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Abstrak 

 
Perusahaan perlu mengendalikan persediaan bahan baku untuk mencapai 

tingkat efisiensi karena permasalahan yang sering muncul dalam persediaan bahan baku 

adalah ketidakseimbangan stok penyimpanan bahan baku dengan tingkat produksinya. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pengendalian 

persediaan bahan baku kayu jati pada Cv. Mahogany Crafter dengan metode Economic 

Order Quantity (EOQ). Dalam mengantisipasi kekurangan stok untuk menghindari 

terjadinya back order, maka penelitian ini juga menghitung persediaan pengaman 

sebagai persediaan penyangga dan titik pemesanan kembali untuk mengetahui pada 

kuantitas berapa pemesanan harus dilakukan kembali. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk tingkat efisiensi pada biaya total persediaan bahan baku 

kayu jati, dengan metode Economic Order Quantity (EOQ), perusahaan hanya perlu 

melakukan pembelian bahan baku sebanyak 7 kali, dengan bahan baku sebanyak 16,80 

m³ sekali pemesan. Dengan metode EOQ diperoleh total biaya untuk sekali pesan yaitu 

Rp 52.499.089. Stock pengaman (safety stock ) yang harus ada dipersediaan adalah 

sebanyak 9,04 m³. Titik pemesanan kembali ( reorder point ) bahan baku adalah 

sebanyak 32,94 m ³. 

 
 

Kata kunci : Economic order Quantity (EOQ), safety stock, dan reorder point 
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Abstract 

 
Companies need to control the supply of raw materials to achieve an 

efficiency level because the problem that often arises in the supply of raw 

materials is the imbalance of raw material storage stock with production levels. 

The purpose of this study was to determine the level of efficiency in controlling 

the inventory of teak raw materials in Cv. Mahogany Crafter with the Economic 

Order Quantity (EOQ) method. In anticipation of stock shortages to avoid back 

orders, this study also counts the safety inventory as a buffer stock and the reorder 

point to find out on the quantity of how the order must be re-done. The results of 

this study indicate that for the level of efficiency in the total cost of teak raw 

material inventory, using the Economic Order Quantity (EOQ) method, the 

company only needs to purchase raw materials 7 times, with 16.80 m³ of raw 

materials once ordered. With the EOQ method, the total cost for a single message 

is Rp. 52,499,089. The safety stock that must be available is 9.04 m³. The reorder 

point for raw materials is 32.94 m ³. 

 

 
Keywords : Economic Order Quantity, Safety Stock, and Reorder Point. 
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