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Inventory Management 
Persediaan berguna untuk : 

a. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya bahan atau barang sehingga 

dapat mempertahankan stabilitas atau menjamin kelancaran proses produksi. 

b. Menghilangkan resiko material yang dipesan berkualitas buruk sehingga harus 

dikembalikan. 

c. Menumpuk bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan 

bila bahan tidak ada di pasaran. 

d. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 

e. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya karena dapat dipenuhinya keinginan 

pelanggan yang mendadak atau menjamin tersedianya barang jadi. 

f. Menghilangkan resiko kenaikan harga barang atau inflasi. 

g. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas 

(quantity discount). 

 

Jumlah persediaan dalam neraca umumnya berkisar antara 20 – 40% dari total 

aktiva. Oleh karena itu, manajer keuangan berkepentingan memperhatikan tingkat 

persediaan sebab –dengan memperhatikan persamaan Du Pont–pengelolaan 

persediaan yang tidak efektif dapat menyebabkan berlebihnya persediaan yang 

mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian atas investasi. Selain itu, 

pengelolaan persediaan juga mempengaruhi siklus konversi kas, yaitu pada 

penentuan jangka waktu rata-rata konversi bahan baku menjadi barang jadi dan 

kemudian menjualnya. Secara normal, makin besar jumlah persediaan, makin 

panjang periode konversi, makin panjang pula siklus konversi kas. 

Berdasarkan jenis dan posisi barang dalam urutan pengerjaan produk, 

persediaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

a. Persediaan bahan baku (raw material stock) 

• Berupa persediaan barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi.  

• Diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari supplier 

b. Persediaan bagian produk yang dibeli (purchased parts/component stock) 

• Berupa persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari 

perusahaan lain. 



• Dapat langsung dirakit (assembly) dengan parts lain tanpa melalui proses 

produksi sebelumnya. 

• Bentuk barang tidak mengalami perubahan dalam operasi. 

c. Persediaan bahan pembantu atau pelengkap (supplies stock) 

• Berupa persediaan barang atau bahan yang diperlukan dalam proses 

produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang digunakan dalam 

bekerjanya suatu perusahaan. 

• Tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 

d. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses (work in 

process/progress stock) 

• Berupa persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam suatu 

pabrik atau bahan yang telah dioleh menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu 

diproses kembali untuk menjadi barang jadi di pabrik tersebut. 

(Bisa jadi barang setengah jadi bagi suatu pabrik merupakan barang jadi bagi 

pabrik lain karena proses produksinya hanya sampai disitu) 

e. Barang jadi (finished goods stock) 

• Berupa persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atua diolah 

dalam pabrik & siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. 

 

Penentuan jumlah persediaan dilakukan setelah estimasi jumlah penjualan 

ditentukan. Persediaan yang terlalu kecil menyebabkan hilangnya kesempatan 

melakukan penjualan dan memperoleh laba, sebaliknya persediaan yang terlalu 

besar berakibat biaya yang sangat tinggi sehingga dapat memperkecil laba atau 

memperbesar kerugian. 

Pengelolaan persediaan berpusat pada 3 hal yaitu: 

1) Berapa banyak setiap jenis persediaan yang harus disimpan? 

2) Berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi? 

3) Kapan sebaiknya persediaan dipesan atau diproduksi? 

 

Pada prinsipnya, pengelolaan persediaan sama dengan pengelolaan aktiva 

lainnya, yaitu: 

1) Perusahaan harus memiliki persediaan operasi (working stock) untuk memenuhi 

permintaan barang yang diperkirakan akan terjadi di masa datang. Jumlah 

persediaan tergantung pada perkiraan produksi dan tingkat penjualan. 

2) Karena permintaan mungkin lebih besar dari pada yang diperkirakan, maka perlu 

ada cadangan berupa persediaan pengaman (safety stock).  



 

Tujuan pengelolaan persediaan adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan 

untuk operasi perusahaan dengan biaya minimum. Untuk itu diperlukan identifikasi 

biaya yang muncul terkait dengan pembelian dan penyimpanan persediaan.  

 

 

Perkiraan biaya/tahun

Biaya atas modal yang ditanamkan 12%
Biaya pergudangan & pemeliharaan 0,5%
Asuransi 0,5%
Pajak kekayaan 1%
Penyusutan & keusangan 12%

Biaya pemesanan bervariasi
Ongkos angkut & biaya penanganan 2,5%

Kerugian atas penjualan bervariasi
Kerugian akibat berkurangnya pelanggan bervariasi
Gangguan jadwal produksi bervariasi

Biaya penyimpanan persediaan

Biaya pengadaan persediaan

Biaya akibat kekurangan persediaan

Penjelasan tentang unsur biaya dalam persediaan: 

1) Biaya pemesanan (ordering cost, procurement cost) 

• Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan 

pemesanan bahan/barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai 

tersedianya barang di gudang, seperti biaya administrasi, biaya pemilihan 

vendor/pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan 

dan pemeriksaan barang.  

• Biaya pemesanan tidak tergantung pada jumlah yang dipesan, tetapi 

besarnya tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan. 

 

2) Biaya penyimpanan (carrying cost, holding cost) 

• Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan 

diadakannya persediaan barang, seperti biaya sewa gudang, biaya 

administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya listrik, biaya 

modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi atau biaya 

kerusakan, kehilangan atau penyusutan barang selama dalam persediaan. 

 

3) Biaya kekurangan persediaan (stock-out cost) 

• Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak 

tersedianya barang pada waktu diperlukan. 



• Bukan merupakan biaya nyata (riil), melainkan berupa biaya kehilangan 

kesempatan. 

• Termasuk dalam biaya ini antara lain semua biaya kesempatan yang timbul 

karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang 

diproses, biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan 

keuntungan bahkan biaya kehilangan pelanggan. 

 
Economic Order Quantity (EOQ) 

Kuantitas pesanan yang optimal dapat diketahui dengan menggunakan 

pendekatan Economic Order of Quantity (EOQ). Model EOQ didasari hakekat bahwa 

terdapat suatu jumlah pesanan optimal yang meminimumkan total biaya persediaan. 

EOQ atau jumlah pesanan ekonomis merupakan salah satu teknik pengendalian 

persediaan. Asumsi yang berlaku dalam EOQ: 

1. Jumlah total kebutuhan barang dalam 1 tahun sudah diketahui 

2. Biaya pemesanan (Cost of Ordering atau CR) konstan sepanjang tahun 

Misal, pemesanan dilakukan tiap bulan. Biaya untuk 1 kali pesan (Co) 

adalah  Rp 1.000,00. Maka biaya pemesanan untuk 12 kali pesan = 

CR = CO x 12 = 1.000 x 12 = Rp 12.000,00 

3. Biaya pemeliharaan (Cost of Carrying atau CC) merupakan prosentase dari 

nilai rata-rata persediaan.  

Nilai rata-rata persediaan = Q/2 x harga per unit dari produk (Cu) 

 

Jumlah persediaan (unit) 
 

 

    

    

    

Gambar 17. Grafik Persediaan dalam Model EOQ 
Jumlah atau besarnya pesanan yang diadakan hendaknya menghasilkan biaya 

persediaan minimal. Untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis, manajemen 

perlu memperkecil biaya pemesanan (ordering cost) dan biaya penyimpanan 

(carrying cost). Sifat kedua jenis biaya dalam persediaan ini adalah berlawanan, 

sehingga titik jumlah pesanan yang ekonomis (EOQ) terletak di antara dua 



pembatasan ekstrim tersebut, yaitu titik dimana jumlah ordering cost sama dengan 

jumlah carrying cost. Jadi EOQ memiliki ordering cost dan carrying cost paling 

minimal. 

Grafik biaya pemesanan (CR) 

Misal, jika 1 kali pesan biaya yang dikeluarkan Rp 500,00 
Kebutuhan barang per tahun adalah 50.000 unit 
2 kali pesan, jumlah barang yang datang 25.000 unit 
4       12.500 unit 
5       10.000 unit 
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Ada dua cara perhitungan EOQ, yaitu cara tabel dan grafik, dan cara rumus. 

1. Cara tabel dan grafik, menggunakan pendekatan trial and error untuk 

mengetahui jumlah pesanan yang paling ekonomis, dimulai dengan menghitung 

biaya-biaya yang timbul pada setiap kemungkinan frekuensi pesanan, yaitu 

pemesanan 1 kali dalam setahun, 2 kali setahun, & seterusnya. 

Contoh. Suatu perusahaan dalam satu tahun menggunakan 12.000 unit komponen. 

Biaya pemesanan komponen itu Rp. 50.000 untuk setiap kali pemesanan, tidak 

tergantung dari jumlah komponen yang dipesan. Biaya penyimpanan  (per 

unit/tahun) sebesar 10% dari nilai persediaan. Harga komponen itu Rp. 3.000 per 

unit. Maka penentuan jumlah pesanan yang ekonomis (EOQ) adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 



Tabel. Perhitungan EOQ dengan Cara Tabel 

Frekuensi  
Pesanan 

(kali) 
Jumlah pesanan 
(unit) per order 

Persediaan 
rata-rata 

(unit) 
Ordering cost 

(Rp) 
Carrying cost 

(Rp) 
Total cost 

per tahun (Rp) 

1 12.000 6.000 50.000 1.800.000 1.850.000 
2 6.000 3.000 100.000 900.000 1.000.000 
3 4.000 2.000 150.000 600.000 750.000 
4 3.000 1.500 200.000 450.000 650.000 
5 2.400 1.200 250.000 360.000 610.000 
6 2.000 1.000 300.000 300.000 600.000 
7 1.714 857 350.000 257.100 607.000 
8 1.500 750 400.000 225.000 625.000 
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Gambar. Biaya Total sebagai Fungsi dari Frekuensi Pemesanan 

 

2. Cara formula atau rumus, menggunakan notasi sebagai berikut. 

D = jumlah kebutuhan barang (unit/tahun) 

S = biaya pemesanan (rupiah/pesanan) 

H = biaya penyimpanan (% terhadap nilai barang) 

C = harga barang (rupiah/unit) 

H = h x c = biaya penyimpanan (rupiah/unit/tahun) 

Q = jumlah pemesanan (unit/pesanan) 

F = frekuensi pemesanan (kali/tahun) 

T = jarak waktu antar pesanan (tahun, hari) 

TC = total biaya persediaan (rupiah/tahun) 



 

 

 

 

Biaya pemesanan per tahun = frekuensi pesanan x biaya pesanan 

 = D x S 
  Q 
Biaya penyimpanan per tahun = persediaan rata-rata x biaya penyimpanan 

 = Q x H 
  2 
Biaya total per tahun = biaya pemesanan + biaya penyimpanan 

 =  D x S  + Q x H 
 Q 2 
 
EOQ terjadi jika biaya pemesanan = biaya penyimpanan, maka: 

D x S  = Q x H 
Q 2 

2DS = HQ2 
Q2 = 2DS  maka: 

H 

Q     =  √    2DS 
H 

 

Q adalah EOQ, yaitu jumlah pemesanan yang memberikan biaya total persediaan 

terendah. Dari kasus di atas, EOQ dapat dihitung: 

 

EOQ = Q =√ (2)(12.000)(50.000) = 2.000 unit 
300 

 

Frekuensi pesanan adalah permintaan per tahun dibagi dengan jumlah pesanan 

dalam satu tahun. Oleh karenanya, frekuensi pesanan ekonomisnya adalah: 

F  =   
D 

= 
12.000 

= 6 kali /tahun 
Q 2.000 

 

Jika dalam satu tahun, hari efektif 365 hari, maka jangka waktu antar tiap pesanan 

dihitung sebagai berikut. 

T  =   
Jumlah hari kerja per tahun 

= 
365 

= 61 hari 
Frekuensi pesanan 6 

 

 

 

 



a. Waktu Tenggang, Persediaan Pengaman dan Titik Pemesanan Ulang 
Diperlukan jangka waktu yang bervariasi (dari beberapa jam hingga bulan) untuk 

pemesanan suatu bahan/barang sampai bahan/barang tersebut sampai dan siap 

digunakan dalam proses produksi. Perbedaan waktu antara saat memesan sampai 

saat barang datang dikenal dengan istilah waktu tenggang (lead time). Karena 

adanya lead time, maka perlu ada persediaan yang dicadangkan untuk kebutuhan 

selama menunggu barang datang. Persediaan tersebut disebut persediaan 

pengaman (safety stock) atau persediaan penyangga (buffer stock) atau persediaan 

besi (iron stock). 

 

Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan 

terjadinya kekurangan bahan/barang, misalnya karena penggunaan bahan yang 

lebih besar dari perkiraan semula, atau karena keterlambatan dalam penerimaan 

bahan yang dipesan. 

 

Waktu saat pemesanan kembali hingga kedatangan atau penerimaan barang yang 

dipesan harus tepat waktu sebelum mencapai titik persediaan pengaman. Waktu ini 

disebut sebagai re-order point. Titik ini menandakan bahwa pembelian harus segera 

dilakukan untuk menggantikan persediaan yang telah digunakan. Jika titik 

pemesanan ulang ditetapkan terlalu rendah, persediaan bahan akan habis sebelum 

persediaan pengganti diterima, sehingga produksi dapat terganggu atau permintaan 

pelanggan tidak dapat dipenuhi. Namun, jika titik pemesanan ulang ditetapkan terlalu 

tinggi maka persediaan baru sudah datang, tapi persediaan di gudang masih banyak. 

Keadaan ini mengakibatkan pemborosan biaya dan investasi yang berlebihan. 

 

Jumlah persediaan (unit) 

    

    

    

    
 

 
Gambar 18. Model Persediaan dengan Persediaan Pengaman 



 

 
Titik pemesanan ulang ditetapkan dengan cara menambahkan penggunaan selama 

L waktu tenggang (lead time) dengan persediaan pengaman. Rumusnya: 

 
ROP = (d x L) + SS  

Dimana : 

ROP = titik pemesanan ulang (re-order point) 

d = tingkat kebutuhan per unit waktu 

SS = persediaan pengaman (safety stock) 

L = waktu tenggang (lead time) 

 

Contoh. Suatu perusahaan memiliki kebutuhan bahan per minggu sebanyak 100 

unit, sedangkan rata-rata waktu tenggang 3 minggu, dan persediaan pengaman 

ditentukan sebesar 20% dari kebutuhan selama waktu tenggang, maka ROP: 

ROP = (100 x 3) + 20% (100 x 3) = 360 unit. 

 

Artinya, pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang 

mencapai 360 unit sehingga pada saat persediaan mencapai batas pengaman (60 

unit), persediaan baru sudah datang. 
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