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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya persaingan antar perusahaan yang sama-

sama memproduksi benih kedelai. Dalam keadaan tersebut perusahaan diharapkan dapat bertahan 

dengan cara meningkatkan kualitasnya dan profit perusahaan dengan cara meminimalkannbiaya 

persediaan.  

Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahuii dan menganalisis 

manajemen persediaan yang ada pada CV. Adi Jaya yang diukur dengan menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Pengaman (SafetyyStock), dan Pemesanan Kembali 

(Reorder Point).  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 

data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data stok persediaan kedelai yang diperoleh dari 

perusahaan, dan data primer didapatkan secara langsung dari perusahaan yang dilakukan dengan cara 

observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi, 

sedangkan teknik analisis data menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan 

Pengaman (Safety Stock), dan Pemesanan Kembali (Reorder Point). 

Kesimpulan hasil penelitian ini diketahui bahwa CV. Adi Jaya memerlukan stok kedelai 

sebanyak 550.000 Kg. Jumlah pembelian kedelai yang paling ekonomis menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebesar 14.220 Kg per pesanan, dengan begitu CV. Adi Jaya 

sudah berada dalam jumlah persediaan yang harus dipesan perusahaan dengan biaya yang minimal, 

hasil Pemesanan Kembali (Reorder Point) adalah sebesar 3.318 Kg, dititik itulah CV. Adi Jaya harus 

melakukan pemesanan kembali agar tidak akan terjadinya kehabisan stok benih kedelai, dan hasil 

Persediaan Pengaman (Safety Stock) sebesar 2.370 Kg dengan total biaya Rp. 43.371.000 dari hasil 

tersebut CV. Adi Jaya dipastikan tidak akan mengalami kehabisan stok benih kedelai untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya. 

 

KATA KUNCI  : Economic Order Quantity (EOQ), Persediaan Pengaman (Safety Stock), 

dan Pemesanan Kembali (Reordere Point). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Duwi Mariana | 14.1.02.02.0062 
Ekonomi  -  Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 

I. LATAR BELAKANG 

Persediaan merupakan salah 

satu faktorr utama dalam 

menghasilkan laba untuk suatu 

perusahaan, karena dengan 

persediaan perusahaan dapat 

menghidari risiko tidak terpenuhinya 

permintaan para konsumen. Setiap 

perusahaan selalu memerlukan 

persediaan dalam upaya 

mengantisipasi adanya permintaan. 

Pengertian persediaannyaitu barang-

barang yang disimpan oleh 

perusahaan untuk digunakan atau 

dijual kepada konsumen pada masa 

atau periode yang akan datang. 

Persediaan perusahaan biasanya 

terdiri dari persediaann barang baku, 

persediaan barang setengahjjadi dan 

persediaan barang jadi. 

Manajemen persediaan atau 

biasa disebut dengan inventory 

management adalah kegiatan suatu 

perusahaan yang berhubungan 

dengann perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan penentuan 

kebutuhan materiall dengan 

sedemikian rupa, sehingga suatu 

pihak kebutuhan operasi dapat 

dipenuhi pada waktunya, tetapi dilain 

pihak iinvestasii persediaan material 

dapatt ditekan secara optimal. 

Dengan adanya kebijakan 

persediaan yang diterapkan di 

dalam perusahaan, biaya persedian 

perusahaan tersebut dapat ditekan 

sekecil atau seminim mungkin agar 

perusahan dapat menjalankan 

kegiatannya dengan baik. Untuk 

meminimumkan biaya persediaan, 

perusahaan dapat menggunakan 

analisis “ Economic Order 

Quantity ” (EOQ).  

Menurut Sudana (2011:226) 

EOQ adalah jumlah persediaan 

yang harus dipesan oleh perusahaan 

dengan biayaa yang minimal. 

Metode EOQ ini berusaha 

mencapai titik persediaan 

seminimum mungkin dan biaya 

rendah dengan kualitas yang baik. 

Menurut Rangkuti (2004:10) 

persediaan pengaman atau Safety 

Stock merupakan suatuupersediaan 

yang dicadangkan oleh perusahaan 

sebagai pengaman dari 

kelangsungan proses produksi 

perusahaan. Menurut Sudana 

(2011:228) pemesanan kembali 

atau Reorder Point adalah suatu 

titik dimana pada titik tersebut 

perusahaan harus melakukan 

pemesanan kembali untuk 

melakukan proses produksi 

kembali.  

CV. Adi Jaya merupakan 

salah satu perusahaan perseorangan 

yang ada di Nganjuk. CV. Adi Jaya 

adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang perbenihan, yakni 
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perusahaan yang memproduksi 

benih kedelai dan padi. Kedelai 

merupakan komoditas pangan yang 

penting di Indonesia setelah padi. 

CV. Adi Jaya mempunyai sumber 

daya manusia yang sangat baik, 

dengan begitu CV. Adi Jaya dapat 

memproduksi benih kedelai dengan 

kualitas yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis 

manajemen persediaan CV. Adi 

Jaya jika diukur menggunakan 

metode EOQ, SS, dan ROP. 

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2012:39), variabell penelitian 

adalah ssuatu atribut atau sifat 

nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ttelah 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajarii dan kemudian ditarik 

sebuah kesimpulan. Variabel 

penelitian dalam penelitian ini 

adalah .Economic Order 

Quantity (EOQ), pemesanan 

kembali (Reordere Point), dan 

persediaan pengaman (Safety 

Stock). 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian 

inii adalah pendekatan 

kuantitatif. Alasan peneliti 

menggunakann pendekatan 

kuantitatif karena data yang 

digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini berupa angka yang 

sifatnya bisa diukur, rasional, 

dan sistematis. 

Teknik penelitian yang 

digunakan adalah teknik 

penelitian deskriptif, karena 

peneliti berusaha 

menggambarkan obyek secara 

nyata dan apa adanya agar dapat 

mengetahui perusahaan dan nilai 

suatu variabel. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

di perusahaan yang mulai 

berkembang di Nganjuk yaitu 

CV. Adi Jaya, yang datanya 

didapatkan langsung dari 

perusahaan tersebut. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut 

CV. Adi Jaya merupakan salah 

satu perusahaan yang ada di 

Nganjuk dan saat ini perusahaan 

CV. Adi Jaya mulai berkembang 
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dan perlu diperhitungkan 

manajemen persediaannya. 

Waktu penelitian ini 

dilakukan selama kurang lebih 3 

bulan yaitu mulai bulan April – 

Juni 2018. 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian 

ini adalah di perusahaan 

perseorangan yakni CV. Adi 

Jaya Nganjuk. 

Obyek dalam penelitian 

ini adalah meneliti tentang 

manajemen persediaan yang ada 

di perusahaan CV. Adi Jaya 

dihitung dengan menggunakan 

metode EOQ (Economic Order 

Quantity), ROP (Reorder Point), 

dan SS (Safety Stock) pada 

perusahaan CV. Adi Jaya. 

 

E. Sumber Data dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung ke 

perusahaan. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari 

observasi secara langsung ke 

perusahaan. Observasi dilakukan 

secara langsung ke perusahaan 

mendatangi kantor bagian admin 

serta kantor bagian produksi juga 

melihat stok kedelai yang siap 

dijadikan benih digudamg 

perusahaan. Data sekunder 

adalah data yang telah diolah 

lebih lanjut oleh perusahaan. 

Data sekunder didapat langsung 

dari perusahaan. 

Teknik pengumpulan data 

dimaksudkan untukk memperoleh 

bahan-bahan data yang relevan, 

akurat, dan terpercaya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah 

observasi, studi pustaka, dan 

dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik 

analisis data menggunakan data 

sekunder primer dan sekunder 

dengan cara observasi langsung 

ke perusahaan. Dengan cara ini 

akan didapatkan suatu data yang 

akurat guna untuk menunjang 

laporan penelitian dalam 

perusahaan CV. Adi Jaya. 

Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam analisi 

penelitian ini yaitu : 
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1. Menentukan permintaan 

benih kedelai 

2. Menentukan kebutuhan 

kedelai 

3. Analisis pembelian benih 

kedelai dengan menggunakan 

metode EOQ 

Dapat dihitung dengan 

rumus menurut Sudana 

(2011:227) adalah sebagai 

berikut : 

EOQ = √
     

   
 

Dimana :  

EOQ  = Jumlahhpesaanan 

yang ekonomis 

F  = Biaya pemesanan  

S  = Jumlahhpenjualan  

dalam unit tiap tahun 

C  = Biaya 

penyimpanan per tahun 

yang dinyatakan dalamm 

persentase dari nilai 

persediaan 

P  = Harga beli per unit 

persediaan 

 

4. Analisis persediaan 

pengaman (safety stock) 

benih kedelai 

Menurut Sudana ( 

2011 : 230 ) besar kecilnya 

jjumlah persediaan pengaman 

yang perlu dipertahankan 

olehh perusahaan tergantung 

pada beberapa faktor, antara 

lain : 

a. Permintaan persediaan 

Semakin besar 

ketidakpastian permintaan 

persediaan,konsumen, 

maka semakin banyak 

jumlah persediaan 

pengaman yang harus 

diadakan oleh perusahaan, 

dengan anggapan faktor 

lainnya tetap. 

b. Lead time  

Semakin tidak pasti 

leade time untuk 

penggantian atau 

pemesanan persediaan 

oleh perushaan, semakin 

besar risiko kehabisan 

persediaan yang dihadapi 

oleh perusahaan, dengan 

demikian semakinnbanyak 

persediaan pengaman yang 

diperlukan, dengan asumsi 

faktor lainnya tetap. 

c. Biaya kehabisan 

persediaan  

Selain dua faktor 

yang telah dikemukakan, 

besarnya biayaakehabisan 

persediaan juga perlu 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Duwi Mariana | 14.1.02.02.0062 
Ekonomi  -  Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

dipertimbangkann 

perusahaan. Semakin besar 

biaya kehabisan 

persediaan, maka semakin 

banyak jjumlah persediaan 

pengaman yang haruss 

dipertahankan oleh 

perusahaan, dengan 

anggapan faktorr lainnya 

tetap.  

d. Biayaa penyimpanan 

tambahan persediaan 

Semakin besar 

biaya penyimpanan 

persediaan perusahaan, 

berarti semakinn mahal 

biaya untuk pengadaan 

persediaan pengaman yang 

dilakukan perusahaan, 

dengan asumsi faktor 

lainnya ttetap. Kebijakan 

pengadaan persediaan 

pengaman yang ooptimal 

akan meminimalkan biaya 

persediaann pengaman 

suatuuperusahaan. 

 

5. Analisis jumlah pemesanan 

kembali (reorder point) benih 

kedelai 

Dapat dihitung dengan 

rumus menurut Sudana 

(2011:228) adalah sebagai 

berikut : 

Rumus : 

ROP = Lt x Q 

Keterangan : 

ROP  = Reordere Point  

Lt  = Lead Time (hari, minggu, 

atau bulan) 

Q  = Pemakaian rata-rata (per 

hari, perr minggu, atau per 

bulan). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut hasil perhitungan 

analisis manajemen persediaan 

dengan menggunakan metode 

EOQ, SS, dan ROP pada CV. 

Adi Jaya Nganjuk tahun 2017 : 

 

1. Economic Order Quantity 

(EOQ) 

Dapat diketahui 

besarnya jumlah pesanan 

ekonomis atau sering disebut 

juga dengan Economic Order 

Quantity (EOQ)  pada CV. Adi 

Jaya adalah : 

EOQ  = √
     

   
 

    = √
 (       )         

          
 

    =√
(       )(       )
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    =√
               

     
 

    = √            

     =  14.220 Kg per pesanan 

 

Frekuensi pemesanan 

dalam satu tahun = S/EOQ atau 

550.000/14.220 = 38 kali. Jika 

satu tahun 360 hari, maka  

 

pemesanan dilakukan setiap 10 

hari (360/38). 

TC = (0,2)(Rp. 6.800)(14.220) 

+ (Rp. 

250.000)(550.000/14.220) 

= Rp. 9.669.600 + Rp. 

9.669.480 

= Rp. 19.338.080 

Perusahaan CV. Adi 

Jaya membutuhkan persediaan 

550.000 Kg bahan baku 

kedelai yang nantinya akan 

diproses menjadi benih kedelai. 

Jadi, jumlah pembelian bahan 

baku yang paling ekonomis 

dengan menggunakan metode 

EOQ adalah sebesar 14.220 Kg 

per pesanan. Dengan analisis 

perhitungan tersebut 

perusahaan akan dapat 

mengetahui jumlah persediaan 

yang akan dibeli dengan biaya 

yang minimal. Perusahaan CV. 

Adi Jaya sudah pada titik yang 

pasti yakni ketika pesanan 

datang, jumlah persediaan 

kedelai diperusahaan adalah 

sama dengan jumlah pesanan 

yang ekonomis.  

 

2. Persediaan Pengaman (Safety 

Stock) 

Dengan  beberapa 

faktor yang telah ditentukan, 

perusahaan dapat menentukan 

persediaan pengaman dan 

didapatkan pertimbangan hasil 

sebagai berikut : 

a. Pada saat persediaan 

pengaman 7.110 Kg, tidak 

ada kemungkinan 

perusahaan mengalami 

kehabisan persediaan, 

karena permintaan 

persediaan tertinggi 

sebesar 21.330 Kg, 

sementara jumlah 

persediaan yang ada EOQ 

ditambah persediaan 

pengaman, yaitu (14.220 

Kg + 7.110 Kg) = 21.330 

Kg. perusahaan hanya 

menanggung biaya 

penyimpanan persediaan 

pengaman sebesar (7.110 
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Kg x Rp. 8.300) = Rp. 

59.013.000 

b. Pada saat persediaan 

pengaman 4.740 Kg, 

perusahaan akan 

mengalami kehabisan 

persediaan sebanyak 2.370 

Kg ketika jumlah 

pesediaan 21.330 Kg 

dengan kemungkinan 

terjadi 0,05. Dengan 

demikian perusahaan harus 

menangung biaya 

kehabisan persediaan 

sebesar (4.740 Kg x Rp. 

50.000 x 0,05) = Rp. 

11.850.000, sedangkan 

biaya penyimpanan 

persediaan pengaman 

sebesar (4.740 Kg x Rp. 

8.300) = Rp. 39.342.000. 

Total biaya persediaan 

pengaman = biaya 

kehabisan persediaan + 

biaya penyimpanan 

persediaan pengaman, 

yaitu (Rp. 11.850.000 + 

Rp. 39.342.000) = Rp. 

51.192.000. 

c. Ketika perusahaan 

mengadakan persediaan 

pengaman sebanyak 2.370 

Kg, perusahaan akan 

mengalami kehabisan 

persediaan pada dua 

kemungkinan keadaan, 

yaitu sebanyak 2.370 Kg 

pada saat jumlah 

permintaan 16.590 Kg 

dengan kemungkinan 

terjadi 0,10, dan kehabisan 

persediaan sebanyak 4.740 

Kg pada saat permintaan 

21.330 Kg dengan 

kemungkinan terjadi 0,05. 

Jumlah biaya kehabisan 

persediaan yang harus 

ditanggung perusahaan 

adalah (2.370 Kg x Rp. 

50.000 x 0,10) + (4.740 

Kg x Rp. 50.000 x 0,05) = 

Rp. 23.700.000, sedangkan 

biaya penyimpanan 

persediaan sebesar (2.370 

Kg x Rp. 8.300) = Rp. 

19.671.000. Dengan 

demikian total biaya 

persediaan pengaman = 

biaya kehabisan 

persediaan + biaya 

penyimpanan persediaan 

pengaman, yaitu (Rp. 

23.700.000 + Rp. 

19.671.000) = Rp. 

43.371.000. 
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d. Jika perusahaan tidak 

mengadakan persediaan 

pengaman, maka 

perusahaan akan 

mengalami kehabisan 

persediaan pada tiga 

kemungkinan keadaan, 

yaitu kehabisan sebanyak 

2.370 Kg ketika 

permintaan 16.590 Kg 

dengan terjadi 

kemungkinan 0,20, 

kehabisan sebanyak 4.740 

Kg ketika permintaan 

18.960 Kg dengan 

kemungkinan terjadi 0,10, 

dan kemungkinan 

kehabisan sebanyak 7.110 

Kg ketika permintaan 

21.330 Kg dengan 

kemungkinan terjadi 0,05. 

Besarnya biaya kehabisan 

persediaan yang harus 

ditanggung perusahaan 

adalah (2.370 Kg x Rp. 

50.000 x 0,20) + (4.740 

Kg x Rp. 50.000 x 0,10) + 

(7.110 Kg x Rp. 50.000 x 

0,05) = Rp. 65.175.000, 

sedangkan biaya 

penyimpanan persediaan 

pengaman (0 Kg x Rp. 

8.300) = Rp. 0. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jumlah 

persediaan pengaman yang 

optimal adalah sebanyak 2.370 

Kg dengan total biaya Rp. 

43.371.000. Dengan adanya 

persediaan pengaman tersebut 

dapat dipastikan perusahaan 

tidak akan kehabisan stock 

yang berarti. Dengan begitu 

perusahaan dapat memenuhi 

permintaan konsumen yang 

tidak terduga. 

 

3. Pemesanan Kembali (Reorder 

Point) 

Maka akan diketahui 

besarnya jumlah pemesanan 

kembali (Reorder Point) 

kedelai pada CV. Adi Jaya 

adalah sebagai berikut : 

ROP  = Lt x Q 

 = 7 x 14.220/30 

 = 7 x 474 

 = 3.318 Kg 

 

Jadi, jumlah pemesanan 

kembali dengan perhitungan 

menggunakan metode ROP 

adalah sebesar 3.318 Kg. 

Dititik itulah perusahaan harus 

melakukan pemesanan 
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kembali, agar perusahaan tidak 

kehabisan stok disaat ada 

pemesanan yang secara 

mendadak. Dengan begitu 

perusahaan tidak akan 

mengecewakan pelanggan 

dengan adanya masalah 

kehabisan stock kedelai yang 

nantinya akan dijadikan benih 

kedelai. 

Dengan hasil 

perhitungan diatas dapat 

disimpulkan bahwa 

perhitungan menggunakan 

metode EOQ menunjukan pada 

pemesanan dengan biaya yang 

minimal yaitu 14.220 Kg per 

pesanan kedelai. Sedangkan 

perhitungan ROP peneliti 

mendapatkan hasil sebesar 

3.318 Kg. Dan perhitungan SS 

didapatkan hasil sebesar 2.370 

Kg. Dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak 

memperhitungan manajemen 

persediaan, tetapi hanya 

dengan memperkirakan saja 

tidak memperhitungkan. 

Perusahaan mengadakan 

persediaan benih kedelai yang 

sesuai dengan pesanan, jika 

tidak ada pesanan maka 

perusahaan tidak memproduksi 

benih kedelai. Dengan analisis 

tersebut dapat diketahui 

terdapat banyak perbandingan 

antara perusahaan dengan hasil 

perhitungan peneliti.  

Dari perbedaan 

perhitungan tersebut 

didapatkan hasil bahwa 

perusahaan seharusnya 

memperhitungkan manajemen 

persediaannya agar perusahaan 

dapat dapat berjalan dengan 

lancar dalam memenuhi jumlah 

pesanan konsumen. Dengan 

perhitungan tersebut 

diharapkan dapat juga 

menambah jumlah laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan dan 

meminimalkan biaya dalam 

pengadaan bahan baku. 

 

  IV. PENUTUP 

        Kesimpulan  

1. CV. Adi Jaya membutuhkan 

Kedelai yang akan dijadikan 

benih kedelai sebanyak  

550.000 Kg. Dari analisis 

perhitungan Economic Order 

Quantity (EOQ) didapatkan 

hasil 14.220 Kg per pesanan 

dapat diketahui bahwa CV. 

Adi Jaya sudah berada pada 

titik yang pasti. Dimana CV. 
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Adi Jaya sudah berada dalam 

jumlah persediaan yang harus 

dipesan oleh perusahaan 

dengan biaya yang minimal. 

Dengan begitu diharapkan 

dapat meningkatkan laba / 

profit pada perusahaan CV. 

Adi Jaya Nganjuk. 

2. Dari analisis perhitungan 

Persediaan Pengaman (Safety 

Stock) dapat diketahui bahwa 

jumlah persediaan pengaman 

sebesar 2.370 Kg dengan total 

biaya Rp. 43.371.000. Ini 

berarti CV. Adi Jaya 

dipastikan tidak akan 

kehabisan stok yang sangat 

berarti dalam pemenuhan 

kebutuhan konsumen. 

Dengan begitu perusahaan 

akan dapat lebih terpercaya 

dalam pemenuhan kebutuhan 

benih kedelai. 

3. Dari analisis perhitungan 

Pemesanan Kembali (Reorder 

Point) dapat diketahui bahwa 

CV. Adi Jaya dapat 

melakukan pemesanan 

kembali kedelai pada saat 

persediaan yang tersisa di 

gudang sebanyak 3.318 Kg. 

Dititik itulah CV. Adi Jaya 

harus segera melakukan 

pemesanan kembali agar 

tidak terjadinya 

keterlambatan dalam 

pemenuhan kebutuhan 

konsumen akan benih 

kedelai. 
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