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ABSTRAK 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pthalic Anhydride Menggunakan Metode 

Economic Order Quantity (EOQ) Studi Kasus di PT. ALKINDO MITRARAYA 

 

 

 

Abstrak : EOQ (Economic Order Quantity) adalah suatu model yang menyangkut 

tentang pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan. Setiap 

perusahaan industry pasti memerlukan bahan baku demi kelancaran proses bisnisnya, 

bahan baku tersebut diperoleh dari supplier dengan suatu perhitungan tertentu. 

Dengan menggunakan perhitungan yang ekonomis tentunya suatu perusahaan dapat 

menentukan secara teratur bagaimana dan berapa jumlah material yang harus 

disediakan. Ketidakteraturan penjadwalan akan memberikan dampak pada biaya 

persediaan karena menumpuknya biaya persediaan digudang. Dengan demikian 

pengelolahan atau pengaturan bahan baku merupakan salah satu hal yang penting dan 

dapat memberikan keuntungan pada perusahaan. Hasil perhitungan Economic Order 

Quantity yang didapat adalah 185.800 kg. Total Inventory Cost yang dikeluarkan oleh 

perusahan sebesar Rp. 11.096.016, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode 

Economic Order Quantity Total Inventory Cost yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sebesar Rp. 9.290.025. Penghematan Total Inventory Cost  dengan menggunakan 

Metode EOQ sebesar 16.27%. 

Kata kunci : EOQ, Supplay Chain Management, Persediaan Barang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Seriring berkembangnya perusahaan manufaktur di Indonesia, diikuti dengan 

persaiangan bisnis yang semakin meningkat, tentunya menuntut pelaku bisnis untuk 

menigkatkan evisiensi disegala bidang. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah 

dengan pengendalian persediaan. Tanpa Persediaan, perusahan dihadapkan pada 

resiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. 

Hal ini mungkin terjadi karena tidak semua barang-barang tersedia setiap saat, yang 

berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang 

seharusnya didapatkan.  

Pada perusahaan manufaktur, persediaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 

Pada umumnya dari ketiga macam bentuk persediaan tersebut, persediaan yang paling 

banyak menyerap biaya adalah persediaan bahan baku. Tetapi masih banyak 

perusahaan yang menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup besar. 

Alasan utama mengapa perusahaan menyimpan bahan baku dalam jumlah besar 

adalah sebagai persediaan pengaman (safety stock) apabila terjadi keterlambatan 

pengiriman dari pemasok sehingga proses produksi tidak terhenti. 

Pengendalian tingkat persediaan bahan baku bertujuan mencapai efisiensi dan 

efektivitas optimal dalam penyediaan bahan baku sehingga di satu pihak kebutuhan 

operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan bahan 

baku dapat ditekan secara optimal. Dalam penelitian mengenai metode pengendalian 

persediaan yang dilakukan, peneliti memilih perusahaan manufaktur dengan proses 

produksi terus-menerus sebagai obyek penelitian. Pada perusahaan manufaktur 
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dimana proses produksi dilakukan secara terus-menerus, berarti telah diketahui 

berapa besar kebutuhan bahan baku per bulan atau per minggu dan bahkan per hari. 

Sebagai bagian dari proses konversi dalam sistem produksi terdapat 

persediaan dalam proses, yang diubah menjadi persediaan barang jadi. Tingkat-

tingkat persediaan barang jadi tergantung kepada kebijakan yang digunakan untuk 

menentukan lot (kumpulan) produksi dan penjangkaan waktunya serta wajib 

pemakaian yang ditetapkan oleh pesanan para distributor. Bagi barang-barang dengan 

volume tinggi akan lebih tepat kebijakan yang berbeda-beda untuk produksi dan 

perlengkapan persediaan dibanding barang-barang volume menengah atau rendah. 

Keputusankeputusan ukuran lot produksi dan penjangkaan waktu penting sekali 

hubungannya dengan penggunaan personalia dan peralatan secara ekonomis dan 

mungkin untuk produksi barang dengan volume tinggi secara kontinu. Sebaliknya, 

barang-barang volume rendah hanya akan dihasilkan secara berkala dalam lot 

ekonomis. 

Seharusnya dengan adanya kebijakan persediaan bahan baku yang diterapkan 

dalam perusahaan, biaya persediaan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk 

meminimumkan biaya persediaan tersebut dapat digunakan analisis “Economic Order 

Quantity” (EOQ) Menurut Heizer dan Render economical order quantity (EOQ) 

adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara 

luas, metode pengendalian persediaan ini menjawab dua pertanyaan penting yakni 

kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan”  (Heizer dan Render, 

2011). 

. Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan yang seminimum 

mungkin, biaya rendah dan mutu yang lebih baik. Perencanaan metode EOQ dalam 

suatu perusahaaan akan mampu meminimalisasi terjadinya out of stock sehingga 

tidak mengganggu proses dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya efisisensi persediaan bahan baku di 

dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain itu dengan adanya penerapan metode 

EOQ perusahaan akan mampu mengurangi biaya penyimpanan, penghematan ruang, 
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baik untuk ruangan gudang dan ruangan kerja, menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul dari banyaknya persediaan yang menumpuk sehingga mengurangi resiko yang 

dapat timbul karena persediaan yang ada digudang seperti kayu yang sangat rentan 

terhadap api. Analisis EOQ ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis untuk 

merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa kali 

pembelian. 

PT Alkindo Mitraraya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang high 

polymer, seperti perusahaan manufaktur lainnya, PT Alkindo Mitrara juga melakukan 

kegiatan produksi. Agar kegiatan proses produksi bisa berjalan dengan baik, maka 

diperlukan bahan baku yang cukup untuk dilakukannya proses produksi. Dalam hal 

ini pengendalian bahan baku harus diperhatikan agar tidak terjadi kekurangan 

maupun kelebihan bahan baku.  

Kekurangan bahan baku yang terjadi di PT Alkindo Mitraraya dikarenakan 

supplier terlambat dalam proses pengiriman sehingga mengalami penundaan dalam 

proses produksi, yang menyebabkan jadwal pengiriman barang jadi ke customer 

menjadi telat.  

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek  

Adapun tujuan dilaksanakan nya kerja praktek ini antara lain sbb : 

1. Untuk mengtahui metode peramalan yang tepat dan nilai error peramalan 

terkecil. 

2. Menghitung besarnya persediaan bahan baku berdasarkan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) pada PT Alkindo Mitraraya. 

3. Untuk mengetahui Total Inventory Cost yang dikeluarkan oleh PT Alkindo 

Mitraraya. 
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1.3 Metode Kerja Praktek 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan sekunder, 

agar diperoleh data yang diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Maka dalam kerja 

praktek ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pengumpulan Data Primer (Penelitian Lapangan) 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, meliputi observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait 

sekaligus pembimbing di lapangan. 

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder (Penelitian Kepustakaan) 

Merupakan metode pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penulisan laporan bidang yang diambil, dalam 

hal ini laporan perusahaan. 

Metode pengolahan data yang digunakan ialah metode Economic Order Quantity 

(EOQ). Dimana tujuan penggunaan metode ini adalah melakukan pembelian 

bahan baku yang ekonomis, sehingga meminimalkan total cost yang ada pada 

persediaan di gudang. Adapun data yang diperluka untuk pengolahan data 

Economic Order Quantity seperti Data Pemakaian, Data Persediaan, Biaya Pesan, 

Biaya Simpan dan Lead Time. 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan 

Penulis melakukan kerja praktek di PT Alkindo Mitraraya yang berlokasi di 

Jl. Gatot Subroto Km 8, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. 

Adapun jadwal pelaksanaan Kerja praktek penulis yaitu 2 Oktober Sampai dengan 2 

November 2017 dengan jam praktek yang disesuaikan dengan kondisi masuk kerja 

shift. Selama kerja praktek penulis ditempatkan di Dept. Planning Production 

Inventory Control (PPIC). 
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1.5 Sistematika Penulisan   

Sistematika Penulisan pada laporan penelitian ini disusun dengan penjabaran 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub poko pembahasan yang meliputi 

latar belakang, tujuan kerja praktek, metode kerja praktek, jadwal pelaksanaan & 

sistematika penulisan laporan kerja praktek. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, lingkup usaha visi dan misi, 

tantangan bisnis, dan proses bisnis perusahaan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan konsep dan teori-teori, serta kerangka pemikiran yang 

menunjang penulisan atau penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukan hasil 

penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menguraikan tentang pengumpulan data yang dipelukan untuk dianalisis 

bedasarkan metode yang digunakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berupa jawaban dari tujuan dilakukannya 

penelitian. Dan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini perusahaan, 

sehubungan dengan hasil penelitian. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Alkindo Mitraraya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang kimia yang memproduksi resin sintetik atau lateks synthetic. Resin merupakan 

bahan baku utama dalam pembuatan cat, karena formula cat hampir 60% adalah 

resin. Resin terbentuk dari polymerisasi baik dari monomernya langsung maupun 

bahan lain seperti polyol dan polyacid.  Sejarah PT Alkindo Mitraraya tidak bisa 

terlepas dari berdirinya pabrik cat PT Propan Raya ICC, bahan baku resin untuk 

pembuatan cat yang diproduksi Propan Raya didatangkan langsung dari jepang.  

Proses impor yang dilakukan oleh Propan Raya sering mengalami kendala 

yaitu biaya, keterlambatan dan ketidakpastian yang tinggi serta lead time yang besar. 

Hal ini berpengaruh terhadap proses produksi cat sehingga sering terjadi 

keterlambatan pesanan konsumen. Dari sini timbul inisiatif untuk membuat resin 

sendiri dan ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu divisi tersendiri yang 

memproduksi resin. Dengan dibantu tenaga ahli dari Jepang maka dimulailah resin 

diproduksi di Propan Raya dan hasilnya cukup memuaskan. Seiring berkembangnya 

waktu permintaan dari industry lain akan produk resin ini, justru semakin meningkat. 

Dari sinilah sebuah divisi pembuatan resin kemudian memisahkan diri dari PT 

Propan Raya ICC dan menjadi industry skala kecil bernama PT Alkindo Mitraraya. 

Awalnya lokasi pabrik masih menjadi satu dengan lokasi PT Propan Raya yaitu di 

Cikoneng Ilir kelurahan Jatake, Tangerang. PT Alkindo Mitraraya terus 

mengembangkan produksinya sehingga jenis dan macam produknya terus bertambah. 

Perusahaan ini didiran pada tahun 1989 oleh bapak Dr. Henra Adidarma 

sebagai CEO dan sekaligus direktur utama, yang beralamat di jalan Gatot Subroto 

KM 6 Jatake Tangerang dengan kapasitas 1800 MTA. Pada mulanya perusahaan ini 
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memproduksi resin Alkyd, tetapi dengan berkembangnya waktu perusahaan ini 

memperbanyak jenis resin lainnya seperti Acrylic, dan Amino. 

Permintaan yang terus meningkat menjadi kapasitas produksi terus 

bertambah. Setelah 8 tahun, PT Alkindo Mitraraya merasa perlu melakukan 

penambahan reactor dan peningkatan kapasitas, sementara untuk mengembangkan 

pabrik dilokasi tersebut tidak memungkinkan. Akhirnya munculah ide untuk 

mengembangkan pabrik resin yang lebih besar dilokasi lain. Maka pada akhir tahun 

1999 dimulailah penbangunan pabrik baru yang berlokasi di jalan Gatot Subroto Km 

8, Kadu Jaya, Curug, Tangerang. 

Pabrik baru tersebut akhirnya selesai dan tanggal 12 juni 2001, PT Alkindo 

Mitraraya resmi mulai beroperasi dengan ditandai proses running perdananya dilokasi 

tersebut. Pada waktu itu kapasitas produksi hanya sebesar 1800 MTA. Saat ini PT 

Alkindo Mitraraya memiliki 9 reaktor untuk solvent based dan 3 reaktor untuk water 

based dengan kapasitas produksi mencapai 14400 MTA. Produk yang dihasilkan oleh 

PT Alkindo Mitraraya yaitu Alkyd, Amino, Acrylic, Waterbased (Hydrokindo) dan 

beberapa jenis bahan aditif. Dengan karyawan yang memiliki semangat kerja yang 

tinggi serta produk resin yang ramah lingkungan, saat ini PT Alkindo Mitararaya 

berhasil meraih Cerfied ISO 9001 dan ISO 14001dengan visi misi sebagai berikut  

• Vision  : To be an innovative high polymer producer with worldwide 

quality acceptance  

• Mission  : Focus on produscing high quality-specialties product, commit 

to value creation for customer and stake holder, achieving trough 

qualified, knowledge and creative people. 

• Polycy  :  

✓ Acceptance and implement the value of quality 

✓ Motivate for serving better time to time 

✓ Reach for success together with customer 
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• Company Value : Thrustworthly, Persistance, Care and Supportive and 

Inovation, Realiable 

 

2.2 Lingkup Usaha 

PT Alkindo Mitraraya mengkhuskan diri sebagai produsesn termuka dengan 

produk resin yang ramah lingkungan. Selain untuk memenuhi kebutuhan resin PT 

Propan Raya Group sebagai induk perusahan, PT Alkindo Mitraraya juga 

memasarkan produknya kepasar lokal maupun internasional diantaranya Malaysia, 

India, Jepang, Vietnam, Thailand dan Filipina. Sebagai produsen resin polimer 

unggulan, PT Alkindo Mitraraya bertekad memproduksi resin yang berkualitas dan 

berinovasi dari waktu ke waktu serta bertekad menembus pasar Eropa dan Amerika. 

Pada awal berdirinya PT Alkindo Mitraraya hanya memproduksi jenis resin 

Acrylic, kemudian dengan penelitian dilakukan memperlebas jenis usahanya dengan 

menambahkan dua tipe resin Alkyd dan Amino. Sekarang ini tipe resin yang 

diproduksi semakin berkembang dengan mulai mencoba jenis resin Hydrokindo atau 

Water based dan jenis Additive yang diprosesdi reaktor dengan kapasitas 400 kg 

sampai dengan reaktor dengan kapasitas 24.000 kg. 

Secara garis besar PT Alkindo Mitraraya menghasilkan dua tipe resin 

berdasarkan pelarutnya yaitu Solvent based dan waterbased. Adapun nama dan jenis 

produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut diurutkan berdasarkan jumlah 

penjualan beberapa tahun terakhir : 
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Tabel 2.1 Jenis Produk berdasarkan Tipe 

No Kode 

Produk 

Nama 

Barang 

Keterangan Sub Tipe 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ALK 

 

‘ 

 

 

 

AMI 

 

 

 

 

ACR 

 

 

 

 

HYD 

 

 

 

 

 

 

 

OTH 

 

Alkyd 

 

 

 

 

 

Amino 

 

 

 

 

Acrylic  

 

 

 

 

Hydrokindo 

 

 

 

 

 

 

 

Additive 

 

Solvent Based 

 

 

 

 

 

Solvent Based 

 

 

 

 

Solvent Based 

 

 

 

 

Water Based 

 

 

 

 

 

 

 

Additive 

 

Long Oil Akyd Resin 

Medium Oil Alkyd Resin 

Short Oil Alkyd Resin 

Thermoplastic Polyurethane Resin 

Particular Alkyd Resin 

Saturateed Polyester 

Benzoguanamine Formaldehydes 

Resin 

Melamine Formaldehyde Resin 

Urea Formaldehydes Resin  

Urea Melamine Formaldehydes Resin 

Thermosetitng Acrylic 

Particular Acrylic 

Thermoplastic 

Acrylic Acrylic Poliol 

Modified Acylic 

PVAc Polymer Emulsion 

Styrene Acrylic Emulsion 

Veova Copolimer 

Full Acrylic Emulsion 

Elastometric Emulsion  

Core Shell Acrylic Emulsion 

Polyurethane Dispersion 

Modified Polyurethane Dispersion 

Crossindo 

Dispersindo 

Sumber : PT Alkindo Mitraraya 2016 
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2.3 Sumber Daya 

a. Sumber Daya Manusia 

Saat ini PT Alkindo Mitraraya memiliki sumber daya manusia 246 

Orang, dan hampir seratus persen warga negara Indonesia, dengan rincian 

berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia 

Man Power Jumlah 

Strata 2 

Strata 1(Chemical Teknik, 

Informatika, Manajajemen, 

Ekonomi, Psikologi) 

SMU dan Sederajat 

SMP 

1 Orang 

25 Orang 

 

 

205 Orang 

15 Orang 

Sumber : PT Alkindo Mitraraya 2016 

Dari data di atas terlihat rasio pendidikan strata 1 dengan pendidikan 

menengah hampir satu berbanding sepuluh, artinya perusahaan memiliki perhatian 

yang lebih terhadap kapasitas dan kapabilitas dari karyawan yang digunakan, secara 

garis besar satu orang karyawan dengan pendidikan strata 1 dapat membimbing 10 

karyawan dengan pendidikan menengah kebawah. Hal ini cukup baik karena proses 

produksi diperusahaan ini sudah merubah paradigm dari perusahaan yang menitik 

beratkan pada jumlah karyawan yang digunakan menjadi perusahaan berbasis 

teknologi, baik dari sisi proses maupun dengan sumber daya mesin yang digunakan, 

oleh karena itu maka diperlukan karyawan dengan pendidikan tinggi karena 

membutuhkan kapabilitas dan pengetahuan yang cukup tinggi. 

 

 



11 
 

 

 

b. Sumber Daya Mesin 

Disamping manusia, sumber daya fisik yang dimiliki oleh PT Alkindo 

Mitraraya adalah 11 Reaktor/Mesin untuk proses produksi yang diproduksi 

oleh perusahaan internasional seperti Jerman, Korea dan Cina yang dilengkapi 

dengan proses control terkomputerisasi. 

Kapasitas mesin pada umumnya dibagi 2 jenis yaitu kapasitas reaktor 

dan kapasitas dilution tank. Beberapa tahapan proses dilakukan direaktor 

mulai dari prepare, heating, polimerity, holding, recovery dan cooling. Proses 

utama dalam tahapan tersebut adalah tahapan polimerisasi, dalam tahapan 

tersebut bahan baku yang dimasukan mulai bereaksi satu sama lain sehingga 

menghasilkan suatu karakteristik resin yang diinginkan seperti NV, Viscositas, 

pH, Clarity dan spesifikasi lainnya. Dilution tank adalah proses kedua setelah 

tahapan yang terjadi di Reaktor, yaitu proses pengenceran resin dan proses 

adjustment. 

Terdapat 2 reaktor yang khususkan untuk pilot project yaitu reaktor R-

107 dan R-20B, dengan kapasitas 450 kg dan 700 kg. R-107 dikhususkan 

untuk trial produk seperti Amino dan Alkyd, sedangkan R-20B digunakan 

untuk trial produk sperti Acrylic dan Hydrokindo. 
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Tabel 2.3 Sumber Daya Mesin 

No Kode 

Reaktor 

Kapasitas (kg) Tahun 

Produksi Reaktor Dilution Tank 

Maks Min Maks Min 

1 102 2800 500 4250 500   

2 103 4950 1050 9500 1300   

3 104 14500 3500 24000 3500   

4 105 12500 3500 13500 2000   

5 106 12500 3500 18000 2000   

6 107 5200 200       

7 108 14000 3500       

8 109 18500 2500 30000 2500 2006 

9 20 A 11000 1400 24000 800 2008(Jerman) 

10 20 B 700 50     2010(China) 

11 20 C 4950 850 9500 1300 2012(Jepang) 

Sumber PT Alkindo Mitraraya 2016 

c. Peralatan Safety 

PT Alkindo Mitraraya bersertifikat ISO 14.001: 2015 dan mematuhi peraturan 

GHS, pelatihan adalah hal yang penting dalam perusahaan yang meliputi : 

• Lingkungan kerja yang kondusif didaerah produksi. 

• Automatic fire hydrant dan foam system untuk memastikan keamanan 

diarea storage tank 

• Perkembangan rekayasa proses yang berkelanjutan seperti: pengendalian 

proses komputerisasi pada semua unit manufaktur (baru dilakukan 

terhadap 3 Reaktor Utama) 

• Limbah pabrik Pengolahan Air (Waste Water Treatment Plant) 
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2.4 Tantangan Bisnis Perusahaan 

Menurut Ketua Divisi Asosiasi Wood Coating Indonesia Kris Rianto 

Adidarma (2011) : “Konsumsi cat nasional tahun 2011 mencapai 740.142 ton, atau 

naik dari tahun sebelumnya sebesar 688.863 ton dan 646.700 tonn pada 2009. 

Tingkat konsumsi pada tahun ini masih akan didominasi oleh cat tembok cair (wall 

paint water) yang diproyeksi akan mencapai 509.377 ton. Sedangkan pada tahun lalu 

hanya sebesar 471.590 ton dan 444.477 pada 2009. Lebih lanjut Kris mengatakan, 

penjualan cat di pasar domestic pada tahun lalu adalah sebesar 690 juta kilogram (kg) 

atau setara dengan Rp 20 triliun. Untuk porsi ekspor masih sangat kecil. Sedangkan 

porsi impor yakni kira-kira Rp 1 triliun. Dan penjualan di pasar domestic yang 

terbesar adalah di Pulau Jawa”. 

Hal tersebut berarti bahwa setiap tahun kebutuhan cat nasional terus 

meningkat, berikut tabelnya: 

Tabel 2.4 Kebutuhan Resin Nasional 

Tahun Ton 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

388020 

413318 

444085 

477143 

512661 

550824 

591287 

Sumber : Kris Rianto Adi Dharma (2011) 

Dalam hal ini kapasitas PT Alkindo Mitra raya untuk memenuhi kebutuhan 

total hanya 2.5 % dari kebutuhan nasional. Sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan 

total nasional, resin disuplay hampir 60%  terutama dipasok oleh impor dari negara 

Jepang dan China. Disamping harga yang relatif kompetitif proses produksi dinegara 

tersebut didukung oleh industry hilir yang memproduksi bahan baku seperti 
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monomer, pthalic anhydride dan jua solvent. Tetapi disamping keunggulan Negara 

importir resin, di Indonesia sendiri cukup mendukung karena ditunjang dengan 

ketersediaan dari industri hulu yang memproduksi coconut oil, palm oil dan juga 

turunan yang lain berupa minyak nabati karena pemerintah mendukung industri 

tersebut. 

Dalam rangka ekspor saat ini PT Alkindo Mitraraya sudah bekerja sama 

dengan agen-agen di 4 benua yakni Asia, Eropa, Amerika dan Afrika.   

Disamping itu Analisis SWOT PT Alkindo Mitraraya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.5 Analisa SWOT PT Alkindo Mitraraya 

STRENGTH 

• Pabrik terpadu, dilengkapi 

dengan pabrik yang diperbarui 

dan dikelola oleh sistem 

manajemen yang mapan, 

bersertifikat ISO 9000 & ISO 

14000. disertifikasi oleh 

REACH juga. 

• Memiliki teknologi untuk 

berinovasi dan membuat produk 

yang ada dan bahkan membuat  

keahlian kimia bertenaga tinggi. 

• Kerja tim yang kuat. 

• Citra perusahaan yang bagus 

(Propan, BASF & Asian Paint). 

WEAKNESS 

• Industri berorientasi ekspor di 

Indonesia terkena dampak krisis 

ekonomi global 

• Pelaku lokal dan regional 

bersikap agresif karena 

melambatnya permintaan di 

Indonesia dan perang harga 

terjadi. 

• Daya manusia tidak mencukupi 

untuk menjalankan teknologi 

R&D dan aplikasinya 

• Kebijakan pemerintah terutama 

untuk bea masuk masih belum 

cukup harmonis. 

OPPORTUNITY 

• Pertumbuhan pasar yang tinggi 

di BRIC dan Vietnam terutama 

THREAT 

• Harga Raw Material berfluktuasi 

seiring dengan harga minyak 
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untuk OEM mobil dan Industri  

kelas berat. 

• Sisa permintaan pasar domestik 

masih kuat dan pertumbuhannya 

tinggi 

• Unit produksi baru untuk produk 

tinggi dan terutama untuk cat 

UNION dan bahan kimia khusus 

• Regulasi baru membawa peluang 

baru seperti berbasis air, Green, 

Zerro VOC 

mentah dan masih tersisa situasi 

yang tidak jelas 

• Situasi tidak jelas untuk 

keuangan Amerika dan ekonomi 

Europan CRISIS yang akan 

memicu krisis keuangan 

berikutnya 

• Isu politik timur tengah seperti 

Suriah dan Iran sudah memicu 

kenaikan harga minyak 

Sumber : PT ALkindo Mitraraya 

Dari analisis SWOT diatas perusahaan ini memiliki keunggulan seperti plant 

yang terintegrasi, di dukung oleh manajemen kualitas yang bersertifikat ISO 9001 

tentang manajemen kualitas dan ISO 14000 tentang manajemen lingkungan, memiliki 

teknologi yang inovatif karena produk-produk baru didukung oleh senior expertise, 

memiliki item yang kuat, serta image yang baik dari beberapa industri cat multi 

nasional seperti BASF dan Asian Paint. 



16 
 

 

FINANCIAL 

PERSPECTIVE

CUSTOMER 

PERSPECTIVE

INTERNAL 

BUSINESS 

PERSPECTIVE

LEARNING & 

GROWTH 

PERSPECTIVE

VISI & MISI

DESTINATION STATEMENT

GROWT REVENUE HIGH GROSS MARGIN

CUSTOMER 

SATISFACTION

NEW PRODUCT 

INNOVATIVE

COST 

EFFECTIVE

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT

MINIMIZE 

COMPLAINT & 

RETURN

MINIMAL WASTE MATERIAL 

& 1SO 14000

ORGANISASI YANG SOLID DAN 

SUMBER DAYA MANUSIADENGAN 

KOMPETENSI YANG TINGGI

LINGKUGAN KERJA YANG 

KONDUSIF DAN 

KEKELUARGAAN

Gambar 2.1 Pemetaan Strategi – Produk Leader 

Disisi lain, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 241.2010 tentang 

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Beas Masuk (BM) Atas 

Barang Impor, berdampak buruk terhadap margin dan produksi industry chemical 

nasional, karena sebagian besar bahan baku yang masih impor. 

Apabila pemerintah tidak mempunyai arahan yang jelas untuk produsen kimia 

terutama cat dan resin, maka margin untuk industri akan semakin tergerus. Dukungan 

dari pemerintah untuk memproteksi pengusaha bahan baku nasional sangat penting, 

tetapi banyak kasus bahwa produksi bahan baku nasional tidak mencukupi untuk 

industry hilir. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang mulai 

diimplementasikan pada awal tahun lau juga menekan daya saing isndustri cat 

nasional karena tidak bisa bersaing dengan China. 

Karena bahan baku yang dipakai produsen nasional lebih mahal karena beban 

tarif bea masuk, sedangkan produk jadi impor tidak dikenakan tarif. Yang lebih 

berbahaya lagi adalah China sekarang menerapkan pajak ekspor di negaranya untuk 

beberapa bahan baku sehingga tidak bisa membeli bahan baku murah dari China 

walaupun di Indonesia sudah tidak ada bea masuk. 
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2.5 Proses Bisnis 

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang 

saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang 

menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Suatu proses 

bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing masing memiliki 

atribut sendiri tapi juga kontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya 

didalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. 

 

Terdapat tiga jenis proses bisnih: 

1. Proses Manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah 

sistem. Contohnya tanggung jawab manajemen. 

2. Proses Operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan 

aliran nilai utama. Cotohnya design dan pekermbangan, perancangan proyek, 

pengadaan barang. 

3. Proses pendukung, yang mengandung proses inti. Contohnya semisal 

akunting, rekuitment, pusat bantuan. 

Diantara sekian banyak konsep dalam manajemen oeprasi, satu konsep 

yang menjadi intik dari seluruh isu adalah konsep proses bisnih. Proses bisnis 

pada dasarnya adalah kmpulan aktivitas yang mengubah input menjadi output 

yang lebih bernilai. Tampaknya definisi ini disepakati banyak referensi. Ada 

beberapa referensi juga menambahkan bahwa proses bisnis adalah kumpulan 

aktivitas yang melibatkan lintas fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. 

Jika mengacu pada pemahaman ini, maka proses bisnis ini adalah objek yang 

sama dengan objek yang dibahas dalam manajemen operasi. Oleh karena itu 

dalam manajemen operasi, kata proses dapat digunakan secara bergantian 

dengan fase proses bisnis. 

Beberapa sifat dari proses bisnis dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bergantung perspektifnya, setiap proses bisnis dapat diuraikan kedalam 

proses yang lebih rinci, yang dikenal dengan subproses, atau suatu proses 

dapat juga dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Oleh karena 
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itu untuk mendefinisikan proses dan kemudian mengelolanya, ruang 

lingkupnya dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 

2. Dalam perusahaan, proses bisnis dikembangkan secara top-down. Orang 

harus mendefinisikan proses mulai dari proses apa yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tujuan dari perusahaan. 

3. Proses bisnis menghasilkan output yang diharapkan apabila oleh beberapa 

elemen. Antara lain rancangan aliran kerja, teknologi informasi, motivasi 

dan pengukurannnya, sumber daya manusia, kebijakan dan aturan serta 

fasilitas. 

 

Proses Bisnis PT Alkindo Mitraraya 
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Gambar 2.2 Proses Bisnis PT Alkindo Mitraraya 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Manajemen material  

Tujuan di dirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan dapat memaksimalkan 

segala sumberdaya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia, sumber 

daya alam atau bahan baku, dan teknologi. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, faktor yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Tenaga kerja (Manpower). 

2. Mesin (Machine). 

3. Modal (Money). 

4. Bahan baku (Material). 

5. Manajemen (Management). 

Material merupakan salah satu faktor utama industry, tanpa material industry 

tidak dapat beroperasi. Oleh karena itu material harus dikelola dengan baik. Dan 

pengelolaan material dikenal dengan manajemen material. 

Manajemen material didefinisikan sebagai bentuk perencanaan, pengendalian, 

penempatan material yang berkualitas, dengan harga yang baik dan tepat waktusesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Dan juga diartikan sebagai suatu koordinasi 

perencanaan dan pengawasan pengadaan material, proses pengelohan, hasil produksi 

atau barang jadi. 
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Pokok permasalahan dalam manajemen material adalah : 

a. Kualitas material. 

b. Jumlah material yang dibutuhkan. 

c. Waktu pengadaan material. 

d. Harga yang sesuai 

Kegagalan mengatasi permasalahan diatas dapat memperbesar biaya 

operasional yang dapat mengurangi pendapatan maupun merugikan perusahaan. 

Kegagalan yang memaksimalkan sumberdaya perusahaan, dan mengembangkannya 

biaya produksi juga disebabkan : 

a. Metode operasional yang baik. 

b. Penempatan sumber daya yang tidak tepat. 

c. Penjualan yang tidak maksimal 

Tujuan manajemen persediaan: 

a. Meminimalkan biaya persediaan. 

b. Memaksimalkan bahan baku dalam proses produksi, dan hasil produksi. 

Secara operasional manajemen material merupakan manajemen terpadudalam 

membuat perencanaan, pengadaan, aliran dan distribusi material yang dibutuhkan 

untuk proses produksi. Aktivitasnya antara lain : 

a. Aktivitas procurement. 

b. Inventory management. 

c. Aktivitas penerimaan bahan baku dan penyimpanan. 

d. Perencanaan atau penjadwalan. 
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Tujuan manajemen material adalah tersedianya material dalam jumlah, harga, 

dan waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut faktor yang harus 

dipeerhatikan adalah:  

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah faktor utama dalam mencapai tujuan manajemen material. 

Perencanaan yang matang akan menghasilkan produktivitas yang baik. Perencanaan 

harus dapat memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan, memiliki 

strategi yang baik, dan mampu memperhitungkan keadaan dimasa yang akan datang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan yaitu : 

a. Jumlah pesanan. 

b. Persediaan maksimum dan minimum. 

c. Frekuensi pemesanan. 

d. Jenis material. 

e. Pemesanan kembali. 

f. Persediaan pengaman 

 

2. Pengendalian 

Pengendalian adalah tindakan untuk memastikan rencana yang sudah ditetapkan 

berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pengendalian adalah : 

a. Standar yang baik merupakan acuan pelaksanaan rencana yang sudah dibuat. 

b. Badan atau departemen yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan. 

c. Bagian yang mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan dari standar. 

d. Alat yang digunakan harus baik. 
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3.2 Manajemen Persediaan 

Persediaan adalah sumber daya atau bahan baku dalam proses produksi atau 

sebelum diproses, yang disimpan untuk memenuhi permintaan saat ini dan 

mendatang. Analisis persediaan merupakan salah satu aplikasi riset operasional yang 

mempelajari cara-cara pemecahan masalah dengan menggunakan model matematik 

untuk mencari solusi optimal. 

Manajemen persediaan banyak dipelajari orang karena memberikan solusi 

optimal yang dapat memberikan efisiensi bagi perusahaan. Persediaan merupakan 

investasi modal yangsangat besar, jika perusahaan dapat menerapkan efisiensi 

persediaan, dapat mengurangi biaya persediaan yang merupakan penghematan besar 

bagi perusahaan. 

3.2.1 Pengertiaan persediaan 

Persediaan (Sofjan Assauri, 1993,219) adalah suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan, atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam suatu proses produksi untuk memenuhi permintaan saat ini dan 

mendatang. 

Bila perusahaan terlalu banyak menanamkan modal dalam persediaan akan 

memperbesar biaya penyimpanan. Dan apabila perusahaan tidak mempunyai 

persediaan yang mencukupi, maka perusahaan akan menanggung biaya akibat 

kekurangan bahan. 
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Beberapa pengertiaan persediaan antara lain:  

1. Fred Hansman menyatakan : 

“Persediaan adalah suatu sumber bebas untuk dijadikan sumber apa saja yang 

menpunyai nilai ekonomis”. 

2. Martin K. starr dan David W. Miller menyatkan : 

“Teori persediaan memberikan penenruan prosedur yang optimal untuk 

mendapatkan perkiraan kebutuhan masa yang akan datang”. 

3. Bergel menyatakan : 

“Persediaan dapat didefinisikan sebagai bahan yang ada digudang yang dapat 

digunakan pada masa yang akan datang”. 

Jadi persediaan adalah barang atau bahan, baik berupa bahan mentah, setengah 

jadi, barang jadi yang disimpan untuk digunakan saat ini dan akan datang yang 

bernilai ekonomis. 

3.2.2 Fungsi Persediaan 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian persediaan adalah 

menentukan persediaan yang optimal. Dalam hal ini timbul dua tujuan yang bertolak 

belakang yaitu menekan biaya dan meningkatkan pelayanan. Untuk meningkatkan 

pelayanan konsumen perusahaan harus menjamin tersedianya barang yang 

dibutuhkan konsumen dalam hal ini membutuhkan persediaan yang besar, biaya 

besar, tetapi resiko kegagalan produksi kecil, dan sebaliknya jika persediaan kecil, 

biaya kecil, tetapi resiko kegagalan produksi besar, dan pelayanan konsumen akan 

berkurang. 
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Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan (Sofjan Assauri, 

1993,220) adalah : 

a. Dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk 

memindahkan produk dari suatu tingkat proses ketingkat proses lainnya, yang 

disebut persediaan dalam proses dan pemindahan. 

b. Alasan organisasi, untuk memungkinkan satu unit atau bagian membuat jadwal 

operasinya secara bebas, tidak terganggu dari yang lainnya. 

Persediaan yang diadakan mulai daribahan mentah sampai barang jadi, berfungsi 

untuk : 

a. Untuk mengatasi jika pasokan persediaan berfluktuasi, atau keterlambatan 

pengiriman persediaan tambahan untuk menjaga kelancaran proses 

produksi. 

b. Untuk membantu perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan 

barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. 

c. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam 

jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman 

barang. 

d. Faktor musim, sepeti lebaran, natal, dan tahun baru sangat berpengaruh 

terhadap gejolak permintaan. Dengan demikian persediaan pengaman 

(savety stock) dapat menghindari kekurangan persediaan (Stock Out). 

e. Untuk menjaga pengaruh dan naiknya harga. 

f. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dimana kebutuhan 

terpenuhi, dan memberikan jaminan atas tersedianya barang tersebut. 
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3.2.3 Jenis-Jenis Persediaan 

Untuk mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memiliki beberapa jenis 

persediaan yaitu (Sofjan Assauri, 1993,222) : 

1. Persediaan Berdasarkan Proses Produksi 

a. Persediaan bahan baku (raw material stock) adalah persediaan dari barang-

barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi yang diperoleh dari 

sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier atau perusahaan yang 

menghasilkan bahan baku bagi perusahaan yang menggunakannya. Persediaan 

ini dapat digunakan untuk men-decouple (memisahkan) para pemasok dari 

proses produksi. 

b. Persediaan komponen rakitan (purchased part/component stock) adalah 

persediaan yang terdiri dari komponen yang diterima dari perusahaan lain, 

yang dapat digabungkan dengan komponen yang lain tanpa melalui proses 

produksi sebelumnya. 

c. Persediaan bahan-bahan pembantu (supplies stock) adalah persediaan yang 

diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya proses 

produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

d. Persediaan barang setengah jadi (working in process stock) adalah persediaan 

atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan bentuk, dan akan 

diperoses kembali untuk menjadi barang  jadi. Tetapi mungkn barang setengah 

jadi merupakan barang jadi bagi perusahaan lain, karena proses produksinya 

hanya sampai di situ saja. Dan juga menjadi bahan baku bagi perusahaan lain 

yang memprosesnya menjadi barang jadi. 

e. Persediaan barang jadi (finished good stock) adalah persediaan barang-barang 

yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual.  
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2. Persediaan Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan fungsinya persediaan dapat dibedakan atas (Sofjan Assauri, 1993,221) : 

a. Bacth Stock atau Lot Size Inventory 

Bacth stock adalah persediaan yang diadakan karena perusahaan membeli atau 

membuat barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang 

dibutuhkan pada saat itu. Dalam hal ini pembelian atau pembuatan yang 

dilakukan untuk jumlah yang besar, sedangkan pengeluaran dalam jumlah kecil. 

Terjadinya persediaan karena pengadaan barang lebih banyak dari pada yang 

dibutuhkan. Keuntungan yang diperoleh dari persediaan adalah mendapatkan 

potongan harga pada harga pembeliaan, efisiensi produksi, dan penghematan 

biaya angkutan. 

b. Fluctuation Stock 

Adalah 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 tidak beraturan dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan 

terlebih dahulu.  

c. Anticipation Stock 

Adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk 

menghadapi permintaan yang meningkat. Dan juga untuk menjaga kemungkinan 

sukarnya memperoleh bahan baku sehingga tidak mengganggu jalannya proses 

produksi. 
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3.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persediaan 

Dalam menyediakan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi, maka 

akan terdapat beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap persediaan bahan 

baku tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan antara lain : 

a. Pemakaian Bahan Baku 

Sebelum perusahaan melakukan pembelian bahan baku, perusahaan mengadakan 

penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku. Dengan demikian perusahaan 

mempunyai perkiraan kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi 

yang akan datang. 

b. Harga Bahan Baku 

Harga bahan baku merupakan faktor penentu dalam persediaan bahan baku. 

Harga bahan baku sangatmempengaruhi biaya persediaan. 

c. Biaya-Biaya Persediaan 

Biaya-biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan adalah biaya 

penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya-biaya lainnya. 

d. Pemakaian Bahan Baku 

Hubungan perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian bahan harus 

dianalisis dengan sempurna, sehingga diketahui penyimpangan kebutuhan dan 

pemakaian bahan baku dapat ditekan sekecil mungkin. 

e. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan 

bahan baku dengan datangnya bahan baku yang dipesan. Apabila dalam 

pemesanan tidak mempertimbangkan waktu tunggu maka kemungkinan akan 

terjadi kekurangan bahan baku. 

f. Persediaan Pengaman 

Untuk mengatasi kekurangan abahan baku, perusahaan membuat persediaan 

pengaman (savety stock). Persediaan pengaman digunakan apabila keterlambatan 

dalam pengiriman bahan baku. 
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g. Kebijakan Pembelian 

Besarnya modal yang diinvestikan dalam persediaan akan dipengaruhi kebijakan 

yang digunakan oleh perusahaan. 

h. Pembelian atau Pemesanan Kembali 

Dalam pelaksanaan pembelian kembali bahan baku, harus mempertimbangkan 

waktu yang diperlukan. Dengan demikian bahan baku akan dengan tepat waktu, 

sehingga kekurangan dan kelebihan bahan baku tidak terjadi. Apabila terjadi 

kekurangan bahan baku, maka proses produksi akan terganggu, dan jika kelebihan 

bahan baku maka akan memperbesar biaya penyimpanan. 

i. Model Pembelian Bahan Baku 

Model pembelian bahan baku yang digunakan akan mempengaruhi besar kecilnya 

persediaan perusahaan. Pembeliaan bahan baku harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi persediaan bahan baku perusahaan. 

 

3.2.5 Pengendalaian Persediaan 

Suatu perusahaan perlu mengadakan persediaan yang optimal agar kegiatan 

produksi berjalan lancar, tetapi modal yang diinvestasikan dalam persediaan harus 

dapat ditekan sekecil mungkin. Meskipun persediaan tidak mungkin dilenyapkan 

sebelumnya, pengendalian persediaan ditunjukan untuk mengurangi resiko 

kekurangan persediaan sekecil mungkin.  

Pengertian pengendalian persediaan menurut Wilson and Campbell (1981) 

sebagai berikut : “Inventory control is the controlling of quantities and amaoun within 

limits anda the physical protection of material hand”. 

 Pengertian persediaan menurut Carson (1959) sebagai berikut : “Material 

control is the process of the providing the required quantity of material with is need 

in the requires and the place with minimum fesible investment”. 
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3.2.6 Tujuan Pengendalian Persediaan  

Pengendalian  persediaan dilakukan dengan tujuan menekan biaya persediaan 

dan menjaga kelancaran proses produksi. Ada tiga dasar tujuan pengendalian 

persediaan antara lain : 

1. Tujuan keuangan 

Persediaan bertujuan agar investasi modal yang ditanam dalam persediaan harus 

dalam batas-batas yang diizinkan. 

2. Tujuan perlindungan kekayaan 

a. Melindungi persediaan dari kerusakan, pemborosan, dan penggunaan yang 

tidak perlu. 

b. Memberikan jaminan dalam batas tertentu bahwa modal yang tertanan dalam 

persediaan sesuai dengan  pembukuan perusahaan. 

3. Tujuan Operasi 

a. Untuk memperoleh hubungan yang seimbang antara produksi dan biaya 

penyimpanan, serta pelayanan terhadap konsumen 

b. Menekan kerugian yang diakibatkan barang yang disimpan digudang rusak 

atau harganya menurun. 

4. Meredam fluktuasi permintaan yang diakibatkan permintaan yang tidak dapat 

diramakan sebelumnya. 

5. Menjaga kelancran produksi 

Manafaat yang diperoleh apabila perusahaan dapat mengendalikan persediaan : 

a. Menekan investasi modal perusahaan tingkat minimum. 

b. Mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari persediaan yang 

berlebihan, kekurangan, kerusakan, penyimpanan, dan asuransi persediaan. 

c. Mengurangi resiko kegagalan produksi. 

d. Mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. 

e. Mengurangi resiko kerugian yang timbul karena penurunan harga.  

f. Mengurangi biaya opname fisik persediaan, 

g. Mengurangi pekerjaan, biaya administrasi dan meningkatkan pelayanan 

konsumen. 
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3.2.7 Biaya-Biaya Yang Timbul Dari Adanya Persediaan 

Dalam penyedian bahan baku, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

biaya persediaan, mulai dari biaya pemesanan sampai penyimpanan, dan biaya 

tersebut harus ditanggung perusahaan. Biaya persediaan tersebut antara lain (Sofjan 

Assauri, 1993, 223) : 

a. Biaya pemesanan (ordering cost) 

Adalah baiaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemesanan barang-barang 

atau bahan baku dari penjual, mulai dari pemesanan dibuat dan dikirim kepenjual, 

sampai barang-barang atau bahan baku tersebut dikirim dan diserahkan kegudang. 

Biaya ini berhubungan dengan pesanan, tetapi sifatnya konstan, dimana besarnya 

yang dipesan, tetapi frekuensi pemesanan. Biaya pemesanan meliputi : 

- Biaya administrasi 

- Biaya proses pemesnan 

- Biaya pemeriksaan 

- Biaya pengangkutan 

- Biaya pembongkaran 

b. Biaya penyimpanan (holding cost) 

Adalah biaya yang berhubungan dengan adanya persediaan yang meliputi seluruh 

pengeluaran yang ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya sejumlah 

persediaan. Biaya persediaan akan semakin besar apabila kuantitas pemesanan 

semakin besar. Biaya yang termasuk biaya penyimpanan adalah : 

- Biaya pergudangan 

- Biaya sewa gudang 

- Biaya asuransi 

- Biaya fasilitas 

- Biaya pajak 

- Biaya kerusakan 

- Biaya modal yang diinvestasikan 
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Biaya-biaya ini adalah variabel dengan tingkat persediaan, biaya fasilitas tidak 

variabel terhadap biaya persediaan, maka biaya fasilitas tidak dimasukan dalam 

biaya penyimpanan. 

c. Biaya penyimpanan (setup cost) 

Adalah biaya untuk menyiapkan mesin dan proses produksi untuk memproduksi 

pesanan. Proses ini meliputi waktu dan tenaga kerja untuk menyiapkan proses 

produksi. Biaya-biaya ini meliputi : 

- Biaya penyiapan mesin 

- Biaya persiapan tenaga kerja 

d. Biaya kekurangan bahan 

Biaya kekurangan bahan adalah biaya yang timbul jika persediaan tidak 

mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk kekurangan 

bahan adalah : 

- Kehilangan penjualan 

- Terganggunya operasi produksi 

- Biaya ekpedisi 

- Kehilangan pelanggan 

- Selisih harga 

 

3.3 Economic Order Quantity (EOQ) 

Model kuantita pesanan ekonomis (Economic Order Uqntity – EOQ model) 

adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan paling dikenal 

secara luas. Metode EOQ merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan 

untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku terbaik yang dibutuhkan perusahaan 

untuk menjaga kelancaran produksinya dengan biaya yang efisien. Metode ini sering 

dipakai karena mudah mudah untuk dilaksanakan dan mampu memberikan solusi 

yang terbaik bagi perusahaan, karena dengan perhitungan menggunakan EOQ tidak 

saja akan diketahui berapa jumlah persediaan yang paling efisien bagi perusahaan, 

tetapi akan diketahui juga biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dengan persediaan 
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bahan baku yang dimilikinya (Total Inventory Cost) dan waktu yang paling tepat 

untuk mengadakan pembelian kembal (Reorde Point). Berdasarkan karakteristik EOQ 

diatas, maka penggunaan EOQ dalam pengendalian persediaan perusahaan menjadi 

efisien. Teknik ini relative mudah untuk digunakan pada beberapa asumsi, yaitu (T. 

Hani Handoko, 1984, 334) : 

1. Permintaan akan produk adalah konstan, dan seragam. 

2. Harga per unit adalah konstan. 

3. Biaya penyimpanan per unit produk pertahun adalah konstan. 

4. Biaya pemesanan per pesanan adalah konstan. 

5. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima (lead time) adalah 

konstan. 

6. Tidak terjadinya kekurangan barang.  

Semua model persediaan bertujuan untuk meminimalkan biaya total. Biaya 

yang berpengaruh adalah biaya pemesanan (set-up cost) dan biaya menahan. Dan 

biaya-biaya lain, seperti biaya persediaan itu sendiri adalah konstan. Dengan 

demikian, jika jumlah biaya set-up dan biaya penyimpanan diminimumkan, maka 

biaya total dapat diminimalkan.  

 Untuk menentukan jumlah bahan baku yang ekonomis setiap pemesanan 

digunakan rumus (Jay Heyzer & Barry Render, 2005, 71-73) : 

a. Biaya Pemesanan Pertahun 

Biaya pemesanan =
Permintaan Tahunan

Jumlah Setiap Pemesanan
 x Biaya Pemesanan 

=  
𝐷

𝑄
 S  

b. Biaya Penyimpanan Pertahun 

Biaya pemesanan =
Kuantitas Pemesanan

2
 x Biaya Penyimpanan 

=  
𝑄

2
 H 
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Gambar 3.1 Grafik Persediaan Dalam Bentuk EOQ 

 

c. Kuantitas Pemesanan  

Kuantitas pemesanan didapatkan ketika biaya pemesanan tahunan sama dengan 

biaya penyimpanan tahunan yaitu; 

Biaya pemesanan = Biaya penyimpanan 

 
𝐷

𝑄
 S =

𝑄

2
 H  

d. Jumlah Bahan Baku Yang Ekonomis Dalam Setiap Pemesanan 

Untuk mendapatkan jumlah bahan baku yang optimum setiap pemesanan, biaya 

pemesanan sama dengan biaya persediaan. Dapat ditunjukan pada gambar 2.2 

dibawah  

Biaya pemesanan = Biaya penyimpanan 

 
𝐷

𝑄
 S =

𝑄

2
 H  

2𝐷𝑆 =  𝑄2𝐻 

   𝑄2 =  
2𝐷𝑆

𝐻
 

   𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
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Gambar 3.2 Kurva Persediaan Bahan Baku 

 

e. Rata-rata Tingkat Persediaan 

Persediaan rata-rata =  
𝑄∗

2
 

f. Biaya Total Persediaan Pertahun 

Biaya Total = Biaya pemesanan + Biaya penyimpanan 

𝑇𝐶 =
𝐷

𝑄∗
 S +

𝑄∗

2
 H 

Persamaan biaya persediaan total juga dapat ditulis dengn memasuka biaya bahan 

baku yang dibeli yaitu : 

𝑇𝐶 =
𝐷

𝑄∗
 𝑆 +

𝑄∗

2
 𝐻 + 𝐶 

Dimana :  D = Permintaan tahunan 

  S = Biaya pemesanan 

  Q*= Jumlah bahan baku yang optimum setiap pemesanan 

  H = Biaya penyimpanan 

  C = Biaya bahan baku 
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3.3.1 Persediaan Pengaman (savety stock) 

Persediaan pengaman (savety stock) adalah persediaan tambahan yang 

diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan 

(stock-out). Terjadinya kekurangan bahan karena penggunaan bahan baku yang lebih 

besar dari pada perkiraan semula, atau keterlambatan dalam penerimaan bahan baku 

yang dipesan. Akibat penggunaan persediaan pengaman terhadap biaya perusahaan 

adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya kekurangan bahan, 

akan tetapi sebaliknya akan menambah besarnya biaya persediaan. 

Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan pengaman adalah : 

a. Penggunaan bahan baku rata-rata 

Dasar untuk memperikan penggunaan bahan baku selama periode tertentu, 

khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata penggunaan bahan baku pada 

masa sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan karena setelah kita mengadakan pesanan 

pengganti, maka pemenuhan kebutuhan atau permintaan dari pelanggan sebelum 

barang yang dipesan datang, harus dapat dipenuhi dari persediaan yang ada. 

Kebutuhan atau permintaan dari pelanggan biasanya turun naik dan tidak dapat 

diramalkan dengan penuh keyakinan. Walaupun perusahaan telah meramalkan 

kebutuhan atau permintaan pelanggan, akan tetapi ada resiko yang tidak dapat 

dihindarkan bahwa persediaan yang telah ditetapkan sebelumnya habis sebelum 

bahan baku yang dipesan datang. 

b. Faktor waktu atau lead time  

Lead time adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan 

baku sampai dengan kedatangan bahan baku yang dipesan tersebut dan diterima 

digudang persediaan. Lamanya waktu tersebut tidaklah sama antara satu pesanan 

dengan pesanan yang lain. Persediaan yang diadakan adalah untuk menutupi 

kebutuhan selama lead time yang telah diperkirakan. Akan tetapi apabila kedatangan 

bahan tersebut terlambat atau lead time yang terjadi lebih besar dari pada yang 

diperkirakan. Akan tetapi apabila kedatangan bahan tersebut terlambat atau lead time 

yang terjadi lebih besar dari pada yang diperkirakan, maka persediaan yang 

ditetapkan semula tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, 
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dibutuhkan adanya persediaan pengaman, untuk menghadapi keterlambatan 

kedatangan bahan baku yang dapat mengakibatkan proses produksi tidak lancer. 

Persediaan pengaman dapat ditentukan dengan rumus (Jay Heyxer ; Barry Render, 

2005, 88) : 

Persediaan pengaman (savety stock) 

SS = Z. σ. L 

Dimana :  SS = Persediaan pengaman 

Z   = Savety faktor untuk resiko stock out didapatkan dari kebutuhan  

                                 tabel distribusi normal 

  𝜎   = Standar deviasi 

𝜎  =  √
∑(𝐷𝑖 − 𝑑)2

𝑛 − 1
 

3.3.2 Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

Titik pemesanan kembali adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan 

yang ada pada suatu saat dimana pemesanan harus diadakan kembali. Titik ini 

menunjukan kepada bagian pembelian untuk mengadakan pemesanan kembali bahan 

baku persediaan untuk menggantikan persediaan yang telah digunakan. Dalam 

menentukan titik pemesanan kembali kita harus memperhatikan besarnya penggunaan 

bahan baku selama bahan yang dipesan belum datang. Jumlah yang diharapkan 

tersebut dihitung selama masa tenggang. Dan mungkin terjadi dapat juga 

ditambahkan dengan persediaan. Titik pemesanan kembali dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus (Jay Heyzer ; Barry Render, 2005, 85) : 

Titik Pemesanan Kembali (Re-Order Point) 

ROP = d x L + SS 

Dimana :   d = Kebutuhan bahan baku perbulan 

       L= Waktu tunggu (Lead Time)   



37 
 

 

3.4 Pengawasan Persediaan 

3.4.1 Perngertian Pengawasan Persediaan 

Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk dapat menjamin 

kelangsungan proses produksi tetap normal. Untuk mengadakan persediaan 

dibutuhkan modal yang diinvestikan dalam persediaan. Oleh sebab itu perusahaan 

harus dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat 

menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan kualitas 

yang tepat dengan biaya yang kecil. Persediaan yang terlalu banyak akan 

memperbesar biaya persediaan, dan sebaliknya persediaan yang terlalu kecil akan 

menunggu proses produksi; karena kemungkinan akan terjadi kekurangan bahan 

baku, dan perusahaan akan menanggung kerugian karena kekurangan persediaan. 

Pengawasan persediaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Terdapatnya gudang yang cukup luas dan pengaturan yang baik. 

b. Sentralisasi dan tanggung jawab pada orang yang dapat dipercaya. 

c. Suatu system pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang. 

d. Pengawasan mutlak atas pengeluaran barang. 

e. Pencatatan yang cukup teliti. 

f. Pemeriksaan fisik barang yang ada dalam persediaan secara langsung. 

g. Perencanaan untuk mengganti barang yang telah dikeluarkan, atau rusak. 

 

3.4.2 Tujuan Pengawasan Persediaan 

Pengawasan persediaan dilakukan untuk menjamin terdapatnya keseimbangan 

antara kerugian serta penghematan dengan adanya suatu tingkat persediaan tertentu, 

dan besarnya biaya dan modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan 

tersebut.  Tujuan pengawasan persediaana adalah sebagai berikut: 

a. Menjamin perusahaan tidak kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan 

terhentinya kegiatan produksi. 

b. Menjaga supaya persediaan tidak terlalu besar, sehingga biaya yang timbul dari 

persediaan tidak terlalu besar. Menjaga agar pembelian skala kecil dapat dihindari 

yang dapat memperbesar biaya pemesanan. 
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3.5 Peramalan (Forecasting)  

3.5.1 Pengertian Peramalan (Forecasting)  

Peramalan merupakan usaha untuk melihat situasi dan kondisi pada masa 

yang akan datang dengan cara memperkirakan pengaruh situasi dan kondisi pada 

masa yang akan datang terhadap perkembangan di masa yang akan datang (Ginting, 

2007). Tersine (1994) menjelaskan bahwa peramalan adalah sebuah prediksi, 

proyeksi, atau estimasi dari ketidakpastian masa depan. Pada umumnya kegiatan 

peramalan adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien.  

2. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang.  

3. Untuk membuat keputusan yang tepat.  

 

3.5.2 Kegunaan dan Peran Peramalan 

Kegunaan dari peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. 

Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang 

akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan 

yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita 

hadapi. (Ginting, 2007).  

 

3.5.3 Jenis Peramalan  

Pada umumnya peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dan 

cara melihatnya. Apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan dapat 

dibedakan atas dua macam (Ginting, 2007):  

1. Peramalan yang subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau 

intuisi dari orang yang menyusunnya.  

2. Peramalan yang objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan 

pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam 

penganalisaan data tersebut.   



39 
 

 

Disamping itu, jika dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, maka 

peramalan dibedakan menjadi 2, yaitu (Ginting, 2007):  

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan 

lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester. 

2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan 

hasil ramalan dengan jangkanwaktu yang kurang dari satu setengah tahun atau 

tiga semester.  

Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat 

dibedakan atas dua macam, yaitu (Ginting, 2007):  

1.  Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada 

masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang 

menyusunnya. 

2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada 

masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang 

dipergunakan dalam peramalan tersebut.  

 

3.5.4 Langkah-Langkah Peramalan  

Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. Pada dasarnya ada tiga 

langkah peramalan yang penting, yaitu (Ginting, 2007):  

1. Menganalisa data yang lalu. Analisa ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi 

dari data yang lalu. Dengan tabulasi tersebut dapat diketahui pola dari data 

tersebut.  

2. Menentukan metode yang dipergunakan.  

3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang digunakan, 

dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan.  
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3.5.5 Jenis-Jenis Pola Data  

Langkah penting sebelum menentukan metode peramalan adalah menentukan 

pola data. Pola data dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (Ginting, 2007):10  

1. Pola Horizontal (H), terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-

rata yang konstan.  

2. Pola Musiman (S), terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman 

(misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu.  

3. Pola Siklis (C), terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi 

jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis.  

4. Pola Trend (T), terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka 

panjang dalam data.  

 

3.5.6 Jenis-Jenis Metode Peramalan  

Sejauh ini telah dikembangkan beberapa metode atau teknik-teknik peramalan 

untuk menghadapi bermacam-macam keadaan yang terjadi. Namun pada dasarnya 

metode peramalan kuantitatif dapat dibedakan atas (Ginting, 2007):  

1. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan 

antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan 

deret waktu, atau time-series.  

2. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan 

antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang 

mempengaruhinya, yang bukan waktu, yang disebut korelasi atau sebab akibat 

(causal methods).  
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Metode-metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan 

antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, terdiri dari (Ginting, 

2007):  

a. Metode smoothing, yang mencakup metode data lewat (past data), metode rata-

rata kumulatif, metode rata-rata bergerak (moving averages), dan metode 

exponential smoothing.  

b. Metode Box Jenkins, menggunakan dasar waktu dengan model matematis, agar 

kesalahan yang terjadi dapat sekecil mungkin.   

c. Metode proyeksi trend dan regresi, dasar garis trend untuk suatu persamaan 

matematis, sehingga dengan dasar persamaan tersebut dapat diproyeksikan hal 

yang diteliti untuk masa depan.  

 

Metode-metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan 

antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel variabel lain yang 

mempengaruhinya, yang bukan waktu, yang disebut korelasi atau sebab akibat 

(causal methods), terdiri dari (Ginting, 2007):  

a. Metode regresi dan korelasi, didasarkan pada penetapan estimasi menggunakan 

teknik “least square”.  

b. Metode ekonometri, didasarkan atas peramalan pada sistem persamaan regresi 

yang diestimasikan secara simultan.  

c. Metode input-output, dipergunakan untuk menyusun proyeksi trend ekonomi 

jangka panjang.  

 

3.5.7 Pemilihan Teknik dan Metode Peramalan  

Dalam pemilihan teknik dan metode peramalan, pertama kita perlu 

mengetahui ciri-ciri yang penting yang perlu diperhatikan bagi pengambilan 

keputusan dan analisa keadaan, dalam mempersiapkan peramalan. Ada 6 ciri utama 

yang perlu diperhatikan, yaitu (Ginting, 2007):  
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1. Horison waktu (time horizon). Horizon waktu umumnya dibagi ke dalam jangka 

pendek (satu sampai dengan tiga bulan), menengah (tiga sampai dengan setahun), 

dan jangka panjang (lebih dari satu setengah tahun).  

2. Tingkat perincian (level of detail).  

3. Jumlah produk.  

4. Pengawasan versus perencanaan.  

5. Stabilitas.  

6. Prosedur perencanaan yang ada.  

Banyak ciri-ciri lain yang penting dalam pemilihan teknik dan metode 

peramalan, akan tetapi enam hal di atas adalah yang terpenting. Sebagai tambahan 

dalam memperimbangkan keadaan, pengambil 12 keputusan atau analisa harus pula 

mempertimbangkan ciri-ciri dari berbagai teknik dan metode peramalan. Adapun 

enam faktor utama yang dapat diidentifikasikan sebagai teknik dan metode 

peramalan, yaitu (Ginting, 2007):  

1. Horison waktu (time horizon). Ada dua aspek dari horizon waktu yang 

berhubungan dengan metode peramalan, yaitu cakupan waktu di masa yang akan 

datang dan jumlah periode untuk mana ramalan diinginkan.  

2. Pola dari data. Dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa 

macam dari pola yang didapati di dalam data yang diramalkan akan 

berkelanjutan.  

3. Jenis dari model. Ada dua model dari keadaan yang diramalkan, yaitu model 

time-series dan causal model.  

4. Biaya. Umumnya ada empat unsur biaya yang tercakup dalam penggunaan suatu 

prosedur peramalan, yaitu biaya-biaya pengembangan, penyimpanan data, operasi 

pelaksanaan dan kesempatan dalam penggunaan teknik-teknik dan metode lain.  

5. Ketepatan (accuracy). Tingkat ketepatan yang dibutuhkan sangat erat 

hubungannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramalan.   

6. Mudah tidaknya penggunaan atau aplikasinya.  
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3.5.8 Ukuran Akurasi Peramalan  

Model-model peramalan yang dilakukan kemudian divalidasi menggunakan 

sejumlah indikator. Indikator-indikator yang umum digunakan adalah rata-rata 

penyimpangan absolut (Mean Absolute Deviation), rata-rata kuadrat terkecil (Mean 

Square Error), rata-rata persentase kesalahan absolut (Mean Absolute Percentage 

Error), validasi peramalan (Tracking Signal), dan pengujian kestabilan (Moving 

Range).   

1. Mean Absolute Deviation (MAD)  

Metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari 

kesalahan-kesalahan yang absolut. Mean  Absolute Deviation (MAD) mengukur 

ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan (nilai absolut masing-

masing kesalahan). MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit 

yang sama sebagai deret asli.  

2. Mean Square Error (MSE)  

Mean Squared Error (MSE) adalah metode lain untuk mengevaluasi metode 

peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian 

dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur 

kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. 

Metode itu menghasilkan kesalahan-kesalahan sedang yang kemungkinan lebih 

baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang besar.  

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dihitung dengan menggunakan 

kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata 

untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. 

Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting 

dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE mengindikasi seberapa besar 

kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata.  
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4. Tracking Signal  

Validasi peramalan dilakukan dengan Tracking Signal. Tracking Signal 

adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-

nilai aktual. Nilai Tracking Signal dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebegai berikut. Tracking signal yang positif menunjukan bahwa nilai aktual 

permintaan lebih besar daripada ramalan, sedangkan tracking signal yang negatif 

berarti nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. Tracking signal 

disebut baik apabila memiliki RSFE yang rendah, dan mempunyai positive error 

yang sama banyak atau seimbang dengan negative error, sehingga pusat dari 

tracking signal mendekati nol. Tracking signal yang telah dihitung dapat dibuat 

peta kontrol untuk melihat kelayakan data di dalam batas kontrol atas dan batas 

kontrol bawah.  

5. Moving Range (MR)  

Peta Moving Range dirancang untuk membandingkan nilai permintaan aktual 

dengan nilai peramalan. Data permintaan aktual dibandingkan dengan nilai 

peramalan pada periode yang sama. Peta tersebut dikembangkan ke periode yang 

akan datang hingga dapat dibandingkan data peramalan dengan permintaan 

aktual. Peta Moving Range digunakan untuk pengujian kestabilan sistem sebab-

akibat yang mempengaruhi permintaan. Langkah-langkah dalam membuat peta 

rentang bergerak ini adalah sebagai berikut:  

1. Hitung rentang bergerak untuk setiap periode  

MR = [(F𝑡 − A ) − (F𝑡−1 − A𝑡−1 )]  

Dimana:  

MR = Moving Range  

F𝑡 = nilai ramalan periode t  

A𝑡 = nilai aktual periode t  

F𝑡−1 = nilai ramalan periode t-1  

A𝑡−1 = nilai aktual periode t-1  

2. Hitung rata-rata rentang bergerak MR       = 𝑀𝑅 / (𝑛 − 1)  
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3. Buat peta rentang bergerak dengan ketentuan:  

- Sumbu Y adalah (Ft – At)  

- Sumbu X adalah periode n  

- Batas Kendali Atas = 2,66 MR  

- Batas Kendali Bawah = - 2,66 MR  

4. Plot (Ft – At) untuk setiap periode  

5. Tentukan:  

- Daerah A, yaitu daerah diluar |1,77 MR |  

- Daerah B, yaitu daerah diluar |0,89 MR | 15  

- Daerah C, yaitu daerah diatas dan dibawah garis tengah peta rentang 

bergerak 

6. Kondisi Out Of Control terjadi apabila:  

a. Dari 3 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih di daerah A  

b. Dari 5 titik yang berurutan. 4 titik atau lebih di daerah B  

c. Seluruh titik berada atau di bawah center line.  

d. Satu titik di luar batas kontrol  

Jika ditemukan satu titik yang berada diluar batas kendali pada saat peramalan 

diverifikasi maka harus ditentukan apakah data harus diabaikan atau mencari peramal 

baru. Jika ditemukan sebuah titik berada diluar batas kendali maka harus diselidiki 

penyebabnya. Penemuan itu mungkin saja membutuhkan penyelidikan yang 

ekstensif. Jika semua titik berada di dalam batas kendali, diasumsikan bahwa 

peramalan permintaan yang dihasilkan telah cukup baik. Jika terdapat titik yang 

berada di luar batas kendali, jelas bahwa peramalan yang didapat kurang baik dan 

harus direvisi (Gaspersz, 1998).  

Kegunaan peta Moving Range ialah untuk melakukan verifikasi hasil 

peramalan least square terdahulu. Jika peta Moving Range menunjukkan keadaan 

diluar kriteria kendali. Hal ini berarti terdapat data yang tidak berasal dari sistem 

sebab-akibat yang sama dan harus dibuang maka peramalan pun harus diulangi lagi. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Data Material Stock Out 2017 

Kekurangan bahan baku yang di alami oleh PT Alkindo Mitraraya di tahun 

2017 yang menyebabkan jadwal produksi terhenti dan keterlambatan 

pengiriman barang jadi kekonsumen. Material tersebut adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 4.1 Laporan Data Material Stock Out PT Alkindo Mitraraya 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulan 
Nama Bahan 

Baku 

Ususlan Pembelian Aktual Kirim 

Tanggal 

Buat 

Tanggal 

Minta 

Kirim 

Jumlah Tanggal Jumlah 

Februari Acticide MV 14 Des  28 Des  30 8 Feb 30 

April TMPDE 10 Jan 31 Mar 800 26 Apr 800 

Mei SOFA 13 Feb 4 Mei  14.400 22 Mei  14.400 

Juli 
Pentaerytritol 

98% 
22 Mar 12 Jun 20.000 13 Jul 20.000 

Juli  
Pthalic 

Anhydride 
13 Jul 13 Jul 15.000 18 Jul 9.000 

Agustus IBOMA 11 Mei  7 Agu  360  27 sep 360 
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4.1.2 Pengumpulan Data Material Pthalic Anhydric 

Untuk melakukan pengolahan data, dibutuhkan data-data bahan baku Pthalic 

Anhydric. Berikut adalah data-data bahan baku Pthalic Anhydric yang 

diperlukan : 

a. Biaya pemesanan (Set-up Cost) 

b. Biaya penyimpanan (Holding Cost) 

c. Persediaan pengaman (Savety Stock) 

d. Titik pemesanan kembali (Re-Order Point) 

e. Waktu pesanan (Lead Time)  

 

4.1.3 Pemakaian Bahan Baku 

Tabel 4.2 Data Pemakaian Bahan Baku Pthalic Anhydride  

Bulan Pemakaian  Jumlah Pemakaian (Kg) 

Oktober 213.853 

November 207.075 

Desember 118.158 

Januari 195.597 

Pebruari 219.722 

Maret 188.313 

April 205.994 

Mei  247.251 

Juni 111.616 

Juli 
222.405 

Agustus 
209.435 

September 
230.730 

Total 2.370.149 

      Sumber : PT Alkindo Mitra Raya 
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4.2 Pengolahan Data Metode Forcasting 

4.2.1 Metode Regresi Linier 

Tabel 4.3 Pengolahan Forcast terhadap Demand dengan metode Regresi Linier 

No Bulan 
Periode 

(t) 
Demand  

(Dt) 
t2 Dt*t A b Dt' = a+bt 

1 Oktober 1 213.853 1 213.853 183.490 2.157 185.647 

2 November 2 207.075 4 414.150 183.490 2.157 187.805 

3 Desember 3 118.158 9 354.474 183.490 2.157 189.962 

4 Januari 4 195.597 16 782.388 183.490 2.157 192.119 

5 Pebruari 5 219.722 25 1.098.610 183.490 2.157 194277 

6 Maret 6 188.313 36 1.129.878 183.490 2.157 194.343 

7 April 7 205.994 49 1.441.958 183.490 2.157 198.591 

8 Mei  8 247.251 64 1.978.008 183.490 2.157 200.748 

9 Juni 9 111.616 81 1.004.544 183.490 2.157 202.906 

10 Juli 10 222.405 100 2.224.050 183.490 2.157 205.063 

11 Agustus 11 209.435 121 2.303.785 183.490 2.157 207.220 

12 September 12 230.730 144 2.768.760 183.490 2.157 209.377 

Total   78 2.370.149 650 15.714.458     2.370.149 
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Dari Tabel 4.3 diatas menunjukan hasil dari pengolahan data forecasting 

demand awal (Dt) dengan menggunakan metode regresi linier, demand yang 

dihasilkan (Dt’) terlihat perbedaan pada no 1 menunjukan demand (Dt) 213.583 Kg  

sedangkan (Dt’) 185.647 Kg ada selisih 28.208 Kg, untuk hasil Demand yang telah di 

forecast dengan metode Regresi Linier (Dt’) selanjutnya akan dihitung tingkat nilai 

error pada metode forecasting tersebut. 

 

Contoh perhitungan dari table No 1 adalah sebagai berikut:  

a = 
(Σ𝐷𝑡 𝑥 Σ𝑡2)−(Σ𝑡 𝑥 Σ𝐷𝑡 𝑥 𝑡)

𝑛 Σ𝑡2−(Σ𝑡)2  = 183.490 Kg 

b = 
(n Σ𝐷𝑡 𝑥 𝑡)−( Σ𝐷𝑡 𝑥 Σ𝑡)

𝑛 Σ𝑡2−(Σ𝑡)2  = 2.157 Kg 

Dt’ = a + bt  

Dt’ = 183.490 + (2157 x 1)  

= 185.647 Kg 
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Gambar 4.1 Grafik Pemakaian Pthalic Anhydride Metode Regresi Linier 

Grafik diatas menunjukan perbedaan garis horizontal yang terbentuk 

dari table, pergerakan demand sebelum dan sesudah forcasting mengalami 

perbedaan yang cukup signifikan 
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4.2.2 Metode Konstan 

Tabel 4.4 Pengolahan Forcast terhadap Demand dengan metode Konstan 

No Bulan 
Periode 

(t) 
Demand 

(Dt) 
Dt' 

1 Oktober 1 213.853 197.512 

2 November 2 207.075 197.512 

3 Desember 3 118.158 197.512 

4 Januari 4 195.597 197.512 

5 Pebruari 5 219.722 197.512 

6 Maret 6 188.313 197.512 

7 April 7 205.994 197.512 

8 Mei  8 247.251 197.512 

9 Juni 9 111.616 197.512 

10 Juli 10 222.405 197.512 

11 Agustus 11 209.435 197.512 

12 September 12 230.730 197.512 

    78 2.370.149   

 

Dari Tabel 4.4 diatas menunjukan hasil dari pengolahan data forecasting 

demand awal (Dt) dengan menggunakan metode konstan, demand yang 

dihasilkan (Dt’) terlihat perbedaan yang cukup signifikan contoh pada tabel 

no 1 menunjukan demand (Dt) 213.853 Kg sedangkan (Dt’) 197.512 Kg, ada 

selisih 16,341 Kg. untuk hasil Demand yang telah di forecast dengan metode 

konstan (Dt’) selanjutnya akan dihitung tingkat nilai error pada metode 

forecasting tersebut. 

Contoh perhitungan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:   

Total Demand (ΣDt)  = 2,370,149 Kg  

n = 12  

Dt’  = ΣDt/n  

= 2.370.149/12  

= 197.512 Kg 



52 
 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Pemakaian Pthalic Anhydride Metode Konstan 

Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

konstan grafik yang terlihat sangat stabil dan konstan, pergerakan demand sebelum 

dan sesudah forcasting mengalami perbedaan yang cukup signifikan. 
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4.2.3 Metode Siklis 

 

Tabel 4.5 Pengolahan Forcast terhadap Demand dengan metode Siklis 

No Bulan 
Periode 

(t) 
Demand 

(Dt) 
Sin 

(30°. t) 
Cos 

(30°. t) 
Dt * 

Sin(30°.t) 
Dt * 

Cos(30°.t) 
a b (sin) c (cos) Dt' 

1 Okt 1 213.853 0,5 0,866 106.927 185.197 2.370.149 213.853 370.393 2.797.836 

2 Nov 2 207.075 0,866 0,5 179.327 103.538 1.185.075 179.327 103.538 1.392.140 

3 Des 3 118.158 1 0 118.158 0 790.050 78.772 0 868.822 

4 Jan 4 195.597 0,866 -0,5 169.387 -97.799 592.537 84.694 -48.899 690.331 

5 Peb 5 219.722 0,5 -0,866 109.861 -190.279 474.030 43.944 -76.112 561.915 

6 Mar 6 188.313 0 -1 0 -188.313 395.025 0 -62.771 457.796 

7 Apr 7 205.994 -0,5 -0,866 -102.997 -178.391 338.593 -29.428 -50.969 397.446 

8 Mei  8 247.251 -0,866 -0,5 -214.119 -123.626 296.269 -53.530 -30.906 358.079 

9 Jun 9 111.616 -1 0 -111.616 0 263.350 -24.804 0 288.153 

10 Jul 10 222.405 -0,866 0,5 -192.603 111.203 237.015 -38.521 20.219 280.483 

11 Agu 11 209.435 -0,5 0,866 -104.718 181.371 215.468 -19.040 32.976 253.546 

12 Sept 12 230.730 0 1 0 230.730 197.512 0 38.455 235.967 

Total   78 2,370,149     -42.393 33.630 7.355.072 435.268 295.923 8.582.514 
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Contoh perhitungan dari tablel diatas adalah sebagai berikut:  

 

Diketahui no.1:  

Periode (t) = 1  

Demand (Dt) = 213.853 Kg  

Cos 30º.t  = 1/3√3 x 1  

= 0.866  

Sin 30º.t  = 0,5 x 1  

= 0,5  

Dt. (Cos 30º.t)  = 213.853 x 0,866   

= 185.197 

Dt. (Sin 30º.t) = 213.853 x 0,5   

= 106.927 

a   = ΣDt /t  

= 2.370.149 / 1  

= 2.370.149   

b  = (2 x Σ Dt. (Cos 30º.t)/t  

= 2 x 106.927 / 1  

=  213,853
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Gambar 4.3 Grafik Pemakaian Pthalic Anhydride Metode Siklis 

Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Siklis 

grafik yang terlihat sangat kurang stabil dan pada garis awal mengalami peningkatan 

yang sangat besar. 

 

4.3 Verifikasi Error Forecasting  

Pengelolahan data peramalan menggunakan perhitungan manual 

dengan metode Linier, Konstan, dan Siklus. Terdapat beberapa kriteria 

performance untuk membandingkan model-model peramalan yaitu dengan 

menggunakan pengukuran kesalahan pada permalan, antara lalin: Mean 

absolute Deviation (MAD), Mean Square Error (MSE), Mean Absolute 

Percent Error (MAPE). (Heizer dan Render;126) 
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Tabel 4.6 Hasil perhitungan Error Forcasting Metode Regresi Linier 

No MAD MSE MAPE 

1 28.206 795.553.846 0,13 

2 9.635 185.672.132 0,09 

3 23.935 1.718.603.578 0,61 

4 869 3.023.697 0,02 

5 5.089 129.494.564 0,12 

6 1.353 10.991.184 0,04 

7 1.058 7.829.093 0,04 

8 5.813 270.312.400 0,19 

9 10.143 925.976.577 0,82 

10 1.734 30.074.986 0,08 

11 201 445.969 0,01 

12 1.779 37.994.470 0,09 

Total 89.816 4.115.972.495 2,23 

Average 7.485 342.997.708 0,19 

 

Tabel 4.7 Hasil perhitungan Error Forcasting Metode Konstan 

No MAD MSE MAPE 

1 16.341 267.014.664 0,08 

2 4.781 45.721.500 0,05 

3 26.451 2.099.041.148 0,67 

4 479 917.205 0,01 

5 4.442 98.653.118 0,10 

6 1.533 14.104.878 0,05 

7 1.212 10.276.751 004 

8 6.217 309.240.834 0,20 

9 9.544 819.799.377 0,09 

10 2.489 61.964.071 0,11 

11 1.084 12.922.545 0,06 

12 2.768 91.950.654 0,14 

Total 77.342 3.831.606.744 1,59 

Average 6.445 319.300.562 0,13 
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Tabel 4.8 hasil perhitungan Error Forcasting Metode Siklis 

No MAD MSE MAPE 

1 2,583,983 6.676.969.079.360 12,08 

2 592,533 702.189.987.747 5,72 

3 250,221 187.831.980.151 6,35 

4 123,684 61.190.543.229 2,53 

5 68,439 23.419.173.289 1,56 

6 44,914 12.103.499.577 1,43 

7 27,350 5.236.242.461 0,93 

8 13,853 1.535.346.146 0,45 

9 19,615 3.462.829,921 1,58 

10 5,808 337.305.536 0,26 

11 4,010 176.885.161 0,21 

12 436 2.285.878 0,02 

Total 3.734.846 7.674.455.158.457 33,13 

Average 311.237 639.537.929.871 2,76 

 

Tabel 4.9 Rekapan Hasil Error Forcasting Dengan Ketiga Metode 

No Metode MAD MSE MAPE 

1 REGRESI LINIER 7.485 342.997.708 0,19 

2 KONSTAN 6445 319.300.562 0,13 

3 SIKLIS 311.237 639.537.929.871 2,76 

 

Dari ketiga metode Forcasting nilai error terkecil adalah metode konstan. Metode 

konstan akan menjadi metode peramalan untuk 1 tahun kedepan dan dipakai dalam 

acuan dalam proses pembelian 1 tahun kedepan dengan menggunakan metode 

Economic Order Quantity  
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4.4 Metode EOQ 

4.4.1 Biaya Pemesanan 

Biaya pemesanan adalah biaya yang meliputi biaya administrasi untuk 

pembelian atau pemesanan kepada pemasok (supplier) dari luar. Besar 

kecilnya biaya pemesanan tergantung pada seberapa sering pemesanan dan 

jumlah pemesanan. Biaya pemesanan meliputi biaya penerimaan, biaya 

pengiriman, biaya telepon dan surat menyurat. Biaya yang dikeluarkan oleh 

biaya penyimpanan ditunjukan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.10 Biaya Pemesanan 

No Jenis biaya Jumlah Biaya  

1 Biaya Pencatatan 500.000 

2 Biaya Administrasi 1.000.000 

3 Biaya Telephon 500.000 

4 Biaya Pengiriman 7.000.000 

Jumlah  9.000.000 

Sumber : data primer yang diolah 

 

4.4.2 Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan adalah biaya yang berkaitan dengan penyimpanan 

barang, seperti biaya listrik, pajak, asuransi, dan bunga bank. Biaya 

penyimpanan didapat dari total jumlah penyimpanan. Biaya penyimpanan 

yang dikeluarkan ditunjukan pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Biaya Penyimpanan 

No Jenis biaya Jumlah Biaya  

1 Biaya Listrik Gudang 500.000 

2 Biaya Buruh Gudang 28.000.000 

3 Biaya Cadangan Rusak 500.000 

Jumlah  29.000.000 

Sumber : data primer yang diolah 

 

a. Perhitungan Biaya Pesan dan Biaya Penyimpanan 

• Biaya pemesanan setiap kali pesan (S) 

=  
Total Biaya Pesan

Frekuensi Pemesanan
 

=  
9.000.000

12
 

= Rp. 750.000 

• Biaya penyimpanan bahan baku (H) 

=  
Total Biaya Penyimpanan

Total Kebutuhan
 

=  
29.000.000

2.370.144
 

= Rp. 12,23 = Rp. 12 /kg 

 

4.4.3 Total Inventory Cost Perusahaan 

PT Alkindo Mitraraya melakukan pemesanan setiap sebulan sekali, 

perusahaan ini membeli bahan baku Pthalic Anhydride dari ekspor untuk 

pembuatan bahan baku cat (resin). Pada umumnya Pthalic Anhydride adalah 

bahan baku utama dalam pembuatan resin alkyd. Jika dilihat dari total 

pemakaian Pthalic Anhydride  dibulan Oktober – bulan September 2017. 

Maka rata-rata persediaan /bulan adalah : 

 



60 
 

 

4.4.4 Perhitungan Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Perhitungan Biaya Persediaan Bahan Baku Pthalic Anhydride dengan 

Metode Economic Order Quantity. Data-data yang dibutuhkan untuk 

menghitung biaya persediaan yaitu : 

Kebutuhan bahan baku  (D)   = 2.370.149 kg 

Biaya pemesanan (S)    = Rp. 750.000 

Biaya penyimpanan (H)   = Rp. 12 

Lead Time     = 2 Bulan 

Resiko Stock Out    = 5% 

 

1. Kebutuhan Bahan Baku Perbulan (d) 

d = 
𝑑

12
 

d = 
2.370.149

12
 

d = 197.512 Kg 

 

2. Pemakaian Bahan Baku Selama Lead Time 

d x L = 197.512 Kg x 2 Bulan 

  = 395.025 Kg 

 

 

3. Kuantitas Pemesan Ekonomis (Q*) 

Q* = √
2 .D.S

H
 

Q* = √
2 x 2.370.149 x 750.000

12
 

 = 157.128 kg 
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4. Frekuensi Pemesanan Bahan Baku 

F =  
D

Q∗
 

F =  
2.370.149

157.128
 

 F = 15,08 = 15 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode EOQ, maka jadwal 

pemesanan bahan baku pthalic anhydride dapat diatur, jika dalam setahun 

terdiri dari 365 hari, maka dapat ditentukan interval waktu pemesanan, yaitu : 

I = 
365

𝐹
 

I = 
365

15
 

1= 24 hari 

Dengan ini dapat diatur jadwal pemesanan bahan baku pthalic 

anhydride dilakukan setiap 24 hari. 

5. Standar Deviasi (𝜎) 

𝜎 =  √
∑(Di − d)2

n − 1
 

𝜎 =  √
∑(213.853 − 197.512)2 + ⋯ + (230.730 − 197.512)2

12 − 1
 

𝜎 = 12.540 

 

6. Persediaan Pengaman (SS) 

SS  = Z. 𝜎 

= 1,65 . 12.540 

= 20.690 
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Untuk resiko stock out 5% didapat dari kebutuhan jumlah bahan baku 

pertahun, maka untuk mendapatkan nilai Z dibawah kurva normal 0,95 (1-

0,05) digunakan tabel distribusi normal, diperoleh nilai Z = 1,65. 

 

7. Titik Pesanan Kembali (ROP) 

d = 
𝐷

𝑡
 

d = 
2.370.149

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

d = 6.584 kg / hari 

ROP  = d x L + SS 

     =  6.494 x 2 + 20.690 

  = 33.677 kg 

 

8. Total Biaya Persediaan 

Agar dapat menghitung biaya persediaan maka terlebih dahulu diketahui : 

Persediaam bahan baku  (D)   = 2.370.149 kg 

Biaya pemesanan (S)    = Rp. 750.000 

Biaya penyimpanan (H)    = Rp. 12 

Pembelian bahan baku yang ekonomis (Q*)  = 157.128 kg 

Total Biaya persediaan (TIC) sebagai berikut : 

TIC =  [
D

Q∗
S] + [

Q∗

2
H] 

TIC =  [
2.370.149

157.128
 750.000] + [

157.128

2
 12] 

TIC =  [11.313.144] + [942.765] 

TC =  12.255.912 
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Tabel 4.12 Perencanaan Pemakaian dan Pembelian Material Untuk 1 Tahun Kedepan 

Oktober        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

157.128             

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

      157.128       

29 30 31         

              

 

November        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

      157.128       

22 23 24 25 26 28 29 

              

30             
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Desember        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

          157.128   

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 28 29 

              

30 31           

              

 

Januari        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

            157,128 

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         

    157,128         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Pebruari               

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

  157.128           

 

 

Maret        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

        157.128     

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         

              

 

April        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

        157.128     

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30           
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Mei        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

          157.128   

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         

  157.128           

 

Juni        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

  157.128           

29 30           

              

 

Juli        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

    157.128         

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         
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Agustus        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

    157.128         

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         

              

 

September        

Pemakaian Tanggal Pemesanan 

197512 

1 2 3 4 5 6 7 

    157.128         

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

          157.128   

29 30           
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 Grafik 4.4 Pengendalian Persediaan bahan baku Pthalic Anhydride 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 KESIMPULAN  

Hasil analisa dari pengolahan data pada persediaan bahan baku Pthalic Anhydride 

penulis menyimpulkan  

1. Dari ketiga metode peramalan yang di pakai yaitu Metode Regresi Linier, 

Konstan dan Siklis, nilai error terkecil yang mendekati nol adalah metode 

konstan dengan MAPE 0,13. 

2. Hasil perhitungan Economic Order Quantity yang didapat adalah 157.128 Kg  

3. Total Inventory Cost yang dikeluarkan oleh perusahan sebesar Rp. 12.255.912  

 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah perusahaan 

sebaiknya meninjau kembali kebijakan persediaan bahan baku yang selama ini telah 

dilakukan perusahaan, yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya menerapkan metode EOQ yang telah terbukti 

menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien, menyediakan 

persediaan pengaman yang jumlahnya sesuai dengan yang dihasilkan jika 

menggunakan metode EOQ, untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku 

Pthalic anhydride agar proses produksi tidak terganggu, dan menerapkan titik 

pemesanan kembali atau Re Order Point untuk menghindari keterlambatan 

pemesanan bahan baku. 
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2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan sistem Supplay Chain Management agar 

keterlambatan bahan baku bisa langsung diatasi dan tidak terjadi kekurangan 

bahan dalam persediaan.  

3. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh penulis, diharapkan penelitian ini 

dilanjutkan dengan menganalisa lebih lanjut dengan membandingkan metode 

pengendalian persediaan lainnya. 
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