SEE 15,75 

 

Dari data perhitungan kesalahan peramalan di dapat masing – masing nilai yaitu 

MAD sebesar 11, MSE 177, MAPE 12,16 %, dan SEE 15,75. 

 

4.2.3 Perencanaan Persediaan Bahan Baku  

 Perencanaan kebutuhan bahan baku dilakukan dengan menggunakan tiga 

metode yaitu EOQ, Lot for Lot , Least Unit Cost. Perhitungan perencanaan 

persediaan bahan baku sebagai berikut : 

1. Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

 Metode EOQ digunakan untuk menentukan jumlah optimal untuk pemesanan 

ekonomis, Kapan pemesanan dilakukan kembali dan Jumlah safety stock yang 

harus ada.  Perhitungan Q optimal, ROP, dna safety stock adalah sebagai 

berikut : 

a) Q optimal  

𝐸𝑂𝑄 =  
√2. 𝐷. 𝑆

𝐻
 

𝐸𝑂𝑄 =  
√2𝑥958𝑥5000

950
 

𝐸𝑂𝑄 =  
√9.580.000

950
 

𝐸𝑂𝑄 =  √10084,2 = 100 Liter  
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b) Safety Stock  

SS = Z x  σ  

SS = 1,65  x 8 = 13 Unit 

c) Re- Order Point (ROP) 

ROP  =   L + SS 

ROP  =  79,83 x 0,25 + 13 = 33  Unit 
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Tabel 4.13    Perencanaan Persediaan menggunakan metode EOQ  

No  Periode  Hasil Peramalan Q optimal  Persediaan akhir Biaya Pesan  Biaya Simpan  Total Biaya  

1 Apr'17 
67 

                     
100  

                                  
49  

                  
5.000  

                   
46.740  

                                
51.740  

2 Mei '17 
69 

                     
100  

                                  
96  

                  
5.000  

                   
91.229  

                                
96.229  

3 Jun'17 
72 

  
                                  
24                    

                   
23.266  

                                
28.266  

4 Jul'17 
74 

                     
100  

                                  
51  

                  
5.000  

                   
48.051  

                                
53.051  

5 Aug'17 
76 

                     
100  

                                  
74  

                  
5.000  

                   
70.585  

                                
75.585  

6 Sep'17 
79 

                     
100  

                                  
96  

                  
5.000  

                   
90.868  

                                
95.868  

7 Oct'17 
81 

  
                                  
15                     

                   
13.899  

                                
18.899  

8 Nov'17 
83 

                     
100  

                                  
31  

                  
5.000  

                   
29.678  

                                
34.678  

9 Dec'17 
86 

                     
100  

                                  
45  

                  
5.000  

                   
43.206  

                                
48.206  

10 Jan'18 
88 

                     
100  

                                  
57  

                  
5.000  

                   
54.483  

                                
59.483  

11 Feb'18 
91 

                     
100  

                                  
67  

                  
5.000  

                   
63.508  

                                
68.508  

12 Mar'18 
93 

                     
100  

                                  
74  

                  
5.000  

                   
70.281  

                                
75.281  

Total 958 1.000 680 50.000 645.791 705.791 
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Tabel 4.14  Exploding Perencanaan Persediaan menggunakan metode EOQ  
 

MRP Nuvaq 

LT= 7 hari                                    Lot size =0 

  

  Apr'17 Mei '17 Jun'17 Jul'17  Aug'17  Sep'17 Oct'17 Nov'17 Dec'17 Jan'18 Feb'18 Mar'18 Total 

Gross Reqruitemnt 

            

67  

           

69  

            

72  

        

74  

               

76  

               

79  

             

81  

              

83  

             

86  

           

88  

          

91  

          

93  958 

Schedule receipts                         0 

On Hand 49 96 24 51 74 96 15 31 45 57 67 74 680 

Net Reqruitments 

            

67  

           

69  

            

72  

        

74  

               

76  

               

79  

             

81  

              

83  

             

86  

           

88  

          

91  

          

93  958 

Planned Order 

Receipts 

              
100  

             
100    

         
100  

                  
100  

                   
100    

                 
100  

                
100  

            
100  

           
100  

            
100  1.000 

Planned Order 

Release 

          

100  

         

100  

              

-  

       

100  

             

100  

              

100  

               

-  

            

100  

           

100  

         

100  

        

100  

        

100  1.000 

 

Biaya Pemesanan = 10 x 5000 = Rp. 50.000 

Biaya Simpan  = 680  x Rp. 950 = Rp. 645.791 

Total Biaya   =  Rp. 645.791 + Rp. 50.000  = Rp. 705.791 
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2. Metode Lot For Lot For Lot 

Tabel 4.15  Exploding Perencanaan Persediaan menggunakan metode LFL 

MRP Nuvaq 

LT= 7 hari                                    Lot size =0 

Metode Lot For Lot 

   Apr'17 Mei '17 Jun'17 Jul'17 Aug'17 Sep'17 Oct'17 Nov'17 Dec'17 Jan'18 Feb'18 Mar'18 Total 

Gross Reqruitemnt  

         

67  

         

69  

         

72  

         

74  

         

76  

         

79  

         

81  

         

83  

         

86  

         

88  

         

91  

         

93  959 

Schedule receipts                          0 

On Hand  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Net Reqruitments  

             

67  

             

69  

             

72  

             

74  

             

76  

             

79  

             

81  

             

83  

             

86  

             

88  

             

91  

             

93  959 

Planned Order 

Receipts  

             

67  

             

69  

             

72  

             

74  

             

76  

             

79  

             

81  

             

83  

             

86  

             

88  

             

91  

             

93  959 

Planned Order 

Release  

             

67  

             

69  

             

72  

             

74  

             

76  

             

79  

             

81  

             

83  

             

86  

             

88  

             

91  

             

93  959 

 

Biaya Pemesanan = 12 x 5000 = 60.000 

Biaya Simpan  = 12 x 13 x Rp. 950 = Rp. 148.200 

Total Biaya   =  Rp. 148.200 + Rp. 60.000 = Rp. 208.200  
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3.  Perencanaan Kebutuhan Nuvaq dengan metode Least Unit Cost 

Tabel 4.16  Perencanaan Persediaan menggunakan metode LUC 

 

QTY Periode 
Quantity 

Order 

Carrying 

Cost 

Order 

cost 
Total Cost  Unit Cost  

                     

67  
1 67 12,350 5,000 17,350          259.0  

  1-2 136 283,100 5,000 288,100        2,118.4  

                     

69  
2 69 12,350 5,000 17,350          251.4  

  2-3 141 292,600 5,000 297,600        2,110.6  

                     

72  
3 72 12,350 5,000 17,350          241.0  

  3-4 146 302,100 5,000 307,100        2,103.4  

                     

74  
4 74 12,350 5,000 17,350          234.5  

  4-5 150 309,700 5,000 314,700        2,098.0  

                     

76  
5 76 12,350 5,000 17,350          228.3  

  5-6 155 319,200 5,000 324,200        2,091.6  

                     

79  
6 79 12,350 5,000 17,350          219.6  

  6-7 160 328,700 5,000 333,700        2,085.6  

                     

81  
7 81 12,350 5,000 17,350          214.2  

  7-8 164 336,300 5,000 341,300        2,081.1  

                     

83  
8 83 12,350 5,000 17,350          209.0  

  8-9 169 345,800 5,000 350,800        2,075.7  

                     

86  
9 86 12,350 5,000 17,350          201.7  

  9-10 174 355,300 5,000 360,300        2,070.7  

                     

88  
10 88 12,350 5,000 17,350          197.2  

  10-11 179 364,800 5,000 369,800        2,065.9  

                     

91  
11 91 12,350 5,000 17,350          190.7  

  11-12 184 374,300 5,000 379,300        2,061.4  

                     

93  
12 93 12,350 5,000 17,350          186.6  
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Tabel 4.17  Biaya  Persediaan menggunakan metode LUC 

Month Net 

Requirements 

Production 

Quantity 

Ending 

Inventory 

Holding 

Cost 

Setup 

Cost 

Total Cost 

1 
              67  

67 13 12,350 
5,000 

17,350 

2 
              69  

69 13 12,350 
5,000 

17,350 

3 
              72  

72 13 12,350 
5,000 

17,350 

4 
              74  

74 13 12,350 
5,000 

17,350 

5 
              76  

76 13 12,350 
5,000 

17,350 

6 
              79  

79 13 12,350 
5,000 

17,350 

7 
              81  

81 13 12,350 
5,000 

17,350 

8 
              83  

83 13 12,350 
5,000 

17,350 

9 
              86  

86 13 12,350 
5,000 

17,350 

10 
              88  

88 13 12,350 
5,000 

17,350 

11 
              91  

91 13 12,350 
5,000 

17,350 

12 
              93  

93 13 12,350 
5,000 

17,350 

  

  

    148,200 60,000 208,200 

Sumber : Pengolahan data 
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Tabel 4.18  Exploding Perencanaan Persediaan menggunakan metode LUC 

MRP Nuvaq 

LT= 7 hari                                    Lot size =0 

Metode LUC 

  Apr'17 

Mei 

'17 Jun'17 Jul'17 

 

Aug'17  Sep'17 Oct'17 Nov'17 Dec'17 Jan'18 Feb'18 Mar'18 Total 

Gross Requirement 

        

67  

       

69  

             

72  

          

74  

            

76  

              

79  

           

81  

          

83  

              

86  

           

88  

             

91  

            

93  959 

Schedule receipts                         0 

On Hand 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Net Reqruitments 

        

67  

       

69  

             

72  

          

74  

            

76  

              

79  

           

81  

          

83  

              

86  

           

88  

             

91  

            

93  959 

Planned Order 

Receipts 

        

67  

       

69  

             

72  

          

74  

            

76  

              

79  

           

81  

          

83  

              

86  

           

88  

             

91  

            

93  959 

Planned Order 

Release 

        

67  

       

69  

             

72  

          

74  

            

76  

              

79  

           

81  

          

83  

              

86  

           

88  

             

91  

            

93  959 

 

Biaya Pemesanan = 12 x 5000 = 60.000 

Biaya Simpan  = 12 x 13 x Rp. 950 = Rp. 148.200 

Total Biaya   =  Rp. 148.200 + Rp. 60.000 = Rp. 208.200
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BAB V 

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Titik  Pemesanan Kembali (Reorder Point) Bahan Baku 

Fungsi menentukan reorder point (ROP) yaitu untuk mengetahui berapa 

banyak batas minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan sehingga 

tidak terjadi kekurangan persediaan. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung 

selama masa tenggang. Dalam penelitian ini, ROP ditambahkan dengan safety stock 

yang mengacu kepada probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stock 

selama masa tenggang. 

 Berdasarkan keadaan yang dialami perusahaan maka diketahui bahwa waktu 

tenggang pemesanan bahan baku untuk setiap jenis bahan baku yaitu 7 hari. 

Sedangkan rata-rata permintaan  79,83 liter. Dengan demikian dengan diketahuinya 

lead time dan permintaan rata-rata maka digunakan model pencarian reorder point 

untuk jumlah lead time konstan dan permintaan besifat variabel. Berdasarkan hasil 

wawancara, diketahui bahwa perusahaan menetapkan risiko kehabisan persediaan 
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untuk seluruh jenis bahan baku tidak lebih dari 5%. Setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh hasil reorder point  bahan baku terigu sebanyak 33 liter. 

 

5.2 Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Nuvaq 

Berdasarkan data yang sudah dihitung pada bab 4, maka dapat dilihat hasil 

peramalan dengan Metode Linier Regresi dan Moving Average 2 bulanan, 3 bulanan, 

dan 5 bulanan sebagai berikut : 

         Tabel 5.1 Perbandingan Hasil Peramalan Metode Linier Regresi dan Moving Average 

Periode 

(x) 
Bulan  Data Aktual  Linier Regresi  MA (2) MA (3) MA(5) 

1 Apr'17 72 67       

2 Mei'17 72 69       

3 Jun'17 74 72 72     

4 Jul'17 75 74 73 73   

5 Agu'17 78 76 75 74   

6 Sep'17 65 79 77 76 74 

7 Okt'17 71 81 72 73 73 

8 Nov'17 80 83 68 71 73 

9 Des'17 82 86 76 72 74 

10 Jan'18 96 88 81 78 75 

11 Feb'18 103 91 89 86 79 

12 Mar'18 90 93 100 94 86 

Sumber : Pengolahan Data 
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Gambar  5.1 Diagram Hasil Peramalan Metode Linier Regresi dan Moving Average 

Dari gambar hasil peramalan , metode linier regresi pada periode September – 

Desember 2017 Melebih dari data aktual. Metode Moving Average hasil 

peramalannya pada periode september 2017 melebihi dari data aktual. Pada oktober 

2017 hampir berada pada titik yang sama.  

 

5.3 Perbandingan Perhitungan Kesalahan Peramalan  

Tabel  5.2        Perbandingan MAD,MSE, MAPE dan SEE 
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Hasil Peramalan 

Data Aktual

Linier Regresi

MA (2)

MA (3)

MA(5)

Metode  
Moving Average 

Linier Regressi   2 Bulan 3 Bulan 5 Bulan 

MAD 8 9 11 5,61 

MSE 85 106 177 48,67 

MAPE 9,10% 10,01% 12,16 % 7 % 

SEE 10,30 11,67 15,75 7,60 
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 Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa metode peramalan 

dengan error terkecil adalah metode peramalan Linier Regresi.   

  

5.4 Hasil perbandingan Biaya Persediaan terendah  

 
Tabel  5.3        Perbandingan Metode biaya persediaan 

Biaya EOQ LFL LUC 

Biaya Pesan Rp.  50.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 

Biaya Simpan  Rp. 645.791 Rp. 148.200 Rp. 148.200 

Total Biaya Rp. 705.791 Rp. 208.200 Rp. 208.200 

 

 Dari tabel perbandingan biaya persediaan diatas dapat dilihat bahwa metode 

perencanaan persediaan dengan biaya terendah yaitu Lot For Lot atau Least Unit 

Cost.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan berdasarkan dari hasil perhitungan analisa pengolahan 

data terkait dengan perhitungan analisa perencanaan persediaan kebutuhan bahan 

baku Nuvaq  untuk pest control yang dilakukan di PT GTP sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

a Re-order point dapat dilakukan pada saat persediaan 33 Liter. 

b Dari dua metode peramalan yang telah dilakukan (Moving Average & Linier 

Regresi ), peramalan dengan metode Linier Regresi  memberikan hasil 

dengan kesalah peramalan terkecil. Hal ini dilihat dari nilai MAD, MAPE 

dan MSE yang terkecil dibandingkan metode  lainnya  (Moving Average).  

Perencanaan Persediaan dengan biaya terendah yaitu metode Lot For Lot 

atau Least Unit Cost . 
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6.2 Saran 

Berikut beberapa  saran yang dapat diambil oleh penulis untuk dijadikan 

bahan pertimbangan untuk menjadi masukan bagi perusahaan dan kegiatan 

penelitian selanjutnya dalam memperbaiki perencanaan system persediaan 

perusahaan yang ada. Hal ini tentu  di maksudkan agar perencanaan persediaan 

perusahaan dapat dilakukan lebih baik lagi demi kelancaran proses produksi. Saran-

saran tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Melakukan evaluasi permintaan setiap tahun untuk dijadikan data 

 peramalan untuk tahun berikutnya. 

b. Management harus melakukan dan membuat kartu catatan atau kartu gudang 

 dari setiap item yang berfungsi untuk mengetahui dan digunakan agar bisa 

 mengetahui jumlah barang yang masuk, pemakaian dan barang yang 

 digunakan . 

c. Penggunaan metode perencanaan kebutuhan persediaan dengan metode Lot 

 For Lot atau Least Unit Cost.
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