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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Dalam era globalisasi, dunia usaha tumbuh dengan semakin pesat sehingga menuntut perusahaan bekerja lebih giat agar dapat menghadapi persaingan dalam menjaga operasi perusahaan. Sebuah perusahan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba. dalam proses pencapaian tujuan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor itu ialah kelancaran produksi. Dalam mencapai tujuan tidaklah mudah dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya kelancaran perusahaan sehingga setiap perusahaan harus mampu mengendalikan faktor-faktor yang akan dihadapinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan ialah mengenai produksinya.  Untuk itu, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan kebutuhan bahan baku yang baik dan harus diselaraskan dengan setiap unsur di dalam perusahaan tanpa terkecuali. Pengendalian persediaan bahan baku sangatlah penting dalam sebuah industri untuk mengembangkan usahanya karean akan berpengaruh terhadap efisiensi biaya, kelancaran poduksi dan keuntungan usaha itu sendiri.  Mengendalikan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah, apabila jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. Karena tujuan dari penyimpanan barang adalah agar 



2    persedian barang kebutuhan oprasional perusahaan tersedia dengan cukup dengan kerusakan atau kehilangan yang lebih kecil, sehingga potensi oprasional perusahaan dapat berjalan lancar mengingat tersediaanya barang barang kebutuhan dengan cukup dan bermutu. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan karena seringkali bahan atau barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Hubungannya dengan tingkat efisiensi perusahaan secara keseluruhan, maka aktivitas pembelian bahan baku perlu direncanakan dengan menggunakan metode yang tepat agar perusahaan terhindar dari pemborosan biaya dan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dimasa yang akan datang. Salah satu metode yang cukup efisien dalam mengelola pengendalian persediaan bahan baku adalah metode EOQ (Economic Order Quantity). Metode ini sering dipakai karena mudah untuk dilaksanakan dan mampu memberikan  solusi  yang  terbaik bagi  perusahaan.  Hal  ini  dibuktikan dengan menggunakan metode EOQ, tidak saja diketahui berapa jumlah persediaan yang paling efisien bagi perusahaan, tetapi akan diketahui juga biaya yang akan dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan persediaan  bahan baku yang dimilikinya dihitung dengan (Total Inventory Cost) dan waktu yang paling tepat untuk mengadakan pembelian kembali (dihitung dengan Re Order Point).  



3    PT Ciomas Adisatwa adalah perusahaan commercial poultry yang membangun kemitraan dengan para flasma dalam hal budidaya ternak unggas nasional dan menjadi penyedia protein hewani berkualitas dan terbesar nasional dengan kemitraan yang dapat diandalkan tentunya dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional. PT Ciomas Adisatwa telah lama eksis dikawasan timur indonesia khususnya di pulau Sulawesi dengan memberikan pelayanan daging ternak unggas yang baik dan sehat. Sekarang ini region baru PT Ciomas Adisatwa di Sulawesi Selatan dengan kantor domisili berada di cabang Gowa. PT Ciomas Adisatwa menghasilkan lebih dari 100 jenis produk dalam bentuk mentah maupun olahan. Banyak diantara produk-produk ini yang dapat dipesan dan diproses secara khusus, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan berskala global maupun domestik yang mengharuskan standar kualitas, rasa, dan konsistensi yang terjaga. Perusahaan juga melakukan pengembangan produk bagi para pelanggan kami yang menginginkan produk yang eksklusif dan tersendiri. Pengiriman dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan milik Ciomas yang higienis dan memiliki suhu penyimpanan yang terkontrol. PT Ciomas Adisatwa beroperasi pada bidang pengembangbiakan broiler dan layer, ayam ras; bergerak di bidang industri peternakan, pertanian, penanaman, dan hortikultur; dan perdagangan dan pendistribusian produk perusahaan kepada pasar lokal dan ekspor. PT Ciomas Adisatwa beroperasi sebagai anak usaha dari PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan 



4    didirikan pada tahun 1987 dan memiliki kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Pengendalian persediaan bahan baku pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa masih belum stabil terutama dibagian pembelian bahan baku yang terkadang berlebihan sehingga biaya persediaan pun meningkat dan perusahaan akan mengalami kerugian yang disebabkan banyak bahan baku yang rusak sebelum diproduksi. Rencana pengendalian persediaan bahan baku yang tepat akan mengurangi resiko adanya kelebihan maupun kekurangan persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku yang melebihi kebutuhan perusahaan akan mengakibatkan peningkatan biaya persediaan (biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya transport, dan lain-lain) yang harus ditanggung PT Ciomas Adisatwa, sedangkan persediaan yang tidak memenuhi kebutuhan akan menghambat pelayanan terhadap konsumen serta merugikan perusahaan. Permasalahan tersebut mengharuskan perusahaan untuk lebih mengoptimalkan pembelian bahan baku, serta menyusun metode yang tepat dalam pengendalian bahan baku sehingga diharapkan perusahaan dapat meminimumkan biaya produksinya. Metode yang dapat digunakan dalam pengendalian bahan baku adalah metode EOQ. Metode EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya persediaan dan pemesanan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai pengendalian persediaan bahan baku, dengan judul “Analisis Pengendalian 



5    Persediaan Bahan Baku dengan Menggunakan Metode EOQ (Economic 

Order Quantity) pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa”. 
1.2 Rumusan Masalah  Rumusan masalah digunakan penulis sebagai acuan dalam rangka melakukan penelitian. Adapun permasalahan sebagai berikut. 1. Berapakah jumlah bahan baku yang ekonomis dan optimal pada PT Ciomas Adisatwa jika dihitung dengan menggunakan metode EOQ ? 2. Berapa jumlah persediaan pengaman yang dibutuhkan PT Ciomas Adisatwa jika dihitung dengan metode EOQ? 3. Kapan PT Ciomas Adisatwa melakukan pemesanan kembali persediaan jika menggunakan metode EOQ? 4. Apakah penggunaan metode EOQ (Economic  Order  Quantity) dapat mengoptimalkan biaya persediaan? 
1.3 Tujuan Penelititan  Tujuan penelitian dalam kaitannya dengan tugas akhir. 1. Untuk mengetahui jumlah bahan baku yang ekonomis dan optimal yang disediakan oleh PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa dengan menggunakan metode EOQ. 2. Untuk mengetahui jumlah persediaan pengaman (safety stock)  yang dibutuhkan PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa dengan menggunakan metode EOQ. 3. Untuk mengetahui waktu pemesanan kembali (Re-order Point) persediaan PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa dengan menggunakan 



6    metode EOQ. 4. Untuk mengetahui penggunaan metode EOQ (Economic Order Quantity) dalam upaya optimalisasi biaya persediaan. 
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi masyarakat, dapat memberi wawasan atau gambaran tentang pengendalian persediaan bahan baku pada suatu perusahaan dengan metode EOQ. 2. Bagi akademik, diharapkan dapat mengetahui prinsip dasar persediaan yang meliputi alur kegiatan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan dan pengawasan atau pengendalian proses pemesanan serta ketepatan waktu penerimaan. 3. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat sebagai masukan perusahaan terkait dengan  peningkatan  kinerja perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses persediaan. 



    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Persediaan 

2.1.1 Pengertian Persediaan Pada setiap tingkatan perusahaan, baik besar maupun kecil, menengah maupun perusahaan besar, persediaan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Selain itu tanpa adanya persediaan perusahaan  akan  dihadapkan pada  resiko  bahwa suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan konsumen. Perusahaan atau organisasi memerlukan persediaan karena tiga alasan yaitu adanya unsur ketidakpastian permintaan (permintaan mendadak), adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Menurut Riyanto, inventori atau persediaan barang yang merupakan elemen utama dari modal kerja adalah aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus menerus mengalami perubahan (sebagaimana dikutip oleh Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dkk 2017:60) Menurut Agus Ristono (2013:2) “Inventory merupakan suatu teknik yang berkaitan dengan penetapan terhadap besarnya persediaan barang yang harus diadakan untuk menjamin kelancaran dalam kegiatan operasi produksi, serta menetapkan jadwal pengadaan dan jumlah pemesanan barang yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. 



8    Menurut Sri Mulyono dalam bukunya yang berjudul riset operasi mengatakan bahwa persediaan (inventory) adalah sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan saat ini dan mendatang. Seperti contoh pada setiap perusahaan biasanya mempunyai persediaan, pengecer selalu menyediakan dagangannya, rumah sakit selalu menyimpan darah dan obat, bank menyiapkan uang kas, bahkan seorang ibu rumah tangga punya aneka persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset terpenting dalam banyak perusahaan karena nilai persediaan mencapai 40% dari seluruh investasi modal. Sedangkan menurut PSAK No. 14 paragraf 3, menyatakan pengertian persediaan adalah aktiva: a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal. b. Dalam proses produksi atau dalam proses perjalanan. c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies). Pada hakekatnya persediaan sangat mempermudah atau memperlancar jalannya kegiatan perusahaan, adapun alasan diperlakukannya persediaan oleh suatu perusahaan adalah sebagai berikut: a. Dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk memindahkan produk dari suatu tingkat ke tingkat proses yang lain, yang disebut persediaan dalam proses dan pemindahaan. 



9    b. Alasan organisasi, untuk memungkinkan satu unit atau bagian membuat schedule operasinya secara bebas, tidak tergantung dari yang lainnya. 
2.1.2 Fungsi Persediaan Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, persediaan terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan fungsinya sebagai berikut. a. Persediaan dalam Lot Size Persediaan muncul karena ada persyaratan ekonomis untuk penyediaan (replenishment) kembali. Penyediaan dalam lot yang besar atau dengan kecepatan sedikit lebih cepat dari permintaan akan lebih ekonomis. Faktor penentu persyaratan ekonomis antara lain biaya setup, biaya persiapan produksi atau pembelian dan biaya transport. b. Persediaan Cadangan Pengendalian persediaan timbul berkenaan dengan ketidakpastian. Waktu siklus produksi (lead time) mungkin lebih dalam dari yang  diprediksi. Jumlah produksi yang ditolak (reject) hanya bisa diprediksi dalam proses. Persediaan cadangan mengamankan kegagalan mencapai permintaan konsumen atau memenuhi kebutuhan manufaktur tepat pada waktunya.  



10    c. Persediaan Antisipasi Persediaan dapat timbul untuk mengantisipasi terjadinya penurunan persediaan (supply) dan kenaikan permintaan (demand) atau kenaikan harga. Untuk menjaga kontinuitas pengiriman produk ke konsumen, suatu perusahaan dapat memelihar persediaan dalam rangka liburan tenaga-tenaga kerja. d. Persediaan Pipeline Sistem persediaan dapat diibaratkan sebagai sekumpulan tempat (stock point) dengan aliran di antara tempat persediaan tersebut. Pengendalian persediaan terdiri dari pengendalian aliran persediaan dan jumlah persediaan akan terakumulasi di tempat persediaan. Jika aliran melibatkan perubahan fisik produk, seperti perlakuan panas atau perakitan beberapa komponen, persediaan dalam aliran tersebut adalah persediaan setengah jadi (work in process). Jika suatu produk tidak dapat berubah secara fisik tetapi dipindahkan dari suatu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lain, persediaan tersebut disebut persediaan transportasi. Jumlah dari persediaan setengah jadi dan persediaan transportasi disebut persediaan pipeline. Persediaan pipeline merupakan total investasi perubahan dan harus dikendalikan. e. Persediaan Lebih Yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau kerusakan fisik yang terjadi.  



11    Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari fungsinya, menurut Heizer & Render (2015 : 553). Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah sebagai berikut : 1. Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secaraumum pada perusahaan ritel. 2. Untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. 3. Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. 4. Untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Sedangkan menurut Stevenson dan Chuong (2014 :181). Pesediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Beberapa fungsi persediaan adalah sebagai berikut:  1. Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum 



12    pada perusahaan ritel. Persediaan ini dirujuk sebagai persediaan antisipasi karena disimpan untuk memuaskan permintaan yang diperkirakan yaitu, rata-rata. 2. Untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Perusahaan yang mengalami pola musiman dalam permintaan sering kali membangun persediaan selama periode pramusim untuk memenuhi keperluan yang luar biasa tinggi selama periode musiman. 3. Untuk memisahkan operasi. Secara historis, perusahaan manufaktur telah menggunakan persediaan sebagai penyangga antara operasi yang berurutan untuk memelihara kontinuitas produksi yang dapat saja terganggu oleh kejadian seperti kerusakan perlengkapan dan kecelakaaan yang menyebabkan sebagian operasi dihentikan sementara. 4. Untuk perlindungan terhadap kehabisan persediaan. Pengiriman yang tertunda dan peningkatan yang tidak terduga dalam permintaan akan meningkatkan resiko kehabisan. Resiko kehabisan persediaan dapat dikurangi dengan menyimpan persediaan aman, yang merupakan persediaan berlebih dari permintaan rata-rata untuk mengompensasi variabilitas dalam permintaan dan waktu tunggu. 5. Untuk mengambil keuntungan dari siklus pesanan. Untuk meminimalkan biaya pembeliaan dan persediaan, perusahaan sering kali membeli dalam jumlah yang melampaui kebutuhan jangka pendek. Hal ini mengharuskan penyimpanan beberapa atau semua 



13    jumlah yang dibeli untuk penggunaan kemudian. 6. Untuk melindungi dari peningkatan harga. Secara berkala perusahaan akan menduga bahwa peningkatan harga yang substansial akan terjadi dan membeli jumlah yang lebih besar dari normal untuk mengalahkan kenaikan tersebut. Kemampuan untuk menyimpan barang ekstra juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari diskon harga untuk pesanan besar. 7. Untuk memungkinkan operasi. Fakta bahwa operasi produksi membutuhkan waktu tertentu (yaitu, tidak secara instan) berarti bahwa akan terdapat sejumlah persediaan barang dalam proses. Selain itu, penyimpanan barang dalam jumlah menengah-termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi di situs produksi, serta barang yang disimpan di gudang-menimbulkan persediaan pipa saluran di sepanjang sistem produksi-distribusi. Hukum little (Little’s Law) dapat berguna dalam menghitung persediaan pipa saluran. Hukum tersebut menyatakkan bahwa jumlah persediaan rata-rata dalam sebuah sistem sama dengan produk dari tingkat rata-rata permintaan dan waktu rata-rata sebuah unit berada dalam sistem (yaitu tingkat permintaan rata-rata). 8. Untuk mengambil keuntungan dari diskon kuantitas. Pemasok dapat memeberikan diskon untuk pesanan besar. 
2.1.3 Jenis-jenis Persediaan Persediaan  dilihat  dari  jenis  atau  posisi  menurut  Assauri 



14    (2014:171) dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Persediaan  bahan  baku  (Raw  Material  stock)  yaitu  persediaan  dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang mana  dapat  diperoleh  dari  sumber-sumber  alam  ataupun  dibeli  dari suplier   atau   perusahaan   yang   menghasilkan   bahan   baku   bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. 2. Persediaan bagian produk  (Purchased  part)  yaitu  persediaan  barang-barang yang terdiri dari part atau bagian yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung diassembling dengan part lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan (Supplies stock) yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 4. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses  (work in process/progress stock) yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 5. Persediaan barang jadi (Finished goods stock) yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap 



15    untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Anoraga dalam Mariyam (2013:15) menyebutkan bentuk-bentuk persediaan dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Bahan Baku, yaitu item yang diterima (biasa dibeli) dari luar organisasi yang akan digunakan secara langsung untuk produksi hasil akhir. 2. Intermediaries, meliputi suku cadang, komponen-komponen mesin. 3. Barang dalam proses, yaitu semua bahan atau barang yang sedang diproses atau menunggu dan dalam sistem produksi. 4. Barang jadi, yaitu persediaan produk yang telah selesai di proses dan siap dijual. 
2.1.4 Biaya-biaya Persediaan Menurut Arman Hakim (2013:105) biaya-biaya yang timbul karena adanya persediaan adalah: 1. Biaya Pembelian Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang yang  dibeli  dan harga satuan barang. 2. Biaya pengadaan Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis sesuai asal usul barang, yaitu biaya pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak luar (supplier) dan biaya pembuatan (set-up cost) bila barang diperoleh dengan memproduksi sendiri. 



16    3. Biaya pemesanan Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya untuk menetukan pemasok (supplier), pengetikan pesanan, pengiriman pesanan, biaya pengangkutan, biaya penerimaan dan seterusnya. 4. Biaya  pembuatan Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Biaya ini timbul didalam pabrik yang meliputi biaya menyusun peralatan produksi, menyetel mesin, mempersiapkan gambar  kerja dan seterusnya. 5. Biaya penyimpanan Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang, biaya ini meliputi : a. Biaya memiliki persediaan (biaya modal) Penumpukan barang digudang berarti penumpukan modal, dimana modal perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur dengan suku bunga bank. b. Biaya gudang Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul biaya gudang, biaya kerusakan dan penyusutan. Barang yang disimpan mengalami kerusakan dan penyusutan karena beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya ini biasanya diukur dari pengalaman sesuai dengan 



17    presentasinya. 6. Biaya kadaluwarsa Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan teknologi dan model seperti barang- barang elektronik. Biaya   ini biasanya diukur dengan besarnya penurunan harga jual dari barng tersebut. 7. Biaya assuransi Barang yang disimpan  diasumsikan  untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan seperti kebakaran. Biaya assuransi tergantung pada      jenis barang yang di asuransikan dan perjanjian dengan perusahaan assuransi. 8. Biaya administrasi Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasi persediaan barang yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang maupun penyimpanannya. Dalam manajemen persediaan, terutama yang  berhubungan dengan masalah kuantitatif. Biaya simpan per unit diasumsikan linier terhadap jumlah barang yang disimpan (misalnya : Rp /unit /tahun). Unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan sesuai yang diungkapkan Slamet (2015:156) yaitu sebagai berikut :    



18    1. Biaya pemesanan (ordering cost), merupakan biaya yang timbul berkenaan dengan adanya pemesanan barang dari perusahaan kepada supplier. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya ini antara lain: a. Biaya administrasi pembelian  b. Biaya pengangkutan biaya bongkar  c. Biaya penerimaan biaya pemeriksaan  2. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan (Inventory Carrying Cost), merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengadaan sejumlah tertentu persediaan diperusahaan. Biaya yang termasuk dalam biaya ini antara lain :  1) Biaya sewa gedung  2) Gaji dan pelaksana gudang  3) Biaya peralatan  4) Asuransi dan lain-lain  3. Biaya kekurangan persediaan (Out of Stock Cost), merupakan biaya yang timbul akibat terlalu kecilnya persediaan dari yang  seharusnya, sehingga perusahaan terpaksa mencari tambahan persediaan baru. Dengan demikian perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan.  4. Biaya yang berhubungan dengan kapasitas (Capacity Asseciated Cost), merupakan biaya yang timbul berkenaan dengan terlalu besar atau kecilnya kapasitas yang digunakan pada periode tertentu. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:  a. Upah lembur  



19    b. Biaya latihan  c. Biaya pemberhentian kerja  d. Biaya lain akibat tidak digunakannya kapasitas 
2.1.5 Faktor-faktor yang memengaruhi persediaan Didalam menyediakan bahan baku untuk proses produksi, perusahaan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku sebagai berikut ; 1. Perkiran pemakaian bahan baku  Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, maka selayakanya perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku untuk keperluan produksi. 2. Harga bahan baku Harga bahan baku yang digunakan dalam proses produksi merupakan salah satu faktor penentu terhadap persediaan bahan baku. 3. Biaya-biaya persediaan  Di dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku, maka perusahaan tentunya tidak akan dapat lepas dari biaya-biaya persediaan yang harus ditanggung. 4. Kebijaksanaan pembelanjaan Didalam perusahaan, kebijkasanaan pembelanjaan akan dapat mempengaruhi kebijaksanaan pembelian. 5. Pemakaian bahan baku 



20    Pemakaian bahan baku dari perusahaan pada periode-periode yang lalu untuk keperluan proses produksi aakan dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan bahan baku. 6. Waktu tunggu Yang dimaksud dengan waktu tunggu adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanaan bahan baku dengan datangnya bahan baku yang dipesan. 7. Model pembelian bahan Model pembelian bahan yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut akan sangat menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku yang diselenggarakan. 8. Persediaan pengaman Pada umumnya untuk menanggulangi adanya kehabisan bahan baku, maka perusahaan akan mengadakan pengaman.  9. Pembelian kembali. Sedangkan menurut Riyanto (2013:74) besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan  ditentukan  oleh  beberapa faktor antara lain: 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu jalannya produksi. 



21    2. Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. 3. Besar  pembelian  bahan  mentah  setiap  kali  pembelian  untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. 4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. 5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. 6. Harga pembelian bahan mentah. 7. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 8. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. 
2.2 Persediaan Bahan Baku Menurut Taslim (2014) persediaan bahan baku yaitu merupakan input yang penting dari proses transformasi menjadi produk jadi. Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses produksi. Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu, dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup tersedia digudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan bahan baku. Keterlambatan jadwal pemenuhan 



22    produk yang dipesan konsumen dapat merugikan perusahaan dalam hal ini image yang kurang baik. Beberapa kelemahan yang ada apabila perusahaan menyelenggarakan persediaan bahan baku dalam jumlah yang sangat kecil menurut Ahyari (2013), adalah : a. Persediaan bahan baku dalam jumlah yang kecil kadang kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan untuk pelaksanaan proses produksi. Untuk menjaga kelangsungan proses produksi, maka pada umumnya perusahaan akan mengadakan pembelian dalam jumlah kecil dan mendadak, sehingga harga beli bahan baku tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan pembelian normal perusahaan. Apabila suatu perusahan sering kehabisan bahan baku, maka pelaksanaaan proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas produk akhir yang dihasilkan perusahaan menjadi sering berubah pula. b. Persediaaan bahan baku dalam jumlah yang relarif kecil akan mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku rraenjadi semakin tinggi sehingga biaya pemesanan bahan baku juga bertambah besar. 
2.3 Pengendalian Persediaan 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Persediaan Handoko (2013:333) berpendapat bahwa pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam pos 



23    aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam perseediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebih, dan mungkin mempunyai opportunity cost (dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan). Demikian pula, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, dapat mengakibatkan biaya-biaya dari terjadinya kekurangan bahan. Sedangkan menurut pendapat Assauri (2014:176), pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu baik waktu, jumlah, kuantitas, maupun biayanya. Menurut Herjanto (2013:238), pengendalian persediaan adalah serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus diadakan, jumlah atau tingkat persediaan yang dibutuhkan berbeda-beda untuk setiap perusahaan pabrik, tergantung dari volume produksinya, jenis perusahaan dan prosesnya. Pengendalian persediaan adalah kegiatan untuk mendapatkan laba yang maksimum, serta adanya kontinuitas dan kelancaran dalam menjalankan usaha. Baik perusahaan jasa, perdagangan, ataupun perusahaan manufaktur selalu memerlukan persediaan. Persediaan merupakan salah satu aspek keputusan yang sangat riskan dalam 



24    manajemen logistik. Terlalu besarnya persediaan akan membebani perusahaan dengan biaya penyimpanan (carrying cost) yang tinggi. Jika persediaan tidak diimbangi dengan permintaan, maka dapat menurunkan kualitas barang yang disimpan karena terlalu lama. Sebaliknya, jika terlalu sedikit persediaan akan memperbesar kemungkinan terjadinya kekurangan stok (stockout). Hal ini akan menurunkan pelayanan terhadap konsumen, karena tidak dapat memenuhi keinginan dari konsumen itu sendiri. Pengendalian persediaan barang juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu perusahaan untuk bertahan dan bersaing, (Setiawan, 2014). Untuk menentukan pengendalian persediaan bahan baku yang efektif maka diperlukan tujuan perencanaan yang efektif pula dan merupakan kegiatan pengendalian (Controlling). Adapun tujuan perencanaan bahan baku adalah: a. Agar jumlah persediaan bahan yang disediakan tidak terlalu sedikit juga terlalu banyak, artinya dalam jumlah yang cukup efisien dan efektif. b. Operasi perusahaan khususnya proses produksi dapat berjalan secara efisien dan efektif. c. Implikasi penyediaan bahan yang efisien demi untu kelancaran proses produksi , berarti harus disediakan investasi sejumlah modal dalam jumlah yang memadai. 



25    Untuk mengatur tingkat persediaan dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat. Maka diperlukan pengendalian persediaan bahan yang efektif dan efisien, untuk itu penulis menyajikan pengertian pengendalian persediaan bahan baku. Oleh karena itu perusahaan harus mengadakan suatu tingkat persediaan yang tepat karena bila persediaan terlalu berlebihan berarti lebih banyak uang atau modal yang tertanam dan biaya –biaya yang ditimbulkan . dari persediaan tersebut besar jumlah dan bila persediaan terlalu kecil akan mengganggu kelancaran dari kegiatan produksi perusahaan. Untuk menentukan pengendalian persediaan maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan menurut Sofjan Assauri (2014:176) adalah sebagai berikut. a. Terdapatnya gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan tempat bahan atau barang yang tetap dan identifikasi bahan atau barang tertentu. b. Sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang dapat dipercaya terutama penjaga gudang. c. Suatu system pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan atau barang. d. Pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan atau barang. e. Pencatatan yang cukup teliti yang menunjukan jumlah yang dipesan yang dibagikan atau dikeluarkan dan yang tersedia dalam gudang. 



26    f. Pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan secara langsung. g. Perencanaan untuk menggantikan barang-barang yang telah dikeluarkan. Barang-barang yang telah lama dalam gudang dan barang-barang yang sudah usang dan ketinggalan zaman. h. Pengecekan untuk menjamin dapat efektifnya kegiatan rutin Dalam suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu mempunyai tujuan tertentu, pengendalian persediaan yang dijalankan untuk memelihara terdapatnya keseimbangan antara kerugian-kerugian serta penghematan dengan adanya suatu tingkat persediaan tertentu. Dan besarnya biaya dan modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan tersebut.  
2.3.2 Tujuan Pengendalian Persediaan Menurut Handoko (2013:359) berpendapat bahwa tujuan perusahaan menerapkan pengedalian persediaan adalah untuk: a. Mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa terjadi menjadi kenyataan. b. Mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. c. Mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Sedangkan Menurut Assauri (2014:177) tujuan pengendalian persediaan dapat dinyatakan sebgai usaha untuk : 



27    a. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. b. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan. c. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pesanan terlalu besar. Dari keterangan diatas dapatlah dikatakan bahwa tujuan pengendalian persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaaan. 
2.4 EOQ (Economic Order Quantity) 

2.4.1 Pengertian EOQ (Economic Order Quantity) Setiap perusahaan akan selalu menyediakan bahan dasar yang tepat sehingga tidak mengganggu proses produksi, selain itu  perusahaan juga membutuhkan pengendalian persediaan dan pembelian bahan baku, maka perusahaan sangat perlu untuk menentukan kuantitas pembelian yang optimal dan tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi maka dari itu penggunaan metode EOQ sangat membantu perusaahan dalam pembelian bahan baku. 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. 



28    Metode ini digunakan untuk menghitung minimasi total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat atau titik quilibrium kurva biaya simpan dan biaya pesan. Menurut Heizer dan Render (2015:92) EOQ adalah  salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas, metode pengendalian persediaan ini menjawab 2 (dua) pertanyaan penting, kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Metode EOQ atau pembelian bahan baku dan suku cadang yang optimal dapat diartikan sebagai kuantitas bahan baku dan suku cadangnya yang dapat diperoleh melalui pembelian jumlah pembelian dengan mengeluarkan biaya minimal tetapi tidak berakibat pada kekurangan dan kelebihan bahan baku dan suku cadangnya. EOQ (Economic Order Quantity) sebenarnya adalah volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan (pembeliannya) yang paling ekonomis yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. Sedangkan menurut Ahyari (2013 : 260) adalah merupakan jumlah pembelian bahan yang dapat mencapai biaya yang paling minimal. Kebanyakan literatur persediaan mengatakan bahwa model EOQ mudah untuk diterapkan apabila asumsi dasar dalam EOQ dipenuhi, yaitu : 1. Permintaan akan produk adalah konstan, seragam dan diketahui. 



29    2. Harga per unit produk adalah konstan. 3. Biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. 4. Biaya pemesanan per pesan adalah konstan. 5. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima adalah konstan. 6. Tidak terjadi kekurangan barang atau back order. Asumsi mengenai Economic Order Quantity berdasarkan pemikiran Heizer dan Render (2015:92), terdiri dari : 1. Jumlah permintaan diketahui, konstan, independen. 2. Waktu tunggu yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan. 3. Penerimaan persediaan bersifat instan dan seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan dari sebuah pesanan datang dalam satu kelompok pada suatu waktu. 4. Tidak tersedia diskon kuantitas. 5. Biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan pemesanan (biaya penyetelan) dan biaya menyimpan persediaan dalam waktu tertentu (biaya penyimpanan atau membawa). Biaya-biaya ini telah dibahas pada bagian sebelumnya. 6. Kehabisan persediaan (kekurangan persediaan) dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Asumsi lain menurut Petty, William, Scott dan David (2015:278) yaitu : 



30    1. Permintaan konstan dan seragam meskipun model EOQ (Economic Order Quantity) mengasumsikan permintaan konstan, permintaan sesungguhnya mungkin bervariasi dari hari ke hari. 2. Harga per unit konstan memasukkan variabel harga  yang  timbul dari diskon kuantitas dapat ditangani dengan agak mudah dengan cara memodifikasi model awal, mendefinisikan kembali biaya total dan menentukan kuantitas pesanan yang optimal. 3. Biaya penyimpanan konstan, biaya penyimpanan per unit mungkin bervariasi sangat besar ketika besarnya persediaan meningkat. 4. Biaya pesanan konstan, meskipun asumsi ini umumnya valid, pelanggan asumsi dapat diakomodir dengan memodifikasi model EOQ (Economic Order Quantity) awal dengan cara yang sama dengan yang digunakan untuk harga per unit variabel. 5. Pengiriman seketika, jika pengiriman tidak terjadi seketika yang merupakan kasus umum, maka model EOQ (Economic Order Quantity) awal harus dimodifikasi dengan cara memesan stok pengaman. 6. Pesanan yang independen, jika multi pesanan menghasilkan penghematan biaya dengan mengurangi biaya administraasi dan transportasi maka model EOQ (Economic Order Quantity) awal harus dimodifikasi kembali. 
2.4.2 Penentuan EOQ (Economic Order Quantity) Adapun penentuan jumlah pesanan ekonomis (EOQ) ada 3 cara 



31    menurut Assauri (2014:182) yaitu : a. Pendekatan Tabel (Tabular Approach) Penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan Tabular approach dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. b. Pendekatan Grafik (Graphical Approach) Penentuan jumlah pesanan ekonomis dengan cara “Graphical approach” dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik  carrying  costs  dan total costs dalam satu gambar, dimana sumbu horisontal jumlah pesanan (order) per tahun, sumbu vertical besarnya biaya dari ordering costs, carrying costs dan total costs. 
  

Gambar 2.1  
Biaya Persediaan Metode EOQ (sumber: 

Heizer dan Render, 2015:93)   



32    c. Pendekatan Rumus (formula approach) Cara penentuan jumlah pesanan ekonomis dengan menurunkan di dalam rumus-rumus matematika dapat dilakukan dengan cara memerhatikan bahwa jumlah biaya persediaan yang minimum diperoleh, jika ordering costs sama dengan carrying costs. Dalam menerapkan EOQ ada beberapa   biaya   yang   harus      dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pembelian atau keuntungan, di antaranya : a. Biaya Pesanan Biaya pesanan merupakan biaya yang akan langsung terkait dengan kegiatan pesanan yang dilakukan perusahaan. Biaya pesanan berfluktuasi bukan dengan jumlah yang dipesan, tetapi dengan frekuensi pesanan. Biaya pesanan tidak hanya terdiri dari biaya yang eksplisit, tetapi juga biaya kesempatan (Opportunity Cost). Sebagai misal, waktu yang terbuang untuk memroses pesanan, menjalankan  administrasi pesanan dan sebagainya. Beberapa contoh biaya pesanan antara lain : 1) Biaya persiapan 2) Biaya telepon 3) Biaya pengiriman 4) Biaya pembuatan faktur Rumus biaya pesanan menurut Heizer dan Render (2015:94) adalah sebagai berikut: 



33    �����	����	�	 =	�� 		� Keterangan : Q = Jumlah barang setiap pesan D = Permintaan barang persediaan, dalam unit per tahun S = Biaya pesanan untuk setiap kali pesanan b. Biaya Penyimpanan Biaya penyimpanan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan dalam perusahaan. Biaya simpan akan berfluktuasi dengan tingkat persediaan. Beberapa contoh biaya penyimpanan antar lain: 1) Biaya pemeliharaan 2) Biaya asuransi 3) Biaya kerusakan dalam penyimpanan 4) Biaya sewa gedung 5) Biaya fasilitas penyimpanan Menurut Heizer dan Render (2015:95) biaya penyimpanan dirumuskan sebagai berikut : Biaya	Penyimpanan = 	Q2 	x	H  Keterangan: Q = Jumlah barang setiap pesanan H = Biaya penyimpanan per unit (satuan) per tahun 



34    Sehingga dalam menentukan biaya persediaan ada 2 jenis biaya yang berubah- ubah  dan  harus  dipertimbangkan.  Pertama  berubah-ubah   sesuai  dengan frekuensi pesanan  yaitu biaya pesan. Kedua biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya persediaan yaitu biaya penyimpanan. Selanjutnya menentukan total biaya persediaan (TC) dengan menjumlahkan biaya pesan dan biaya simpan. Adapun rumusnya sebagai berikut (Heizer dan Render, 2015:97): �� =	�� � +	�! " Keterangan: TC = Total persediaan Q = Jumlah barang setiap pesan D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit per tahun S = Biaya pesanan untuk setiap kali melakukan pesanan H = Biaya penyimpanan per unit per tahun Sedangkan untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis  menurut metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah dengan rumus sebagai berikut (Heizer dan Render, 2015:95) : � ∗	= 	√2��"  Keterangan : Q* = Jumlah pesanan yang ekonomis D = Jumlah kebutuhan dalam satuan unit per tahun S = Biaya pesanan untuk sekali pesan 



35    H = Biaya penyimpanan per unit per tahun. 
2.4.3 Persediaan Pengaman (Safety Stock) Berdasarkan uraian Nafarin (2014:87) persediaan pengaman (safety stock) adalah persediaan inti dari bahan yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Persediaan pengaman tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat, seperti keadaan bencana alam, alat pengangkut bahan kecelakaan, bahan dipasaran dalam keadaan kosong karena huru hara, dan lain-lain. Persediaan pengaman bersifat permanen, karena itu persediaan bahan baku minimal (persediaan pengaman) termasuk kelompok aktiva. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock bahan baku, antara lain sebagai berikut : a. Kebiasaan para leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan apakah tepat waktu atau terlambat. Bila sering terlambat berarti perlu safety stock yang besar, sebaliknya bila biasanya tepat waktu maka tidak perlu safety stock yang besar.  b. Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat. Bila bahan baku yang dibeli setiap saat jumlahnya besar, maka tidak perlu safety stock. c. Kemudahan menduga bahan baku yang diperlukan. Semakin mudah menduga bahan baku yang diperlukan maka semakin kecil safety stock. d. Hubungan biaya penyimpanan (carrying stock) dengan biaya ekstra kekurangan persediaan (stockout cost). Stockout stock seperti biaya 



36    pesanan darurat, kehilangan kesempatan mendapat keuntungan karena tidak terpenuhinya pesanan, kemungkinan kerugian karena adanya stagnasi produksi, dan lain-lain. Apabila stockout cost lebih besar dari carrying cost, maka perlu safety stock yang besar.  Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahawa safety stock adalah persediaan bahan minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga terjadinya keterlambatan agar tidak mengganggu kelancaran produksi. Persediaan penyelamat adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stock out). Akibat pengadaan persediaan penyelamat terhadap biaya pemisahan adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan  karena terjadinya  stock out, akan tetapi sebaliknya akan menambah besarnya carrying cost. Besarnya pengurangan biaya atau kerugian perusahaan adalah sebesar perkalian antar jumlah persediaan penyelamat yang diadakan untuk menghadapi stock out dengan biaya stock out per unit. Pengadaan persediaan penyelamat oleh perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya stock out, tetapi juga pada saat itu diusahakan agar carrying cost serendah mungkin. Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya persediaan penyelamat yaitu penggunaan bahan baku, faktor waktu, dan biaya- biaya yang dugunakan. Untuk menentukan biaya persediaan penyelamat digunakan analisa statistik yaitu dengan mempertimbangkan 



37    penyimpangan-penyimpangan  yang telah  terjadi antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian sebenarnya sehingga diketahui standar deviasinya. Adapun rumus standar deviasi adalah sebagai berikut : �� =	%∑( − ̄)²,  Keterangan : SD = Standar deviasi x = Pemakaian sesungguhnya x̄ = Perkiraan pemakaian N = Jumlah data Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung persediaan pengaman adalah sebagai berikut :   SS = SDxZ Keterangan : SS = Persediaan pengaman (Safety Stock) SD = Standar Deviasi Z = Faktor keamanan ditentukan atas dasar kemampuan perusahaan. 
2.4.4 Titik Pemesanan Kembali (Re Order Point) Pemesanan kembali adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat diaman pesanan harus diadakan kembali. Titik ini menunjukkan kepada bagian pembelian untuk mengadakan kembali pesanan bahan-bahan persediaan untuk 



38    menggantikan  persediaan  yang  telah  digunakan. Titik pemesanan kembali yang optimal adalah jumlah persediaan dimana seharusnya EOQ tambahan persediaan. Titik ini merupakan titik  dimana  penggunaan  bahan  baku  dengan  toleransi  kehabisan bahan baku tertentu, akan menghabiskan persediaan yang ada selama periode (lead time) yang diperlukan untuk memperoleh tambahan persediaan. Reorder Point berdasarkan paparan Slamet (2013:72) diformulasikan sebagai berikut:  Reorder Point = ( LD x AU ) + SS  Dimana :  LD = Lead time atau waktu tunggu  AU = Average unit atau rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu  SS = Safety stock atau persediaan pengaman  Adapun faktor yang mempengaruhi titik pemesanan kembali (reorder point) yang telah diungkapkan Slamet (2013:71) adalah sebagai berikut: a. Lead time, yaitu jangka waktu yang diperlukan sejak dilakukan pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan. b. Stock out cost, yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan baku dan suku cadangnya. c. Extra carrying cost, yaitu biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena bahan baku dan suku cadangnya datang terlalu awal. 



39    2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Simbar tentang “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kayu Cempaka Pada Industri Mebel Dengan Menggunakan Metode EOQ (Studi Kasus Pada UD Batu Zaman)” menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian bahan baku kayu Cempaka yang optimal menurut metode Economic Order Quantity selama periode tahun 2013 untuk setiap kali pesan lebih besar daripada yang dilakukan perusahaan. Sedangkan total biaya persediaan untuk proses produksi yang dikeluarkan UD Batu Zaman menurut metode Economic Order Quantity lebih kecil dibandingkan total biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaaan. Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Ikan Pada PT Celebes Minapratama Bitung oleh David Wijaya, dkk. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh PT Celebes Minapratama dan untuk mengetahui jumlah pesanan dan biaya persediaan bahan baku ikan PT Celebes Minapratama berdasarkan metode EOQ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data mellaui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian persediaan bahan baku ikan PT Celebes Minapratama sudah cukup baik karena tidak pernah mengalami kehabisan bahan baku dalam kegiatan proses produksi untuk memenuhi permintaan pembeli 



40    dan total biaya persediaan bahan baku ikan dengan mengunakan metode EOQ lebih kecil dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Setyorini, tentang “Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Daging Dan Ayam Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada Restoran Steak Ranjang Bandung” menyatakan bahwa  Pengolahan data yang akan dilakukan yaitu total biaya persediaan bahan baku yang minimum dan jumlah pemesanan bahan baku yang optimal dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). Dengan hasil Kuantitas pemesanan bahan baku yang optimal menurut Economic Order Quantity (EOQ) selama bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 di Restoran Steak Ranjang Bandung lebih besar dari kebijakan perusahaan dengan frekuensi pemesanan yang lebih kecil dari kebijakan perusahaan. Sehingga didapat keuntungan dengan menggunakan EOQ yang menghasilkan Total Cost yang lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. 
2.6 Kerangka Pikir Setiap perusahan, termasuk PT Ciomas Adisatwa memiliki cara tertentu dalam mengelola persediaan bahan bakunya. Seperti yang diketahui bahwa bahan baku merupakan salah satu elemen yang penting karena menjadi dasar bagi berlangsungnya proses produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan tentang seberapa besar jumlah bahan 



41    baku yang harus tersedia sebelum memulai suatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap persediaan bahan bakunya. Adapun metode yang cukup efisien dalam mengelola pengendalian   persediaan bahan baku adalah metode EOQ (Economic Order Quantity). Setelah pengelolaan pengendalian persediaan dilakukan dengan metode EOQ,  akan diketahui apakah biaya persediaan yang ditimbulkan telah mencapai hasil yang di inginkan. Hasil ini menjadi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan PT Ciomas Adisatwa dalam mempertimbangkan kembali pengendalian persediaanya agar kelancaran proses produksi yang diharapkan dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai perusahaan.           



42    Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun suatu kerangka pikir sebagai berikut :    PT Ciomas Adisatwa              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Metode EOQ Terdiri dari : a. Menentukan Total Biaya b. Safety Stock c. Re Order Point Hasil Rekomendasi 



    BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di PT Ciomas Adisatwa di Cabang Gowa. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung kurang lebih selama dua bulan. 
3.2 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 1. Observasi Peneliti melakukan observasi berarti peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan langsung pada obyek penelitian yakni pada PT Ciomas Adisatwa untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. Data-data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi nantinya akan di cocokkan dengan cara observasi. Sehingga data-data yang di dapat dari wawancara maupun observasi nantinya dapat mendukung ketika observasi dilakukan oleh peneliti. 2. Wawancara ( interview ) Wawancara atau inerview adalah dialog lisan yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menyiapkan pertanyaan yang lengkap dan terperinci untuk dijawab oleh narasumber, tetapi tidak menutup 



44    kemungkinan peneliti akan menanyakan hal-hal lain diluar pertanyaan yang disiapkan akan tetapi masih seputar tujuan penelitian. 3. Dokumentasi Dokumen merupakan rekaman yang sifatnya tertulis atu film dan isisnya merupakan peristiwa yang telah berlalu, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Dokumentasi adalah bentuk penelitian pengumpulan data dan informasi melalui arsip-arsip perusahaan yang berhubungan dengan masalah persediaan. 
3.3 Jenis dan Sumber Data a. Jenis data  Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : 

− Data Kuantitatif Deskriptif adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka terkait persediaan bahan baku. b. Sumber data  Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebaga berikut :  
− Data primer  Adalah data yang di dapat dengan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap pihak yang berkompeten di perusahaan tersebut. 



45     
− Data sekunder  Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan baik melalui dokumen-dokumen atau laporan tertulis serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Analisis Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif deskriptif. Alat analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Economic Order Quantity (EOQ) Model ini mengidentifikasi kuantitas pemesanan atau pembelian optimal dengan tujuan meminimalkan biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Metode EOQ (Economic Order Quantity) yaitu dengan adanya kebutuhan tetap, untuk mengetahui jumlah pembelian pesanan yang ekonomis. Perhitungan EOQ adalah sebagai berikut: � ∗	= 	√2��"  Keterangan : Q* = Jumlah pesanan yang ekonomis D = Jumlah kebutuhan dalam satuan unit per tahun S = Biaya pesanan untuk sekali pesan H = Biaya penyimpanan per unit per tahun.  



46    2. Menentukan Total Biaya Persediaan Total biaya persediaan merupakan penjumlahan dari biaya simpan dan biaya pesan. Total biaya persediaan minimum akan tercapai pada saat biaya   simpan   sama  dengan  biaya   pesan.  Pada   saat   total  biaya persediaan minimum, maka jumlah pesanan tersebut dapat dikatakan jumlah pesanan yang paling ekonomis (EOQ). Untuk menentukan total biaya persediaan digunakan rumus sebagai berikut (Heizer dan Render,2015:95): �� =	�� � +	�! " Keterangan: TC = Total persediaan Q = Jumlah barang setiap pesan D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit per tahun S = Biaya pesanan untuk setiap kali melakukan pesanan H = Biaya penyimpanan per unit per tahun 3. Menentukan Safety Stock Penentuan biaya persediaan pengaman menggunakan analisa statistik, yaitu dengan mempertimbangkan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian sebenarnya, sehingga diketahui standar   deviasinya. Jadi safety stock dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : SS = SD x Z Keterangan : SS = Persediaan Pengaman (Safety Stock) 



47    SD = Standar Daviasi Z = Faktor keamanan ditentukan atas dasar kemampuan perusahaan (standar peenyimpanan) 4. Re Order Point Re Order Point dapat dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan bahan baku   selama   Lead   Time   ditambah   dengan   jumlah   persediaan pengamanan (Safety Stock). Jadi, Re Order Point dapat dihitung dengan paparan Slamet (2013:72) diformulasikan sebagai berikut:  Reorder Point = L x D  + SS  Dimana :  L = Lead time atau waktu tunggu  D = Average unit atau rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu  SS = Safety stock atau persediaan pengaman 
3.5 Definisi Operasional 1. Persediaan bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian produk jadi dan dapat diidentifikasikan ke produk jadi. 2. Pengendalian persediaan adalah kegiatan untuk mendapatkan laba yang maksimum, serta adanya kontinuitas dan kelancaran dalam menjalankan usaha. 3. EOQ  (Economic  Order  Quantity)  merupakan  metode  yang  digunakan untuk mengetahui jumlah kuantitas barang yang dapat 



48    diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. 



    BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Sejarah singkat PT Ciomas Adisatwa adalah salah satu bagian terpenting dari rentetan perusahaan terintegrasi yang bergerak di bidang Commercial Farm dan rumah potong ayam (RPA). Dibawah naungan PT JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk. Perusahaan ini bergerak dan berkembang dengan pesat seiring kemajuan dunia peternakan khususnya perunggasan. Perekembangan bisnis yang cukup signifikan dapat terlihat dari kegiatan operasional dibidang Commercial Farm yang merambah dihampir seluruh wilayah Indonesia meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Mengikuti perkembangan Commercial Farm kegiatan bisnis RPA juga mengalami kemajuan yang cukup menjanjikan dengan dibangunnya beberapa RPA di beberapa daerah yaitu Sidowarjo-Jawa Timur, Tabanan-Bali, Bogor-Jawa Barat, Purwakarta-Jawa Barat, Salatiga-Jawa Tengah, Lampung, Palembang-Sumatera, dan Makassar Sulawesi Selatan. Fenomena perkembangan bisnis ini yang kemudian menjadi PT Ciomas Adisatwa yang ada di Sulawesi. Mekanisme kerjasama yang terbentuk dengan adanya kemitraan diharapkan dapat membantu perusahaan maupun peternak rakyat agar lebih maju. Kerjasama kemitraan usaha peternak dengan perusahaan ini pada dasarnya mempertemukan kepentingan bersama. Mekanisme kerjasama 



50    yang terbentuk kuat dapat mewadahi kepentingan masing-masing yang dipengaruhi oleh kekuatan tawar-menawar masing-masing pihak. Dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia yang kian hari bertambah juga membantu peternak yang sudah tidak bisa bangkit lagi agar kembali memelihara peternakannya. 
4.1.2 Visi dan Misi. Visi dari PT Ciomas Adisatwa unit Gowa ini yaitu menghidupkan peternak kecil yang sudah tidak mampu bangkit, sedangkan misi dari PT Ciomas Adisatwa unit Gowa yakni meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani asal daging ayam yang sehat, halal dan berkualitas serta meningkatkan keseJahtraan karyawan, mitra usaha dan masyarakat sekitar. Struktur organisasi pada saat ini PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa masih mengembangkan produksinya agar mampu menampung karyawan tetap dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan di PT Ciomas Adisatwa dikendalikan oleh kepala unit yang dibantu dengan coordinator dan kepala-kepala bagian. Gambar organisasi dan tugas masing-masing karyawan PT Ciomas Adisatwa unit Gowa meliputi : Struktur Organisasi PT Ciomas Adisatwa Unit Gowa :   



51     

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Ciomas Adisatwa Unit Gowa 1. Kepala unit bertugas membuat kebijakan, mengawasi dan mengatur beberapa manajemen serta pemasaran dari produk yang akan dijual. 2. Bagian produksi bertugas mengontrol kelancaran produksi sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari penjadwalan DOC, pengaturan pakan, pengaturan jadwal panen, dan mengatur secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan produksi. 3. Bagian logistik tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap pengadaan dan persediaan serta pengendalian dan pengawasan sistem distribusi. 4. Bagian Marketing bertanggung jawab untuk mengatur penjualan dan berhubungan baik dengan pelanggan, masyarakat serta menyampaikan informasi kepada perusahaan tentang segala sesuatu  yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. 5. Finance and accounting bertanggung jawab merencanakan, mengembangkan dan mengontrol fungsi dan akuntansi perusahaan dalam memberkan informasi keungan secara Karyawan Produksi Logistik Marketing Finace and Accounting Kepala Unit komprehensif WILAYAH REGION UNIT PRODUKSI LOGISTIK MARKETING FINANCE AND ACCOUNTING 



52    dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target financial perusahaan. 
4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Pemakaian Bahan Baku Tabel 4.1 Pemakaian Bahan Baku Ayam selama 2015-2017 
Tahun 

No Bulan 2015 
(Kg) 

2016 
(Kg) 

2017 
(Kg) 1 Januari 10.078.700 11.055.329 13.971.7802 Februari 12.848.375 12.982.662 13.845.4443 Maret 13.772.375 13.325.849 15.622.8114 April 13.694.825 12.537.328 15.993.3205 Mei 11.301.925 13.975.129 12.108.8766 Juni 13.771.600 14.009.995 14.020.5897 Juli 12.765.325 11.888.450 13.971.7808 Agustus 12.295.150 13.451.156 12.929.9109 September 13.150.450 14.767.914 15.955.39710 Oktober 11.525.234 12.500.044 14.903.23211 November 13.712.821 15.992.340 16.489.30012 Desember 14.825.239 16.125.584 15.313.276 Total 152.742.019 162.611.780 175.125.715 Rata-Rata/Bulan 12.561.345 13.550.982 14.593.810 Rata-Rata/Hari 424.283 451.699 486.460Sumber: PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa (Diolah) Pemakaian bahan baku ayam yang tersedia digudang digunakan untuk proses produksi dan kuantitas pembelian bahan baku ayam yang optimal. Menurut hasil wawancara kepada karyawan bagian logistik, 



53    pemakaian bahan baku utama ayam diperusahaan menerapkan sistem FIFO (First In First Out). Sistem FIFO adalah bahan baku yang pertama masuk diperusahaan yang akan terlebih dahulu dalam proses produksi. Penggunaan sistem FIFO bertujuan untuk menjaga kualitas bahan baku tidak turun dan rusak selama penyimpanan. Menurut asumsi penggunaan metode EOQ (Economic Order Quantity), permintaan haruslah konstan meskipun sesungguhnya tingkat permintaan aktual perusahaan bervariasi. Data di atas menggambarkan kondisi dimana permintaan sangat bervariasi. Pemakaian bahan baku ayam berbeda setiap bulan, hal ini dipengaruhi perusahaan harus menyesuaikan permintaan konsumen setiap bulan. 
4.2.2 Pembelian Bahan Baku PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa melakukan pembelian  bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksinya.Besarnya pembelian bahan baku ayam bervariasi setiap waktunya. Pembelian bahan baku selama 2015-2017 disajikan pada Tabel 4.2.      



54    Tabel 4.2 Pembelian Bahan Baku Ayam selama Tahun 2015-2017  
 

No 
 

Bulan 
Bahan Baku Ayam (Kg)  

2015 2016 2017  
Frekuensi 

(kali) 
Kuantitas 

(Kg) 
Frekuensi 

(kali) 
Kuantitas 

(Kg) 
Frekuensi 

(kali) 
Kuantitas 

(Kg) 

 1 Januari 8 10.225.058 7 11.080.456 8 14.099.2222 Februari 7 13.000.492 9 13.039.009 8 13.577.9353 Maret 9 14.341.991 8 13.200.712 10 15.788.6024 April 10 13.019.777 9 12.429.401 9 16.081.0065 Mei 8 11.765.015 10 14.034.332 10 12.229.5306 Juni 10 13.809.033 9 14.111.197 10 14.100.7677 Juli 8 13.333.440 10 13.020.532 7 14.155.4448 Agustus 9 12.562.129 8 12.944.670 9 13.834.7039 September 9 13.296.633 8 15.333.955 9 16.429.93910 Oktober 10 11.250.525 7 14.765.285 8 15.280.02711 November 8 14.340.730 9 15.622.419 10 15.921.49412 Desember 10 15.368.995 10 16.051.224 9 15.935.755 Total 96 156.313.818 104 165.633.192 107 177.634.424 Rata-rata/bulan  13.026.152  13.802.766 14.802.869  Rata-rata/hari  452.816  487.870 493.429  Rata-rata/pesanan  1.628.269  1.592.627 1.660.135   Sumber : PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa (Diolah) 



55    Frekuensi pembelian setiap tahun berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat permintaan yang juga berfluktuasi setiap tahunnya. 
4.2.3 Waktu Tunggu ( Lead Time) Pengadaan Bahan Baku Waktu tunggu pengadaan bahan baku adalah waktu yang dibutuhkan sejak bahan baku dipesan sampai dengan bahan baku tersebut sampai di perusahaan. Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, waktu tunggu untuk bahan baku ayam adalah 3 hari. Pada penelitian ini, diasumsikan tidak terjadi hal-hal di luar dugaan sehingga waktu tunggu bahan baku ayam adalah konstan, yaitu 3 hari. 
4.2.4 Biaya Persediaan Bahan Baku Secara  umum,  total  biaya  persediaan  bahan  baku  pada  perusahaan terdiri atas biaya pesanan dan biaya penyimpanan. a. Biaya Pesanan Biaya pesanan merupakan biaya yang akan langsung terkait dengan kegiatan pesanan yang dilakukan perusahaan. Biaya pesanan berfluktuasi bukan dengan jumlah yang dipesan, tetapi dengan frekuensi pesanan. Total biaya pesanan setahun diperoleh dengan mengalikan biaya pesanan setiap kali melakukan pesanan dengan frekuensi pesanan selama setahun. Komponen biaya pesanan bahan baku ayam meliputi biaya telepon, biaya administrasi, dan biaya bongkar muat.   



56    Tabel 4.3 Komponen Biaya Pesanan selama tahun 2015-2017     Sumber : PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa (Diolah) Rumus Biaya Pemesanan = Total biaya pemesanan / frekuensi pesanan 1. Biaya administrasi  Tahun 2015 = 480.000.000 / 96   = 5.000.000 per pesanan Tahun 2016 = 639.080.000 / 104 = 6.145.000 Tahun 2017 = 755.955.000 / 107 = 7.065.000 2. Biaya Telepon Tahun 2015 = 120.000.000 /  96 = 1.250.000 Tahun 2016 = 158.600.000 / 104 = 1.525.000 Tahun 2017 = 186.160.000 / 107 = 1.730.000   3. Biaya Bongkar Muat Tahun 2015 = 540.000.000 /  96 =  5.625.000 Tahun 2016 = 647.920.000 / 104 = 6.230.000 Tahun 2017 = 733.164.000 / 107 = 6.852.000  
 
No 
 

 
 

Jenis Biaya 

Bahan Baku Ayam (Per Pesanan) 
2015 2016 2017 

Biaya Per 
Pesanan 

(Rp./pesan) 

Fre. Total Biaya 
Pemesanan 
(Rp./tahun) 

Biaya Per 
Pesanan 

(Rp./pesan) 

Fre. Total Biaya 
Pemesanan 
(Rp./tahun) 

Biaya Per 
Pesanan 

(Rp./pesan) 

Fre. Total Biaya 
Pemesanan 
(Rp./tahun) 1 Biaya Administrasi 5.000.000 96 480.000.000 6.145.000 104 639.080.000 7.065.000 107 755.955.0002 Biaya Telepon 1.250.000 96 120.000.000 1.525.000 104 158.600.000 1.730.000 107 186.160.0003 Biaya Bongkar Muat 5.625.000 96 540.000.000 6.230.000 104 647.920.000 6.852.000 107 733.164.000

Total 11.875.000  1.140.000.000 13.900.000  1.445.600.000 15.647.000  1.675.279.000



57    Tabel 4.3 menunjukkan bahwa biaya administrasi timbul pada saat pembuatan faktur, pencatatan pesanan dan penerimaan bahan baku ayam, biaya telepon timbul pada saat pesanan kepada pemasok dilakukan sedangkan biaya bongkar muat timbul pada saat bahan baku ayam diangkut dan dipindahkan dari transportasi pengangkutan ke gudang. Ketiga jenis biaya pemesanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dikarenakan frekuensi pembelian bahan baku ayam bertambah dan biaya pemesanan per pesanan yang semakin besar.  b. Biaya Penyimpanan Biaya penyimpanan (carrying cost) bahan baku di PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan di perusahaan mencakup biaya listrik, biaya penyusutan gudang dan biaya pemeliharaan. Biaya penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 



58    Tabel 4.4 Komponen Biaya Penyimpanan selama 2015-2017 
No Jenis Biaya Bahan Baku Ayam (Per Penyimpanan)   2015 2016 2017   Biaya Per 

Penyimpaan 
(Rp./Kg/tahun) 

Jumlah 
Rata-rata Per 

Pesanan 

Total Biaya 
Penyimpanan 

(Rp./thn) 

Biaya Per 
Penyimpaan 

(Rp./Kg/tahun) 

Jumlah  
Rata-rata pesanan 

Total Biaya 
Penyimpanan 
(Rp./tahun) 

Biaya Per 
Penyimpaan 
(Rp./tahun) 

Jumlah 
Rata-rata Per 

Pesanan 

Total Biaya 
Pemesanan 
(Rp./Kg/thn) 1 Biaya Listrik 30 1.628.269 48.237.000 33 1.592.627 53.194.000 43 1.660.135 70.529.000 2 Biaya Penyusutan Gudang 33 1.628.269  53.255.000 36 1.592.627 57.360.000 46 1.660.135 76.400.000 3 Biaya Pemeliharaan 28 1.628.269 45.500.000 33 1.592.627 52.265.000 41 1.660.135 69.320.000 

Total 91   102   130   Sumber : PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa (Diolah) Rumus Biaya Penyimpanan = Total biaya penyimpanan / rata-rata per pesanan 1. Biaya Listrik Tahun 2015 = 48.237.000 / 1.628.269 = 30 per penyimpanan Tahun 2016 = 53.194.000 / 1.592.627 = 33 Tahun 2017 = 70.529.000 / 1.660.135 = 43 2. Biaya penyusutan Tahun 2015 = 53.255.000 / 1.628.269 = 33 Tahun 2016 = 57.360.000 / 1.592.627 = 36 Tahun 2017 = 76.400.000 / 1.660.135 = 46 3. Biaya pemeliharaan Tahun 2015 = 45.500.000 / 1.628.269 = 28 Tahun 2016 = 52.625.000 / 1.592.627 = 33 Tahun 2017 = 69.320.000 / 1.660.135 = 41 



59    Tabel 4.4 menunjukkan bahwa total biaya penyimpanan pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan yang terjadi dipengaruhi oleh naiknya biaya-biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan persediaan bahan baku ayam rata-rata per tahun yang semakin meningkat setiap tahunnya maka pembagian biaya per penyimpanannya tidak efisien.  
4.2.5 Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Ayam dengan 

Metode Perusahaan Data pemakaian dan pembelian bahan baku ayam PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa dapat mendukung penyajian data kuantitas pesanan dan tingkat persediaan rata-rata. Persediaan awal pada tahun 2015 sebesar 339.441 kg. Persediaan awal tersebut merupakan persediaan akhir pada akhir periode 2014. Kuantitas pesanan dan tingkat persediaan rata-rata berdasarkan kondisi aktual selama 2015-2017 ditunjukkan pada Tabel 4.5. 



60    Tabel 4.5 Kuantitas pesanan dan tingkat rata-rata persediaan perusahaan 
2015 Bulan pers. Awal Pembelian total pers. Awal pemakaian total pers. Akhir pers. Rata-rata 1            339.141           10.225.058           10.564.199        10.078.700                    485.499             5.524.849  2            485.499           13.000.492           13.485.991        12.848.375                    637.616             7.061.804  3            637.616           14.341.991           14.979.607        13.772.375                  1.207.232             8.093.420  4         1.207.232           13.019.777           14.227.009        13.694.825                    532.184             7.379.597  5            532.184           11.765.015           12.297.199        11.301.925                    995.274             6.646.237  6            995.274           13.809.033           14.804.307        13.771.600                  1.032.707             7.918.507  7         1.032.707           13.333.440           14.366.147        12.765.325                  1.600.822             7.983.485  8         1.600.822           12.562.129           14.162.951        12.295.150                  1.867.801             8.015.376  9         1.867.801           13.296.633           15.164.434        13.150.450                  2.013.984             8.589.209  10         2.013.984           11.250.525           13.264.509        11.525.234                  1.739.275             7.501.892  11         1.739.275           14.340.730           16.080.005        12.712.821                  3.367.184             9.723.595  12         3.367.184           15.368.995           18.736.179        14.825.239                  3.910.940           11.323.560  total     15.818.719      156.313.818      172.132.537    152.742.019             19.390.518         95.761.528  rata-rata       1.318.227        13.026.152        14.344.378      12.728.502               1.615.877           7.980.127  



61    2016 bulan pers. Awal pembelian total pers. Awal pemakaian total pers. Akhir pers. Rata-rata 1         3.910.940           11.080.456           14.991.396        11.055.329                  3.936.067            9.463.732  2         3.936.067           13.039.009           16.975.076        12.982.662                  3.992.414           10.483.745  3         3.992.414           13.200.712           17.193.126        13.325.849                  3.867.277           10.530.202  4         3.867.277           12.429.401           16.296.678        12.537.328                  3.759.350           10.028.014  5         3.759.350           14.034.332           17.793.682        13.975.129                  3.818.553           10.806.118  6         3.818.553           14.111.197           17.929.750        14.009.995                  3.919.755           10.924.753  7         3.919.755           13.020.532           16.940.287        11.888.450                  5.051.837           10.996.062  8         5.051.837           12.944.670           17.996.507        13.451.156                  4.545.351           11.270.929  9         4.545.351           15.333.955           19.879.306        14.767.914                  5.111.392           12.495.349  10         5.111.392           14.765.285           19.876.677        12.500.044                  7.376.633           13.626.655  11         7.376.633           15.622.419           22.999.052        15.992.340                  7.006.712           15.002.882  12         7.006.712           16.051.224           23.057.936        16.125.584                  6.932.352           14.995.144  total     56.296.281      165.633.192      221.929.473    162.611.780             59.317.693       140.623.583  rata-rata       4.691.357        13.802.766        18.494.123      13.550.982               4.943.141         11.718.632  
2017 bulan pers. Awal pembelian Total  pemakaian Total pers. Akhir pers. Rata-rata 



62      pers. Awal 1         6.932.352           14.099.222           21.031.574        13.971.780                  7.059.794           14.045.684  2         7.059.794           13.577.935           20.637.729        13.845.444                  6.792.285           13.715.007  3         6.792.285           15.988.602           22.780.887        15.622.811                  7.158.076           14.969.482  4         7.158.076           16.081.006           23.239.082        15.993.320                  7.245.762           15.242.422  5         7.245.762           12.229.530           19.475.292        12.108.876                  7.366.416           13.420.854  6         7.366.416           14.100.767           21.467.183        14.020.589                  7.446.594           14.456.889  7         7.446.594           14.155.444           21.602.038        13.971.780                  7.630.258           14.616.148  8         7.630.258           13.834.703           21.464.961        12.929.910                  8.535.051           15.000.006  9         8.535.051           16.429.939           24.964.990        15.955.397                  9.009.593           16.987.292  10         9.009.593           15.280.027           24.289.620        14.903.232                  9.386.388           16.838.004  11         9.386.388           15.921.494           25.307.882        16.489.300                  8.818.582           17.063.232  12         8.818.582           15.935.755           24.754.337        15.313.276                  9.441.061           17.097.699  total     93.381.151      177.634.424      271.015.575    175.125.715             95.889.860       183.452.718  rata-rata       7,781,763        14.802.869        22.584.631      14.593.810               7.990.822         15.287.726  



63    Tingkat persediaan rata-rata pada tahun 2015 sebesaar 7.980.127 kg, tahun 2016 sebesar 11.718.632 kg, dan tahun 2017 sebesar 15.287.726 kg. Tingkat persediaan rata-rata tersebut merupakan hasil rata-rata dari penjumlahan total persediaan awal dengan total persediaan akhir dibagi dua. Data-data di atas cukup untuk menentukan berapa besar total biaya persediaan bahan baku aktual perusahaan. Total biaya persediaan ini dihitung dengan cara mengalikan biaya per penyimpanan per tahun dengan persediaan bahan baku  rata-rata per tahun yang disimpan lalu menjumlahkannya dengan hasil perkalian antara frekuensi pesanan aktual perusahaan selama setahun dengan biaya pesanan setiap kali melakukan pesanan. Perhitungan total biaya persediaan bahan baku aktual selama 2015-2017 secara rinci disajikan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7. Tabel 4.6 Komponen total biaya persediaan    
Tahun Biaya 

Pesanan/tahun  
(a) Frekuensi 

pesanan 
aktual 

(b) Biaya 
Penyimpanan/

tahun 
(c) Persediaan 

rata-rata (Kg)  
(d) 

2015 11.875.000 96 91   7.980.127 
2016 13.900.000 104 102 11.718.632 
2017 15.647.000 107 130 15.287.726 Sumber : Diolah Tabel 4.7 Total biaya persediaan bahan baku aktual perusahaan selama 2015-2017  

Tahun Biaya Pesanan 
(a x b) Biaya Penyimpanan 

(c x d) Total Biaya 
Persediaan 

2015 1.140.000.000 726.191.557 1.866.191.557 
2016 1.445.600.000 1.195.300.464 2.640.900.464 
2017 1.674.229.000 1.987.404.380 3.661.633.380 Sumber : Diolah  



64    Data diatas menunjukkan bahwa total biaya pemesanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dikarenakan frekuensi pembelian bahan baku ayam bertambah dan biaya pemesanan per Kg per pesanan yang semakin besar. Total biaya persediaan menjadi lebih besar disebabkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang mengalami kenaikan yang terus menerus selama tahun 2015-2017. Metode yang diterapkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kegiatan operasional adalah meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan persediaan bahan baku ayam. Oleh karena itu, sistem yang digunakan perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap biaya persediaan yang dikeluarkan. Frekuensi pemesanan bahan baku ayam dan jumlah pemesanan per tahun mempengaruhi biaya penyimpanan tiap tahun. 
4.2.6 Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Ayam dengan 

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Salah satu alternatif pemecahan masalah yang terjadi di PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa dalam pengelolaan persediaan bahan baku ayam yaitu menerapkan model manajemen persediaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) atau jumlah pemesanan ekonomis. EOQ merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal (jumlah pembelian yang optimal). Analisis pengendalian persediaan bahan baku ayam merupakan model yang dirancang untuk mendapatkan jumlah pemesanan bahan 



65    baku ayam dan frekuensi pemesanan bahan baku ayam yang optimal. Perhitungan kuantitas pesanan bahan baku kayu yang optimal selama 2015-2017 secara rinci disajikan pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 Pemakaian, Biaya pesanan, Biaya penyimpanan tahunan 
 
Tahun 

Pemakaian 
Jumlah (Kg) 

( D ) 

Biaya pesanan 
S 

Biaya 
Penyimpanan 

H 

2*D*S/H 2015 152.742.019 11.875.000 91        9.863.988.475.275 2016 162.611.780 13.900.000 102        4.319.681.215.686 2017 175.125.715 15.647.000 130        2.156.800.963.154 Sumber : Diolah 1) Perhitungan nilai EOQ Tahun 2015  � ∗	= 	 √!�-.   � ∗	= 	%!(/0!.23!.4/5)∗(//.620.444)5/   � ∗	= 	 √7.8!2.8!!.50/.!04.4445/         = √39.863.988.475.275        = 6.313.793 Kg 2) Perhitungan nilai EOQ Tahun 2016  � ∗	= 	 √!�-.   � ∗	= 	%!(/8!.8//.264)∗(/7.544.444)/4!   � ∗	= 	 √3.0!4.842.363.444.444/4!          = √44.319.681.215.686   = 6.657.303 Kg 3) Perhitungan nilai EOQ Tahun 2017  � ∗	= 	 √!�-.   � ∗	= 	%!(/20./!0.2/0)∗(/0.832.444)/74  



66    � ∗	= 	√5.480.384.125.210.000130  = √42.156.800.963.154 = 6.492.827 Kg    Berdasarkan data hasil perhitungan EOQ di atas, diketahui bahwa kuantitas pesanan bahan baku yang optimal adalah sebesar 6.313.793 Kg pada tahun 2015, 6.657.303 Kg pada tahun 2016, 6.492.827 Kg pada tahun 2017 untuk setiap kali pesanan. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai EOQ setiap tahunnya. EOQ secara bertahap mengalami kenaikan dan penurunan tren. Kenaikan dan Penurunan tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat persediaan dan biaya yang melekat pada persediaan tersebut, khususnya pada tingkat permintaan bahan baku setiap tahunnya. Setelah mengetahui kuantitas pesanan bahan baku yang optimal, frekuensi pesanan baru dapat dihitung.Jumlah frekuensi pesanan dihitung dari pembagian antara permintaan selama tahun yang bersangkutan dengan kuantitas pesanan bahan baku yang optimal atau dengan rumus D/EOQ. Perhitungan frekuensi pesanan/pembelian bahan baku disajikan sebagai berikut. Frekuensi pesanan = permintaan selama setahun/EOQ 1) Tahun 2015 = 152.742.019 Kg / 6.313.793 Kg = 24 kali 



67    2) Tahun 2016 = 162.611.780 Kg / 6.657.303 Kg = 24 kali 3) Tahun 2017 = 175.125.715 Kg / 6.492.827 Kg = 27 kali Frekuensi pesanan bahan baku ayam berdasarkan metode EOQ lebih sedikit atau lebih jarang bila dibandingkan dengan frekuensi pesanan aktual yang telah  dilakukan  perusahaan.  Frekuensi  pesanan   bahan  baku ayam dengan metode perusahaan dilakukan 96 kali pada tahun 2015, 104 kali pada tahun 2016, dan 107 kali pada tahun 2017 sedangkan pesanan dengan metode EOQ dilakukan sebanyak 24 kali pada tahun 2015, 24 kali pada tahun 2016, dan 27 kali pada tahun 2018. Semakin kecil frekuensi pesanan, semakin kecil pula biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk biaya pesanan. Namun, biaya pesanan saja tidak cukup untuk dapat membandingkan dua metode persediaan untuk mencari metode persediaan yang paling efisien. Hal ini disebabkan karena masih ada satu komponen biaya lagi yang memengaruhi total biaya persediaan secara keseluruhan, yaitu biaya penyimpanan yang mana dipengaruhi oleh jumlah rata- rata persediaan di gudang. 
a. Total biaya Persediaan Bahan Baku Total biaya persediaan merupakan jumlah dari total biaya pesanan dan total biaya penyimpanan per tahunnya. Biaya pesanan diperoleh dari banyaknya pesanan dikali biaya pesanan setiap kali pesan. Biaya penyimpanan diperoleh dengan mengalikan biaya penyimpanan per Kg 



68    per tahun dengan tingkat persediaan bahan baku rata-rata per tahun yang disimpan. Jumlah persediaan yang disimpan di gudang merupakan jumlah persediaan rata-rata yang diperoleh dari penjumlahan persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dua. Semakin besar jumlah persediaan yang disimpan di gudang, semakin besar pula biaya penyimpanannya. Begitu pula dengan biaya pesanan, semakin besar frekuensi pesanan yang dilakukan perusahaan semakin  besar pula biaya pesanannya. Perhitungan biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ selama 2015-2017 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan 4.10. Tabel 4.9 Komponen total biaya persediaan berdasarkan metode EOQ 
 

Tahun 
Biaya 

pesanan/tahun 
(a) 

Frekuensi 
pesanan 

(b) 

Biaya 
penyimpanan/tahun

( c ) 

Kuantitas pesanan 

optimal/2 (Kg) 

(d) 2015 11.875.000 24 91 3.156.897 2016 13.900.000 24 102 3.328.652 2017 15.647.000 27 130 3.246.414 Sumber : Diolah Tabel 4.10 Total biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ selama 2015-2017 
Tahun Total 

Biaya pesanan 
Total 

Biaya penyimpanan 
Total  

Biaya persediaan 2015 2016 2017  Rp. 285.000.000 Rp. 333.600.000 Rp. 422.469.000 Rp. 287.277.627 Rp. 339.522.504 Rp. 422.033.820 Rp. 572.277.627 Rp. 673.122.504 Rp. 844.502.820 Sumber : Diolah Data  di  atas  menjelaskan  bahwa  komponen  biaya  persediaan  bahan baku yang menimbulkan biaya yang paling besar adalah biaya penyimpanan, yaitu sebesar Rp. 287.277.627,- pada tahun 2015, Rp. 339.522.504,- pada tahun 2016, dan Rp. 422.033.820,- pada tahun 2017. 



69    Adapun total biaya persediaan bahan baku berdasarkan metode EOQ pada tahun 2015 sebesar Rp. 572.277.627,-, pada tahun 2016 sebesar Rp. 673.122.504,-, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 844.502.820,-.     
b. Safety Stock Safety stock merupakan persediaan tambahan yang diadakan untuk menjaga kelangsungan produksi dari kemungkinan terjadinya kekurangan bahan baku ayam. Penentuan kuantitas persediaan pengaman perusahaan dapat dihasilkan dengan cara mengalikan antara standar deviasi dengan standar penyimpanan sebesar 1,65. Perhitungan safety stock pada perusahaan  selama  2015-2017 secara rinci dijelaskan pada Lampiran 1, sedangkan intisarinya ditunjukkan pada Tabel 4.11. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dalam perhitungan safety stock pada perusahaan selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.11. Tabel 4.11 Safety Stock selama tahun 2015-2017 (per Kg)  

Tahun  
Standar Deviasi Standar 

Penyimpangan  
Safety Stock 

2015 1.031.089 1,65 1.701.297 
2016 872.206 1,65 1.439.140 
2017 724.202 1,65 1.194.933 Sumber : Diolah  Standar deviasi yang dihasilkan yaitu 1.031.089 Kg pada tahun 2015, 872.206 Kg pada tahun 2016, dan 724.202 Kg pada tahun 2017, 



70    dengan mengalikan standar deviasi dengan standar penyimpangan sehingga menghasilkan safety stock sebesar 1.701.297 Kg pada tahun 2015, 1.439.240 Kg pada tahun 2016, dan 1.194.933 Kg pada tahun 2017. Data di atas menunjukkan bahwa safety stock yang dihasilkan mengalami penurunan dikarenakan dipengaruhi oleh rata-rata permintaan bahan baku ayam pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa setiap tahunnya yang mempengaruhi nilai standar deviasi. 
c. Re Order Point Re order point merupakan batas dari jumlah persediaan yang ada di gudang saat pesanan harus diadakan kembali. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pesanan. Re order point dapat dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan bahan baku jagung selama Lead Time ditambah dengan jumlah persediaan pengamanan (Safety Stock). Waktu tunggu yang muncul akibat menunggu tibanya bahan baku ayam digudang perusahaan adalah selama 3 hari. Re Order Point selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 Re Order Point selama 2015-2017  

Tahun Waktu 
tunggu 
(hari)  

Rata-rata 
pemakaian (hari/Kg)  dL  

SS  
ROP 

(dL+SS) 2015 3 424.283 1.272.849 1.701.297 2.974.146 2016 3 451.699 1.355.097 1.439.140 2.794.237 2017 3 486.460 1.459.380 1.194.933 2.654.313 Sumber : Diolah Tabel 4.12 menunjukkan bahwa perusahaan harus segera 



71    melakukan pesanan kembali pada saat persediaan yang ada digudang. Hal ini berarti bahwa pada saat persediaan bahan baku ayam benar-benar habis, pesanan bahan baku ayam yang telah dipesan 3 hari (lead time) sebelumnya telah tiba digudang. Pada saat inilah persediaan yang tadinya telah habis akan segera terisi lagi dengan bahan baku ayam yang telah diterima sesuai dengan jumlah pesanan hingga jumlah kuantitas persediaan optimal terpenuhi kembali. Hal ini berarti, proses produksi tidak perlu terhenti karena kehabisan bahan baku ayam dapat terus berjalan. Adapun Re Order Point mengalami penurunan yang setiap tahun disebabkan oleh menurunnya permintaan pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut pula perusahaan melakukan pesanan yang cukup sering namun tidak efektif karena kuantitas pesanan yang tinggi tidak diimbangi oleh pemakaian bahan baku ayam. Hal ini pula yang menyebabkan nilai persediaan pengaman menjadi semakin menurun dari tahun sebelumnya. Persediaan pengaman yang rendah sangat mempengaruhi titik pesanan kembali perusahaan. 
4.2.7 Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku Metode yang telah dilakukan oleh perusahaan secara aktual dapat dibandingkan dengan metode Economic Order Quantity (EOQ). Dengan mengetahui hasil perbandingannya, maka perusahaan akan mengetahui metode mana yang akan menghasilkan biaya paling optimal dan lebih efektif bagi perusahaan bila diterapkan dan akan menghasilkan keuntungan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13. 



72    Tabel 4.13 Perbandingan biaya persediaan bahan baku selama 2015-2017  
Uraia

n 2015  
Penghematan Aktual EOQ 

1. Biaya Penyimpanan  726.191.557 287.277.627  438.913.930 
2. Biaya Pesanan 1.140.000.000 285.000.000  855.000.000 
3. Biaya Persediaan 1.866.191.557 572.277.627 1.293.913.930  

Uraian 2016  
Penghematan Aktual EOQ 

1. Biaya Penyimpanan 1.195.300.464 339.522.504  855.777.960 
2. Biaya Pesanan 1.445.600.000 333.600.000 1.112.000.000 
3. Biaya Persediaan 2.640.900.464 673.122.504 1.967.777.960  

Uraian 2017  
Penghematan Aktual EOQ 

1. Biaya Penyimpanan 1.987.404.380 422.033.820 1.565.370.560 
2. Biaya Pesanan 1.674.229.000 422.469.000 1.251.760.000 
3. Biaya Persediaan 3.661.633.380 844.502.820 2.817.130.560 Sumber : Diolah Tabel 4.13 menunjukkan bahwa metode EOQ memberikan manfaat bagi perusahaan dengan adanya penghematan, baik dari sisi biaya penyimpanan maupun dari sisi biaya pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa metode EOQ dengan komponen biaya persediaan (biaya pemesanan dan biaya penyimpanan) akan bisa ditekan lebih kecil dengan tingkat persediaan bahan baku ayam yang optimal sehingga didapatkan perbandingan biaya persediaan yang sudah pasti dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Grafik Perbandingan Persediaan Bahan Baku Ayam Pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada gambar 4.2.    



73     Gambar 4.2 menunjukkan bahwa biaya persediaan yang optimal akan tercapai pada titik keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini metode EOQ sangat direkomendasikan untuk perusahaan PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan biaya yang minimal. Selama ini sistem pengendalian persediaan bahan baku ayam diperusahaan belum optimal yang bisa dilihat dari hasil perhitungan aktual dengan metode EOQ lumayan besar. Oleh karenanya metode EOQ ini alternatif yang baik bagi perusahaan dalam mengendalikan persediaan bahan baku ayam sebagai bahan untuk proses produksi dengan tujuan mendapatkan hasil yang paling baik.  Metode EOQ dapat diterapkan di perusahaan dalam pengendalian persediaan agar PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa selalu mempunyai persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam spesifikasi yang telah ditentukan sehingga kontinuitas usaha yang  - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 2015 2016 2017 AktualEOQPenghematan



74    dijalankan perusahaan dapat terjamin dan biaya dikeluarkan untuk mengadakan persediaan minimal. Dengan meminimalkan biaya persediaan dalam perusahaan berarti keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat. Mengendalikan persediaan yang tepat dalam perusahaan tidak  mudah. Jika jumlah persediaan terlalu besar akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan besar, meningkatnya biaya penyimpanan dan tingginya kerusakan barang lebih besar. Akan tetapi jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan kekurangan persediaan karena bahan bakujagung tidak dapat didatangkan secara tiba-tiba berakibat proses produksi terhenti, tidak perolehnya keuntungan, bahkan pelanggan tidak ada lagi. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, dalam mengendalikan persediaan, perusahaan bisa memilih salah satu pendekatan yang cocok dengan kondisi perusahaan saat ini supaya tujuan perusahaan tercapai untuk meningkatkan keuntungan. 
4.3 Pembahasan 

4.3.1 Analisis Jumlah Bahan Baku Ayam yang Optimal yang Harus 

disediakan PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa selama 2015-2017 

menurut Metode EOQ. Dari hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan data pembelian dan penggunaan bahan baku ayam perode tahun 2015-2017 dari PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa terjadi ketidakseimbangan antara pembelian bahan baku ayam dengan penggunaannya karena perusahaan 



75    menerapkan metode yang kurang cocok untuk mengendalikan jumlah bahan bakunya.  Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode EOQ maka dapat dilihat perbandingan persediaan bahan baku antara perusahaan dengan pembelian menggunakan perhitungan metode EOQ.  
4.3.2 Analisis total biaya persediaan bahan baku ayam PT Ciomas 

Adisatwa Cabang Gowa Menurut Metode EOQ Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa, perusahaan tersebut menghitung total biaya persediaan menggunakan persediaan rata-rata yang ada diperusahaan dengan menjumlahkan hasil dari perkalian antara penggunaan rata-rata dan biaya penyimpanan per unit dengan biaya pemesanan dan frekuensi pembelian, maka hasil total biaya persediaan bahan baku ayam diperoleh dengan menggunakan metode perusahaan yaitu Rp. 1.866.191.577 pada tahun 2015, Rp. 2.640.900.464 pada tahun 2016 dan Rp. 3.661.633.280 pada tahun 2017. Sedangkan, hasil dari perhitungan total biaya persediaan bahan baku ayam pada PT Ciomas Adisatwa dengan menggunakan metode EOQ adalah sebesar Rp. 572.277.627 pada tahun 2015, Rp. 673.122.504 pada tahun 2016 dan Rp. 844.502.820 pada tahun 2017.  Dapat diketahui perbandingan total biaya persediaan selama tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode yang digunakan perusahaan hasilnya lebih besar dari hasil yang menggunakan metode EOQ, jadi 



76    terdapat penghematan sebesar Rp 1.293.913.930 pada tahun 2015, Rp. 1.967.777.960 pada tahun 2016 dan Rp. 2.817.130.560 pada tahun 2017. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dilihat perbandingan persediaan bahan baku antara perusahaan dengan pembelian optimal dengan menggunakan metode EOQ, dapat dilihat dari jumlah pembelian optimal, total biaya persediaan, persediaan pengaman dan kapan seharusnya perusahaan memesan kembali bahan baku. Sehingga dapat diketahui metode mana yang lebih efisien dalam penyediaan bahan baku. 
4.3.3 Analisis Safety Stock PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa Dari hasil penelitian pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa, setelah menghitung berdasarkan metode safety stock pada saat bahan baku diterima dengan (tenggang waktu) 3 hari persediaan yaitu 1.701.297 Kg pada tahun 2015, 1.439.240 Kg pada tahun 2016, dan 1.194.933 Kg pada tahun 2017. 
4.3.4 Analisis Re Order Point PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa Setelah melakukan penelitian pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa, perusahaan tersebut hanya memperkirakan berapa banyak pemesanan produk dan mencocokkannya dengan pembelian bahan baku setiap bulannya, sehingga terjadinya pemesanan bahan baku mendadak bisaj saja terjadi karena tidak tepatnya perhitungan dari perusahaan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan system titik pemesanan kembali (Re Order Point) pada PT Ciomas Adisatwa Cabang 



77    Gowa, maka seharusnya perusahaan melakukan pembelian bahan baku ayam pada saat persediaan digudang sebesar 2.974.146 Kg pada tahun 2015, 2.794.237 Kg pada tahun 2016 dan 2.654.313 Kg pada tahun 2017.



    BAB V 
PENUTUP  

5 . 1 Simpulan Berdasarkan analisis dan hasil perhitungan yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan terhadap analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa. Kesimpulan yang diperoleh yaitu : a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah pesanan bahan baku yang optimal dari jenis biaya pemesanan dari tahun ke tahun mengalami Kenaikan dan Penurunan disebabkan adanya perbedaan tingkat persediaan dan biaya yang melekat pada persediaan tersebut, khususnya pada tingkat permintaan bahan baku setiap tahunnya pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa sebesar 6.313.793 Kg pada tahun 2015; 6.657.303 Kg pada tahun 2016, 6.492.827 Kg pada tahun 2017. b. Dari hasil analisis jumlah persediaan pengaman (Safety Stock) yang dibutuhkan PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa, safety stock yang dihasilkan mengalami penurunan dikarenakan dipengaruhi oleh rata-rata permintaan bahan baku ayam pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa setiap tahunnya yang mempengaruhi nilai standar deviasi. c. Dari hasil analisis melakukan pesanan kembali pada PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa saat persediaan yang ada digudang sudah habis. Hal ini berarti bahwa pada saat persediaan bahan baku ayam benar-benar habis, pesanan bahan baku ayam yang telah dipesan 3 hari (lead time) 



79    sebelumnya telah tiba digudang. Sehingga Perusahaan melakukan  pesanan  sebanyak  19  kali  pada  tahun 2015, 16 kali pada tahun 2016, dan 14 kali pada tahun 2017. d. Metode EOQ dapat mengoptimalkan biaya persediaan, baik biaya pesanan maupun biaya penyimpanan. Bila diterapkan metode EOQ, maka terdapat penghematan total biaya persediaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.293.913.930,-, pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.967.777.960,-, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.817.130.560,-. 
5 . 2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis mengajukan saran-saran kepada pihak PT Ciomas Adisatwa Cabang Gowa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengendalian persediaan. Adapun saran -saran yang diajukan adalah sebagai berikut : a. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), karena dengan metode EOQ maka biaya persediaan menjadi lebih optimal. b. Perusahaan juga harus memerhatikan dua komponen biaya persediaan, yaitu biaya penyimpanan dan biaya pesanan. Dua komponen biaya ini menjadi acuan utama perusahaan dalam menentukan pengendalian persediaannya. 



                 



   Lampiran 1. Perhitungan Safety Stock Terlebih dahulu menentukan standar deviasinya. Berikut tabel perhitungannya. 
 

2015 
Bulan x ̅ ( − )CCC ( − )CCC²  Januari 10.078.700 10.225.058 (146.358) 21.420.664.164 Februari 12.848.375 13.000.492 (152.117) 23.139.581.689 Maret 13.772.375 14.341.991 (569.616) 324.462.387.456 April 13,694,825 13.019.777 675.048 455.689.802.304 Mei 11.301.925 11.765.015 (463.090) 214.452.348.100 Juni 13.771.600 13.809.033 (37.433) 1.401.229.489 Juli 12.765.325 13.333.440 (568.115) 322.754.653.225 Agustus 12.295.150 12.562.129 (266.979) 71.277.786.441 September 13.150.450 13.296.633 (146.183) 21.369.469.489 Oktober 11.525.234 11.250.525 274.709 75.465.034.681 November 12.712.821 14.340.730 (1.627.909) 2.650.087.712.281 Desember 14.825.239 15.368.995 (543.756) 295.670.587.536 
Total 152.742.019156.313.818 (3.571.799) 12.757.748.096.401 

Rata-rata/Bulan    
Rata-rata/Hari    
Standar Deviasi      �� = 	√12.757.748.096.40112  �� = √1.063.145.674.700 �� = 1.031.089 						D� = 1.031.089	x	1.65 												= E. FGE. HIF Kg   



    2016 
Bulan x ̅ ( − )CCC ( − )CCC²  Januari       11.055.329  11.080.456 (25.127) 631.366.129 Februari       12.982.662 13.039.009 (56.347) 3.174.984.409 Maret       13.325.849 13.200.712 12.137 15.659.268.769 April       12.537.328 12.429.401 107.927 11.648.237.329 Mei       13.975.129  14.034.332 (59.203) 3.504.995.209 Juni       14.009.995  14.111.197 (101.202) 10.241.844.804 Juli    11.888.450 13.020.532 (1.132.082) 1.281.609.654.724 Agustus 13.451.156    12.944.670 506.486 256.528.068.196 September 14.767.914     15.333.955 (566.041) 320.402.413.681 Oktober   12.500.044     14.765.285 (2.265.241) 5.131.316.788.081 November   15.992.340     15.622.419 369.921 136.841.546.241 Desember   16.125.584     16.051.224 74.360 5.529.409.600 
Total 162.611.780   165.633.192 (3.021.412) 9.128.930.409.600 

Rata-rata/Bulan     
Rata-rata/Hari     
Standar Deviasi      �� = 	√9.128.930.409.60012  �� = √760.744.206.145 �� = 872.206 						D� = 872.206	x	1.65 												= E. JKI. EJG	Kg    



   2017 
Bulan x ̅ ( − )CCC ( − )CCC²  Januari       13.971.780  14.099.222 (127.442) 16.241.463.364Februari       13.845.444   13.577.935 267.509 71.561.065.081Maret       15.622.811    15.988.602 (365.7910 133.803.055.681April       15.993.320    16.081.006 (87.686) 7.688.834.596Mei       12.108.876     12.229.530 (120.654) 14.557.387.716Juni       14.020.589     14.100.767 (80.178) 6.428.511.684Juli       13.971.780     14.155.444 (183.664) 33.732.464.896Agustus       12.929.910     13.834.703 (904.793) 818.650.372.849September       15.955.397    16.429.939 (474.542) 225.190.109.764Oktober       14.903.232     15.280.027 (376.795) 141.974.472.025November       16.489.300     15.921.494 567.806 322.403.653.636Desember       15.313.276    15.935.755 (622.479) 387.480.105.441
Total   175.125.715  177.634.424 (2.508.709) 6.293.620.846.681

Rata-rata/Bulan     
Rata-rata/Hari     
Standar Deviasi     Sumber: Data yang diolah, 2018.  �� = 	√6.293.620.846.68112  �� = √524.468.403.890 					DL = 724.202 						D� = 724.202	x	1.65 												= E. EIJ. IKK Kg  


