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   BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hakekat Persediaan 

2.1.1 Pengertian Persediaan 

 Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi dalam 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi akan memerlukan persediaan akan 

bahan baku, dengan adanya bahan baku maka diharapkan sebuah perusahaan 

dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan 

konsumen. Persediaan merupakan investasi yang diperlukan untuk kelancaran 

didalam proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan barang mentah, 

barang setengah jadi dan barang jadi sebagai barang yang digunakan untuk 

persediaan jika ada permintaan timbul.  

  “Sediaan (inventory) adalah sejumlah bahan 

atau barang yang tersedia untuk digunakan sewaktu-

waktu dimasa yang akan datang, sediaan terjadi 

apabila jumlah bahan atau barang yang diadakan 

(dibeli atau dibuat sendiri) lebih besar daripada jumlah 

yang digunakan (dijual atau diolah sendiri). Dengan 

kata lain sediaan adalah kelebihan jumlah yang 

diadakan diatas jumlah yang digunakan selama belum 

digunakan berarti menganggur. Sediaan alat untuk 

berjaga-jaga agar tidak ada permintaan atau 

kebutuhan dimasa depan.”
1
 

Persediaan dapat diartikan sebagai jumlah bahan yang disimpan sebagai 

sediaan dalam  mengantisipasi kebutuhaan akan bahan baku, sewaktu-waktu 

perusahaan  membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

“persediaan sebagai sumber daya yang menggangur 

yang menunggu proses lebih lanjut. Yang disebut 

proses lebih lanjut tersebut adalah berupa kegiatan 

                                                           
1
 Pontas M Pardede.ibid. Hal : 412 
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produksi pada system manufaktur atau kegiatan 

pemasaran”
2
 

 

Perusahaan memproduksi bahan baku menjadi barang jadi merupakan 

investasi yang berharga bagi perusahaan dalam upaya menunjang 

kelangsungan dan kelancaran proses produksi perusahaan. 

 “Persediaan merupakan investasi yang paling besar 

dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan 

industri. Persediaan diperlukan untuk melakukan 

proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan 

bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan 

untuk menjamin kelancaran proses 

produksi,sedangkan barang jadi harus selalu tersedia 

sebagai “buffer stock” agar memungkinkan 

perusahaan memenuhi permintaan yang timbul.”
3
 

 

Persediaan dapat dikatakan sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan harta 

yang dapat dijual didalam perusahaan 

 “Persediaan merupakan suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik satu perusahaan dengan 

maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang 

normal, atau persediaan bahan baku yang masih 

menunggu penggunaannya dalam suatu proses 

produksi”
4
.. 

 

 Dapat disimpulkan dari berbagai definisi diatas bahwa persediaan 

sebagai barang yang disimpan didalam gudang atau barang yang 

mengganggur atau harta yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk 

menghindari adanya kekurangan barang saat permintaan konsumen atau 

                                                           
2
 Hakim, Arman  Nasution  & Yudha Prasetyawan.Opcit. Hal:115 

3
 Syamsuddin Lukman. 2009. Manajemen Keuangan Perusahaan(Konsep Aplikai dalam 

Perencanaan,Pengawasan dan Pengambilan Keputusan). PT RajaGrafindo Persada. 

Jakarta  Hal :280 

4
 Sofyan Assuari. 2009. Manajemen Operasi. Penerbit Ekonisia. Yogyakarta. Hal : 219  
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pelanggan dalam memesan pesanan tersebut, sediaan berguna untuk 

mengantisipasi agar tidak kekurangan bahan serta kelebihan bahan. 

2.1.2    Jenis-jenis  Persediaan 

Pada umumnya persediaan didalam perusahaan terdiri dari 5 jenis 

persediaan diantaranya adalah persediaan bahan mentah, persediaan 

komponen rakitan, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam 

proses serta persediaan barang jadi . 

a. Persediaan bahan mentah (raw material), yaitu 

persediaan barang-barang berwujud yang akan 

digunakan dalam proses produksi. Bahan mentah 

ini dapat diperoleh dari alam, dibeli dari pemasok 

atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

b. Persediaan komponen rakitan (purchased 

parts/components), yaitu persediaan barang-barang 

yang terdiri dari komponen-komponen yang berasal 

dari perusahaan lain yang secara langsung dapat 

dirakit menjadi suatu produk. 

c. Persediaan bahan pembantu (supplies), yaitu 

persediaan barang-barang yang diperlukan dalam 

proses produksi, tapi tidak menggunakan 

bagian/komponen barang jadi. 

d. Persediaan barang dalam proses(work in process), 

yaitu persediaan barang-barang yang telah 

mengalami proses lebih lanjut menjadi barang jadi 

e. Persediaan barang jadi (finished good), yaitu 

persediaan barang-barang yang telah selesai 

diproses dan siap dijual ke pasar.”
5
 

 

Jenis persediaan memiliki kerakteristik tersendiri serta tata cara  

dalam mengelola dan dibedakan menurut perusahaan dalam mengelola 

unit-unit produksi tersebut. Perusahaan dalam menetapkan jenis persediaan 

tergantung dari perusahaan memproduksi barang tersebut. 

                                                           
5
 Yenny Purwanti et all. 2004. Manajemen Operasi.FE.UKSW.Salatiga. Hal: 115 
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2.1.3 Biaya-biaya Persediaan  

Perusahaan didalam membuat keputusan perlu mempertimbangkan 

biaya yang dikeluarkan serta kerugian yang timbul akibat adanya 

persediaan. 

Biaya-biaya yang harus dipertimbangkan adalah: 

1. Biaya penyimpanan (Carrying Cost), Biaya-biaya yang 

berkaitan dengan kuantitas persediaan adalah: 

a. Biaya penyimpanan atau sewa gedung 

b. Biaya asuransi 

c. Cadangan (biaya yang disisihkan) untuk 

kemungkinan rusaknya barang dalam persediaan 

d. Biaya obsolescene dan 

e. Biaya atas modal yang terkait dalam persediaan. 

2. Biaya order (Ordering Cost), setiap kali suatu bahan 

dipesan. Biaya-biaya pemesanan akan semakin kecil 

dengan semakin besarnya kuantitas barang yang 

dipesan dalam setiap kali pemesanan karena hal ini 

berarti semakin sedikitnya frekuensi pemesanan.  

Biaya-biaya pemesanan  sebagai berikut: 

a. Biaya-biaya administrasi dan pembuatan surat 

pesanan 

b. Biaya-biaya pembongkaran dan pemasukan barang 

kedalam gudang 

c. Biaya pembuatan laporan penerimaan barang 

d. Biaya-biaya untuk memeriksa kesesuaian antara 

barang yang dipesan dengan barang yang diterima 

e. Biaya-biaya pengiriman dan pembuatan check 

untuk pembayaran, dan  

f. Biaya-biaya auditing dari pembayaran yang akan 

dilakukan.
6
 

Biaya persediaan tersebut harus dipertimbangkan perusahaan sebagai 

biaya yang diperhitungkan didalam menyimpan persediaan untuk 

keperluaan yang mendesak. 

2.1.4 Manfaat Persediaan 

                                                           
6
Syafarudin, Alwi. 1989. Alat-alat Analisis dalam pembelanjaan. Edisi revisi. Penerbit Andi 

Offett. Yogyakarta.Hal :71 
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   Persediaan mempunyai manfaat yang dapat menguntungkan bagi  

perusahaan yaitu 

1. Memanfaatkan diskon kuantitas, diskon diperoleh 

jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang 

besar. Jika perusahaan ingin memanfaatkan diskon 

kuantitas maka perusahaan harus menyiapkan 

persediaan karena perusahaan membeli bahan 

melebihi kebutuhan saat ini.  

2. Menghindari kekurangan bahan (out of stock), jika 

pelanggan datang ingin membeli barang dagangan 

tetapi perusahaan tidak mempunyai barang tersebut. 

Perusahaan harus memiliki persediaan barang jadi. 

Jika bahan mentah tidak ada pada waktu pross 

produksi membutukannya, maka proses produksi bias 

terganggu. Untuk menghindari situasi tersebut 

perushaan harus memiliki persediaan bahan mentah. 

3. Manfaat pemasaran, jika pelanggan dapat terpenuhi 

semua kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan 

dan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan 

tersebut maka pelanggan dapat kembali 

keperusahaan tersebut karena dapat memenuhi  

4. Spekulasi,perusahaan mengantisipasi kenaikan harga 

maka nilai persediaan akan meningkat dalam situasi 

inflasi, dengan demikian meningkatkan 

profitabilitas.”
7
 

 

Manfaat yang ada dalam persediaan sangat tergantung 

perusahaan memanfaatkan persediaan dengan baik supaya kegiatan 

perusahaan dapat lancar dan berkelanjutan secara terus menerus. 

2.2 Hakekat Pengendaliaan Persediaan 

2.2.1 Pengertian Pengendaliaan Persediaan 

    Pengendaliaan merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan 

perusahaan didalam mengatasi permasalahan yang muncul. Pengendaliaan 

dalam hal ini adalah pengendaliaan persediaan. Pengendaliaan persediaan 

                                                           
7
 Mamduh Hanafi M..2004. Manajemen Keuangan. BPFE.YOGYAKARTA. Hal: 571 
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yang dilakukan perusahaan adalah menetapkan dan menentukan keputusan 

yang tepat dan benar didalam menyimpan, memesan dan mengatasi 

masalah  yang timbul akibat adanya persediaan. 

“Pengendaliaan persediaan adalah salah satu 

kegiatan dari urutan kegiatan-kegitan yang bertautan 

erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi 

perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan lebih dulu baik waktu, jumlah, kuntitas 

maupun biayanya.
8
 

Oleh karena itu perusahaan mengadakan suatu tingkat persediaan yang 

tepat karena bila persediaan terlalu berlebihan berarti lebih banyak modal 

yang tertanam dan biaya-biaya yang ditimbulkan dari persediaan tersebut 

akan besar jumlahnya dan bila persediaan terlalu kecil akan mengganggu 

kelancaran dari kegiatan produksi perusahaan.  

“Pengendaliaan persediaan oleh perusahaan 

mempunyai tujuan untuk menghindari agar jangan 

sampai terjadi kehabisaan bahan baku pada 

perusahaan, sehingga proses produksi dapat terus 

bejalam yang kedua untuk menghindari pemesanan 

bahan baku yang berlebihan dan yang ketiga 

menghindari pembeliaan dalam kuntitas kecil dengan 

frekuensi pemesanan yang sering, sehingga biaya 

pemesanan menjadi tinggi.”
9
 

 

Pengendaliaan persediaan oleh perusahaan sangat penting untuk 

menghindari dan mencegah supaya perusahaan tidak mengalami kehabisaan 

bahan baku, menghindari pemesanan bahan baku yang berlebihaan serta 

menghindari kuntitas dalam pembeliaan kecil. 

                                                           
8
 Assauri, Sofyan.2004. Manajemen Produksi dan Operasi . Edisi revisi .Fakultas Ekonomi 

Indonesia. Hal : 176 

9
 Assauri, Sofjan.1993. Manajemen Produksi dan Operasi Edisi 4.Fakultas Ekonomi Indonesia.       

Hal :92 
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2.2.2 Metode Mengelola Persediaan  

Didalam perusahaan mengelola persediaan ada beberapa metode 

yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah 

persediaan yaitu dalam meminimumkan biaya persediaan diantaranya 

adalah dengan menggunakan metode ABC Sytem, EOQ (Economic Order 

Quantity), Re Oder Point, Material Requirement Planning System (MRP) 

dan Just in time: 

1. ABC System, sistem ini menggelompokkan persediaan 

kedalam 3 kelompok A,B,C,yang masuk kelompok A 

adalah item-item persediaan yang memerlukan dana 

paling banyak. Biasanya item-item ini merupakan 10% 

dari seluruh persediaan tetapi membutuhkan dana 50% 

dari seluruh investasi persediaan. Kelompok B adalah 

item-item persediaan yang memerlukan dana tersebesar 

kedua 30% dengan kuantitas berkisar 30% dari total 

persediaan, dan kelompok C adalah item-item yang 

memerlukan dana sedikit 20% tetapi kuantitasnya 

paling banyak 60%. 

2. Economic Order Quantity (EOQ) 

 Tehnik ini merupakan tehnik manajemen persediaan 

dengan pendekatan bahwa biaya persediaan akan 

minimal dengan menentukan berapa jumlah pemesanan 

yang optimal setiap kali melakukan pemesanan. Asumsi 

yang mendasari tehnik ini adalah bahwa kebutuhan 

dalam satu periode dapat diprediksikan dengan baik 

karena pola kebutuhan persediaan setiap hari 

jumlahnya sama. 

3. Reorder point 

Bila perusahaan menggunakan EOQ,perlu 

ditindaklanjuti dengan kapan harus melakukan 

pemesanan kembali (reorder point). Reorder point 

dihitung dengan menghitung waktu tunggu per hari 

dikali dengan kebutuhan harian.  

4. Material Requirement Planning System (MRP) 

 MRP digunakan untuk menentukan item apa yang perlu 

segera dipesan,kapan melakukan pesanan dan item 

mana yang perlu mendapatkan prioritas dalam 

pemesanan. MRP menggunakan konsep EOQ untuk 

menentukan berapa banyak yang dipesan. 
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5. Just in Time (JIT) 

JIT digunakan untuk meminimumkan investasi dalam 

persediaan.Prinsipnya bahwa material harus datang 

tepat pada waktu dibutuhkan untuk produksi, Dengan 

demikian investasi persediaan dapat diminimumkan 

sehingga biaya persediaanya juga dapat 

diminimumkan.”
10

 

  

 Perusahaan dalam mengendalikan persediaan tergantung dari perusahaan 

menggunakan metode persediaan dalam menerapkan sistem yang efektif 

serta efisien untuk meminimumkan biaya persediaan. Metode mengelola 

persediaan dalam penelitiaan ini yang akan diterapkan adalah dengan 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) dalam 

meminimumkan biaya persediaan supaya perusahaan dapat menekan biaya 

persediaan yang timbul. 

 

 

2.2.3 Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

 Metode EOQ (Economic Order Quantity) seringkali disebut dengan 

metode pengendaliaan tradisional merupakan tehnik yang digunakan dalam 

meminimumkan dan mengefisienkan persediaan dalam menentukan 

pemesanan yang paling ekonomis sehingga dapat meminimalkan biaya-

biaya dalam persediaan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang 

memperoleh bahan melalui pesanan lebih dulu yang tidak dapat dilakukan 

setiap saat. Ada dua (2) keputusan dalam pendekatan metode  EOQ yaitu: 

                                                           
10

 Widayanti, Rita et all.2006.. Manajemen keuangan.  Fakultas Ekonomi. UKSW. Salatiga.Hal 

:237 



15 

1. Berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada 

saat bahan tersebut dibeli kembali 

2. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali (reorder 

point)”
11

 

 

Kriteria metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan 

2. Permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi dan 

waktu antara pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim 

dapat diketahui secara pasti, dan bersifat konstan. 

3. Harga per unit barang adalah konstan, dan tidak mempengaruhi 

jumlah barang yang akan dipesan nantinya. Pada saat pemesanan 

barang, tidak terjadi kehabisaan barang dan menyebabkan 

perhitungan tidak tepat dan jumlah pemesanan barang tidak boleh 

mempertimbangkan biaya kualitas barang. 

4. Biaya penyimpanan per unit konstan. 

Metode Economic Order Quantity (EOQ) akan  menentukan jumlah 

pemesanan yang ekonomis yang meminimumkan biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan. EOQ memakai asumsi-asumsi sebagai berikut: 

a. Hanya satu item barang (produk yang diperhitungkan) 

b. Kebutuhan (permintaan) setiap periode diketahui 

(tertentu) 

c. Barang yang dipesan diasumsikan dapat segera bersedia 

atau tingkat produksi barang yang dipesan berlimpah 

(tak terhingga) 

d. Waktu ancang-ancang bersifat konstan 

e. Setiap pesanan diterima dalam sekali pengiriman dan 

langsung dapat digunakan 

f. Tidak ada pesanan ulang karena kehabisan persediaan 

                                                           
11

Syafarudin, Alwi Opcit Hal :70 
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g. Tidak ada quantity discount.
12

 

 

Dengan adanya asumsi, EOQ tetap merupakan metode pengendaliaan 

persediaan yang dapat meminimumkan total biaya. 

Rumus dalam menghitung economic order quantity (EOQ) adalah  

 EOQ = √       

Keterangan:  

EOQ = Jumlah pemesanan ekonomis (EOQ)  

 R  = Jumlah yang dibutuhkan dalam satu periode tertentu 

 S  =  Biaya setiap kali pemesanan. 

 C  = Biaya penyimpanan tahunan dalam rupiah/unit. 

 

2.2.4 Pengertian Efisiensi 

Efisiensi menurut Kamus Besar Indonesia yaitu ketetapan cara (usaha 

kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, 

tenaga dan biaya. 

“Efisiensi merupakan kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.”
13

 

  

Dari definisi efisiensi tersebut merupakan usaha kerja dalam menjalankan 

sesuatu pekerjaan dengan benar dan tidak membuang tenaga, waktu, serta 

biaya. Efisiensi dalam perusahaan meliputi keseluruhan sumber daya yang 

telah dioperasikan dalam perusahaan. Pentingnya efisiensi bagi suatu 

perusahaan untuk mengukur segala sumber daya yang akan dioperasikan 

yang berupa sumber daya manusia, uang, alat, metode dan mesin dengan 

jumlah yang terbatas dan mengolah sumber daya tersebut harus optimal 

                                                           
12

Arman Hakim Nasution dan Yudha Prasetyawan.Opcit. Hal : 134 

13
 T. Hani Handoko. 1999. Dasar-dasar manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: BPFE .            

Hal : 339 
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dengan biaya yang minimal dan waktu yang relatif singkat. Pengukuran 

efisiensi dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana cara pengendaliaan 

persediaan bahan baku yang benar dan tepat agar sesuai dengan kebutuhan 

dan kesesuaian biaya yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal. 

2.3 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

1. Analisis Pengendalian Persediaan Pada UD. Bintang Furniture 

Sangasanga, oleh Yuliuus Gessong sampeallo. 

a. Tujuan : Untuk mengetahui pemesanan atas pembeliaan lemari 

pakaian UD Bintang Furniture sudah memperoleh biaya minimum, 

serta persediaan minimum yang harus ada digudang agar tercipta 

suatu pengendaliaan. 

b. Hasil penelitian : menunjukkan kebijakan pemesanan atas 

pembelian furniture (lemari pakaian) pada UD. Bintang Furniture 

sangsanga belum memperoleh biaya yang minum, karena pembelian 

yang memperoleh baiaya minimum untuk furniture tahun 2010 

sebesar 60 unit dengan menggunakan rumus EOQ terjadi pada 

frekuensi pemesanan 9 kali pesanan dengan jumlah pemesanan 7 

unit furniture karena dengan frekuensi tersebut maka dapat menekan 

biaya persediaan, dengan adanya persediaan minimum (safety 

stock) furniture yang disediakan UD. Bintang Furniture sangasanag 
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sebesar 2 unit maka Reorder point yang merupakan batas 

diadakannya pemesanan kembali furniture selama masa 

tenggang(lead time) adalah 2 unit.
14

 

2. Pengendaliaan Persediaan barang menggunakan EOQ untuk 

meminimumkan biaya persediaan total. 

a. Tujuan : mendapatkan model EOQ yang sesuai dengan kondidi 

perusahaan untuk menentukan banyaknya barang yang akan 

dipesan dan waktu pemesanan yang dapat meminimumkan biaya 

persediaan total. Hal : 2 

b. Kesimpulan: dapat ditentukan banyaknya pesanan optimum untuk 

setiap merek mie instan yang diteliti yang dapat meminimumkan 

biaya persediaan total
15

 

  Berdasarkan penelitiaan terdahulu dapat dilihat dengan menggunkan 

metode EOQ dapat meminimumkan biaya persediaan seefektif dan efisien 

mungkin.  

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian 

Home Industry “Fanny Bakery” dalam meningkatkan stabilitas penjualan 

dengan mempertahankan produk agar tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu 

mendapatkan laba. Didalam proses produksi perusahaan perlu adanya 

pengendalian persediaan supaya mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan 

                                                           
14

 Gessong, Yulius Sampelo. Analisis Pengendaliaan Persediaan pada UD BINTANG 

FURNITURE SANGSANA. Jurnal akuntansi. Samarinda.   

15
 Widyanugraheni, Wismanti. 2006. Pengendaliaan persediaan barang menggunakan metode 

EOQ Untuk Meminimumkan Biaya Persediaan Total. Skripsi FSM.UKSW. Salatiga. 
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perusahaan untuk mengendalikan persediaan. Dengan menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity) dalam mengelola persediaan didalam 

perusahaan ini sehingga mencapai efisiensi yaitu untuk meminimumkan jumlah 

persediaan. Kerangka berpikir adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 2: Kerangka Berpikir Penelitian  

 

Pengendaliaan 

persediaan 

menggunakan 

metode EOQ  

ANALISIS PENGENDALIAN 

PERSEDIAAN 

Biaya 

Pemesanan 

Berbeda : Tidak efisien 

Sama    : Efisien  

Kebutuhan 

pertahun 

 

Frekuensi 

Pemesanan  

 

Biaya 

Penyimpanan 

Pengendaliaan 

persediaan 

menggunakan 

metode sederhana 

Jumlah pesanan 

Ekonomis  


