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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat CV Cahya Indah Sentosa 

CV Cahya Indah Sentosa (Citos) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang retail aksesori mebel. CV Citos menyediakan berbagai macam pilihan 

hardware atau perangkat pendukung mebel sesuai kebutuhan pelanggan. Variasi 

produk yang tinggi dan terbilang unik membuat CV Citos diminati dan perlahan 

menjadi dominator dalam dunia aksesori mebel di Jepara. 

Dibawah pimpinan Bapak Purboyo yang merangkap status sebagai owner 

perusahaan, CV Citos yang berdiri sejak tahun 2011 mampu berkembang cukup 

pesat dalam beberapa periode terakhir. Perusahaan ritel yang terletak di Jl. KH. 

Yasin no. 28A, Saripan, Jepara, Jawa Tengah tersebut memiliki keunggulan dalam 

inovasi dan efisiensi produk.  Faktor yang menyebabkan tingginya permintaan 

adalah ketersediaan persediaan yang tinggi sehingga mampu mencukupi setiap 

permintaan pelanggan yang datang. Permintaan yang tinggi menyebabkan 

perusahaan mengalami kewalahan dalam pengendalian persediaan yang masih 

menggunakan metode pengendalian persediaan secara manual, yaitu dengan 

melihat history penjualan pada periode sebelumnya. Alhasil, persediaan barang 

yang ada pada CV Citos cenderung mengalami penumpukan persediaan, baik untuk 

produk fast moving, maupun produk yang kurang diminati. 

Produk unggulan milik CV Citos yaitu engsel sendok tipe softclose dengan 

ketiga variannya, yaitu inset, half-overlay, dan full-overlay. Keunikan dari engsel 

tipe tersebut yaitu dapat diaplikasikan pada kayu dengan ketebalan mencapai 3 cm. 

Sedang yang marak beredar dipasar hanyalah engsel yang hanya dapat men-cover 

2cm dari ketebalan kayu. Selain itu juga terdapat berbagai macam produk yang 

memiliki keunggulan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari masing-masing produk 

sehingga CV Citos mampu bersaing dalam dunia aksesori mebel.
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4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

CV Cahya Indah Sentosa mempunyai visi menjadi perusahaan ritel komponen 

mebel terbesar dan terbaik di Indonesia, mampu berkembang secara sehat dan 

mandiri, dan memberi manfaat kepada masyarakat. 

2. Misi Perusahaan 

a. Memiliki produk-produk pendukung mebel berkualitas tinggi yang inovatif 

dan modern. 

b. Meningkatkan produktivitas dan penguasaan pasar produk-produk 

pendukung mebel modern di Jepara. 

c. Melakukan inovasi produk menjadi yang terdepan dalam kualitas dan 

teknologi. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada CV Cahya Indah Sentosa secara umum adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber: CV Cahya Indah Sentosa (2020) 

 

 

Direksi

Pemasaran

Administrasi Finance
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4.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sekumpulan tugas yang menjadi kewajiban bagi 

individu dan perlu ditangani sampai selesai, tentunya dengan hasil yang baik. Lebih 

lengkapnya, tanggung jawab adalah keadaan yang membuat individu memiliki 

kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dan mau menanggung segala akibat 

yang akan dihasilkan dari hal-hal yang mereka tanggung sebelumnya. 

Selain itu, tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kesadaran manusia 

akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukannya, baik segala tindakan yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah 

perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tugas dan tanggung jawab setiap bagian 

dalam struktur organisasi CV Cahya Indah Sentosa adalah sebagai berikut: 

1. Direksi, dimana keputusan utama dikendalikan oleh bapak Purboyo selaku 

pemilik dan direktur utama perusahaan mengatur jalannya seluruh tatanan 

perusahaan serta pengambil keputusan setiap permasalahan. 

2. Administrasi dan Pergudangan, Mengurus alur stok barang dan penjualan. 

Bertanggung jawab atas kebutuhan stok serta memperkirakan tingkat penjualan 

produk untuk kemudian dikalkulasikan untuk produksi kedepannya. 

3. Finance and Accounting, Bertanggung jawab atas keseluruhan alur keuangan 

perusahaan. Modal, laba, serta pajak. 

4. Pemasaran, Memasarkan produk secara menyeluruh, mulai dari penawaran 

produk, sampai proses distribusi kepada pelanggan. 

 

4.2. Analisis Data 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan, CV Citos perlu 

menerapkan metode pengendalian persediaan bahan baku yang baik dan optimal 

agar terciptanya efisiensi dalam pengendalian persediaan. Tahapan dalam 

melakukan analisis data adalah sebagai berikut: 

 

 

4.2.1. Pengumpulan Data 
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Tahap awal adalah pengumpulan data yang diperlukan. Data yang dimaksud 

diantaranya adalah biaya pemesanan, biaya penyimpanan, frekuensi pemesanan, 

dan data aliran produk engsel sendok tipe softclose dengan ketiga variannya yaitu 

inset, half-overlay, dan full-overlay selama 12 bulan di tahun 2019. Tahap 

pengolahan data diawali dengan melakukan perhitungan total biaya persediaan 

yang ditanggung perusahaan bila menggunakan metode yang selama ini berjalan. 

Selanjutnya melakukan perhitungan menggunakan metode EOQ dan POQ.  Untuk 

kemudian hasil dari ketiganya akan dikomparasi guna menentukan metode mana 

yang paling efisien dalam pengendalian persediaan di perusahaan. 

Berikut data dan informasi yang didapat dari proses observasi dan wawancara 

yang dilakukan di CV Citos: 

1. Data Aliran Produk 

Tabel 4.1. Data Aliran Engsel Sendok Tipe Soft Close 

Bulan 

(2019) 

Inset Hal-Overlay Full-overlay 

Out In 
Sisa 

Stok 
Out In 

Sisa 

Stok 
Out In 

Sisa 

Stok 

Jan 560 1000 440 157 300 143 188 300 112 

Feb 512 500 428 161 200 182 178 300 234 

Mar 531 500 397 152 200 230 177 200 257 

Apr 470 500 427 146 300 384 186 200 271 

Mei 522 500 405 158 300 526 175 300 396 

Jun 492 500 413 136 200 590 180 200 416 

Jul 512 500 401 142 200 648 169 200 447 

Agu 537 500 364 151 200 697 181 200 466 

Sep 511 1000 853 143 200 754 170 200 496 

Okt 480 1000 1373 154 200 800 167 300 629 

Nov 495 500 1378 146 200 854 172 300 757 

Des 412 500 1466 148 200 906 163 300 894 

Jumlah 6034 7500  1794 2700  2106 3000  

Rata-rata 502,8 625 695,4 149,5 225 559,5 175,5 250 447,9 

Sumber : Data Internal Perusahaan (2019) 
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Total pengadaan barang untuk ketiga varian engsel adalah sebesar 13.200 pcs 

dengan masing-masing kuantitas adalah sebesar 7.500 pcs untuk tipe inset, 2.700 

pcs pada varian half-overlay, dan varian full-overlay mencapai 3.000 pcs. Dan 

untuk total kebutuhan barang atau total barang keluar mencapai 9.934 pcs dengan 

6.034 pcs adalah untuk tipe inset, 1.794 pcs tipe half-overlay, dan 2.106 pcs untuk 

engsel versi full-overlay. Rata-rata persdiaan untuk engsel varian inset adalah 

sebesar 625 pcs, varian half-overlay 225 pcs, dan full-overlay sebanyak 250 pcs. 

Kemudian untuk rata-rata kebutuhan atau pengeluaran barang dari engsel sendok 

tipe softclose varian inset mencapai 502,8 pcs, varian half-overlay sebesar 149,5 

pcs, dan 175,5 pcs untuk varian full-overlay. 

2. Biaya Pemesanan (S) 

Berdasarkan informasi dari perusahaan, pemesanan dilakukan sebanyak 12 kali 

dalam setahun dengan lead time pesanan adalah 30 hari (satu bulan). Pengambilan 

barang di supplier menggunakan mobil pick up milik perusahaan sehingga 

menimbulkan ongkos jalan dan perawatan kendaraan. Dalam proses pemesanan 

juga menimbulkan biaya administrasi seperti penggunaan ATK dan kegiatan 

komputerisasi terkait prosespemesanan. Selain itu, penggunaan telfon dan internet 

menjadi biaya komunikasi yang ditimbulkan dari adanya proses pemesanan. 

Berdasarkan data dan informasi dari perusahaan, berikut adalah perhitungan biaya 

pesan untuk sekali pemesanan yang berlaku di perusahaan CV Citos: 

a. Biaya Transportasi, meliputi: 

1) BBM Mobil  = Rp. 250.000 per pengambilan 

2) Ongkos Supir  = Rp. 100.000 per pengambilan 

3) Pemberkasan  = Rp. 10.000 per pengambilan 

4) Ongkos Bongkar Muat = Rp. 40.000 x 2 kali muat 

= Rp. 80.000 per pemesanan 

5) Tol    = Rp. 10.000 per pengambilan 

6) Biaya perawatan mobil = Rp. 2.200.000 per tahun 

7) Pajak kendaraan  = Rp. 2.300.000 pertahun 

b. Biaya Administrasi, meliputi: 
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1) Biaya ATK    = Rp. 200.000 per tahun 

2) Biaya komputerisasi (listrik) = Rp. 300.000 per tahun 

3) Biaya pencetakan dokumen = Rp. 500.000 per tahun 

4) Biaya listrik untuk kegiatan komputerisasi diasumsikan sebesar 5% dari 

total kebutuhan listrik kantor selama satu tahun. 

c. Biaya Komunikasi, meliputi kebutuhan telepon dan internet diasumsikan 

sebesar 10% dari total biaya keseluruhan yang dikeluarkan akibat 

penggunaan telepon dan internet selama setahun. Maka, total biaya 

komunikasi yang ditanggung perusahaan dalam proses pemesanan adalah 

sebesar Rp. 600.000 per tahun. 

Tabel 4.2. Biaya Pemesanan CV Citos 

Jenis Biaya (per tahun) Total Biaya 

Biaya Transportasi Rp. 4.950.000 

Biaya Administrasi Rp. 1.000.000 

Biaya Komunikasi Rp. 600.000 

Total Rp. 6.550.000 

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

Dari data biaya di atas dapat diketahui total biaya per pesanan yang ditanggung 

perusahaan akibat dari proses pemesanan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Total Biaya Pemesanan = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 (12𝑥)
) 

= (
6.550.000

12
) 

= Rp. 545.833 per sekali pesan 

Jadi, total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses pemesanan adalah 

sebesar Rp. 545.833 per sekali pesan. 

3. Biaya Penyimpanan (H) 

Biaya penyimpanan (holding cost atau carrying cost) adalah semua 

pengeluaran atau biaya yang timbul akibat penyimpanan barang. Diketahui lokasi 

gudang penyimpanan terpisah dari gedung kantor utama sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk kebutuhan listrik, air, dan biaya perawatan lainnya merupakan 

biaya yang berdiri sendiri. Besarnya biaya penyimpanan tergantung pada jumlah 
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barang yang disimpan di gudang. Asumsi dari besarnya persentase nilai terhadap 

produk engsel sendok tipe softclose dengan ketiga variannya adalah sebesar 3% dari 

keseluruhan produk. Berikut data dan Informasi yang didapat dari perusahaan 

terkait biaya penyimpanan: 

a. Biaya Perawatan, teridiri dari: 

1) Biaya Tenaga Kerja (2 orang) = Rp. 3.000.000 x 12 

= Rp. 36.000.000 pertahun 

2) Peralatan kebersihan  = Rp. 200.000 pertahun 

3) Biaya penyusutan   = Rp. 1.000.000 pertahun 

b. Biaya Administrasi, terdiri dari: 

1) ATK    = Rp. 200.000 pertahun 

2) Pajak Bumi dan Bangunan  = Rp. 600.000 pertahun 

c. Biaya Fasilitas atau biaya prasarana yang terdiri dari biaya listrik dan air 

mencapai Rp. 2.760.000 pertahun 

Tabel 4.3. Biaya Penyimpanan CV Citos 

Jenis Biaya Total Biaya Biaya Per tahun (3%) 

Biaya Perawatan Rp. 37.200.000 Rp. 1.116.000 

Biaya Fasilitas Rp. 2.760.000 Rp. 82.800 

Biaya Administrasi Rp. 800.000 Rp. 24.000 

Total Rp. 40.760.000 Rp. 1.222.800 

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

Total biaya pertahun merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan 

perusahaan dalam pengelolaan gudang secara menyeluruh. melihat asumsi nilai 

untuk produk engsel sendok dengan ketiga variannya adalah sebesar 3%, maka total 

biaya penyimpanan untuk produk engsel sendok adalah sebesar Rp. 1.222.800 dan 

total biaya penyimpanan per unit untuk produk engsel sendok tipe softclose dengan 

ketiga variannya selama setahun dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Biaya Penyimpanan (H) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

    = 
1.222.800

13.200
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    = 3.087,87 = Rp. 3.087 per unit 

Jadi, total biaya peyimpanan perunit untuk engsel sendok tipe softclose dengan 

ketiga variannya adalah sebesar Rp. 3.087 per unit. 

4. Frekuensi Pemesanan 

Berdasarkan informasi dari perusahaan, pemesanan barang dilakukan sebanyak 

12 (dua belas) kali dalam setahun dengan kuantitas sebanyak mungkin untuk 

menghindari terjadinya stock out atau kekurangan produk yang disebabkan karena 

kurangnya persediaan. 

5. Total biaya persediaan atau Total Inventory Cost (TIC) 

Total Inventory Cost (TIC) adalah total biaya persediaan yang dikeluarkan 

perusahaan terkait proses pemesanan (Ordering Cost) dan penyimpanan barang 

(Carrying Cost). Berikut total biaya untuk metode yang saat ini digunakan 

perusahaan dalam pengendalian persediaan untuk masing-masing varian engsel 

sendok tipe softclose: 

a. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Inset 

Untuk engsel sendok tipe softclose varian inset dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1) Total kebutuhan bahan baku (D) 6.034 pcs. 

2) Pembelian rata-rata persediaan (Q) 625 pcs pertahun. 

3) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp. Rp. 545.833 tiap pemesanan. 

4) Biaya penyimpanan bahan baku (H) Rp. 3.087 per unit. 

Penghitungan total biaya persediaan: 

TIC = (
𝐷

𝑄
𝑆) + (

𝑄

2
𝐻) 

  = (
6034

625
× 545833) + (

625

2
× 3087) 

= 5.269.690,61 + 964.687,5 

= Rp. 6.234.377 selama satu tahun 

Jadi total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan 

metode pengendalian persediaan yang saat ini digunakan untuk engsel sendok 

Tipe softclose varian inset adalah Rp. 6.234.377 dalam satu tahun (2019). 
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b. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Half-Overlay 

Untuk engsel sendok tipe softclose varian half-overlay dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Total kebutuhan bahan baku (D) 1.794 pcs 

2) Pembelian rata-rata bahan baku (Q) 225 pcs 

3) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp.545.833 persekali pesan 

4) Biaya penyimpanan bahan baku per unit (H) Rp. 3.087 per pcs 

Penghitungan total biaya persediaan: 

TIC = (
𝐷

𝑄
𝑆) + (

𝑄

2
𝐻) 

= (
1794

225
× 545.833) + (

225

2
× 3087) 

= 4.325.108,45 + 347.287,5 

= 4.699.395,95 

= Rp. 4.699.395 per tahun 

Jadi total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan 

metode pengendalian persediaan yang saat ini digunakan untuk engsel sendok 

Tipe softclose varian half-overlay adalah Rp. 4.699.395 dalam satu tahun. 

c. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Full-Overlay 

Untuk engsel sendok tipe softclose varian full overlay dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Total kebutuhan bahan baku (D) 2.106 pcs 

2) Pembelian rata-rata bahan baku (Q) 250 pcs 

3) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp.545.833 per pesanan 

4) Biaya penyimpanan bahan baku per unit (H) Rp. 3.087 per unit 

Penghitungan total biaya persediaan dapat dilakukan menggunakan rumus 

perhitungan sebagai berikut: 

 

TIC = (
𝐷

𝑄
𝑆) + (

𝑄

2
𝐻) 

= (
2106

250
× 545833) + (

250

2
× 3087) 

= 4.598.097,19 + 385.875  
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= Rp. 4.983.972 per tahun 

Jadi total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan 

metode pengendalian persediaan yang saat ini digunakan untuk engsel sendok 

Tipe softclose varian full-overlay adalah Rp. 4.983.972 dalam satu tahun. 

 

4.2.2. Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data berdasarkan data-

data yang telah didapatakan melalui peroses observasi kepada pihak perusahaan. 

Langkah-langkah dalam pengolahan data diantaranya adalah: 

1. Safety Stock 

Dalam mencari jumlah Safety Stock yang seharusnya dimiliki perusahaan, 

dibutuhkan nilai Standar Deviasi. Nilai tersebut diperoleh menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

σ =√
∑ (𝑋−𝑥)^2𝑛

𝑖=0

𝑛
 

Namun agar memudahkan penelitian, penentuan nilai standar deviasi dilakukan 

menggunakan rumus fungsi program Ms. Excel sebagai berikut: 

Standar deviasi = STDEV(Kebutuhan barang dalam setahun) 

Selanjutnya dalam penentuan safety stock dibutuhkan nilai service level (Z) 

yang merupakan nilai yang didapat dari tingkat pelayanan yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

Dalam CV Citos, nilai service level (Z) ditentukan sebesar 95% dan bila 

melihat tabel distribusi normal, nilai Z pada daerah di bawah kurva normal 95% 

(atau 1 - 0,05) adalah sebesar: 1,65. 

Perhitungan safety stock untuk masing-masing varian engsel sendok tipe soft 

close adalah sebagai berikut: 

 

a. Safety Stock varian Inset 

Diketahui: 

1) Standar Deviasi (σ) = 37,97088199 

2) Safety stock  = Zσ 
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= 1,65(37,97088199) 

= 62,1519552835 

= 63 pcs 

Dari perhitungan tersebut didapatkan jumlah persediaan pengaman (Safety 

Stock) yang harus ada di gudang perusahaan untuk engsel sendok tipe softclose 

varian inset adalah sebanyak 63 pcs. 

b. Safety Stock varian Half-Overlay 

Diketahui: 

1) Standar Deviasi (σ) = 7,367002598 

2) Safety stock  = Zσ 

   = 1,65(7,367002598) 

   = 12,15 

= 12 pcs 

Dari perhitungan di atas didapatkan jumlah persediaan pengaman (Safety 

Stock) yang harus ada di gudang perusahaan untuk engsel sendok tipe softclose 

varian half-overlay adalah sebanyak 12 pcs. 

c. Safety Stock varian Full-Overlay 

Diketahui: 

1) Standar Deviasi (σ) = 7,621739243 

2) Safety stock  = Zσ 

   = 1,65(7,621739243) 

   = 12,27 

= 13 pcs 

Dari perhitungan tersebut didapatkan jumlah persediaan pengaman (Safety 

Stock) yang harus ada di gudang perusahaan untuk engsel sendok tipe softclose 

varian full-overlay adalah sebanyak 13 pcs. 

2. Reorder Point (ROP) 

Perhitungan untuk mendapatkan nilai ROP dari masing-masing engsel sendok 

tipe softclose untuk ketiga variannya adalah sebagai berikut: 

a. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Inset 
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Diketahui: 

1) Lead time / Waktu Tunggu (L) = 1 bulan (30 hari) 

= 0,08 tahun 

2) Demand / permintaan Barang (D) = 6.034 pcs 

3) Safety Stock (SS)   = 63 pcs 

4) ROP    = SS + (lead time x demand) 

     = 63 + (
6034

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
× 0,08) 

= 103,22 

= 103 pcs 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan perusahaan harus 

melakukan pemesanan kembali (Reorder Point-ROP) engsel sendok tipe soft 

close varian inset ketika persediaan di gudang berada pada jumlah 103 pcs. 

b. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Half-Overlay 

Diketahui: 

1) Lead time / Waktu Tunggu (L) = 1 bulan (30 hari) 

= 0,08 tahun 

2) Demand / permintaan Barang (D) = 1.794 pcs 

3) Safety Stock (SS)   = 12 pcs 

4) ROP    = SS + (lead time x demand) 

= 12 + (
1794

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
× 0,08) 

= 23,96 

= 24 pcs 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan perusahaan harus 

melakukan pemesanan kembali (Reorder Point-ROP) engsel sendok tipe soft 

close varian half-overlay ketika persediaan di gudang berada pada jumlah 

24pcs. 

c. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Full-Overlay 

Diketahui: 

1) Lead time / Waktu Tunggu (L)  = 1 bulan (30 hari) 

= 0,08 tahun 
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2) Demand / permintaan Barang (D) = 2.106 pcs 

3) Safety Stock (SS)   = 13 pcs 

4) ROP    = SS + (lead time x demand) 

     = 13 + (
2106

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
× 0,08) 

     = 27 pcs 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan perusahaan harus 

melakukan pemesanan kembali (Reorder Point-ROP) engsel sendok tipe soft 

close varian full-overlay ketika persediaan di gudang berada pada jumlah 

27pcs. 

3. Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

a. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Inset 

Berikut hasil analisis perhitungan menggunakan Metode EOQ (Economic 

Order Quantity) untuk engsel sendok tipe soft close varian inset: 

Diketahui: 

1) Demand (D)  = 6.034 unit per tahun 

2) Biaya Pemesanan (S) = Rp. 545.833 per pessanan 

3) Biaya penyimpanan (H) = Rp. 3.087 per unit 

Q* = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

 = √
2×6034×545.833

3087
 

 = 1.460,76 

= 1.461 pcs 

Nilai Q* merupakan kuantitas ekonomis dalam melakukan pemesanan bila 

menggunakan metode EOQ, yaitu sebesar 1.461 pcs per pesanan. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk frekuensi ideal dalam melakukan 

pemesanan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
6034

1461
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= 4,13 = 5 kali 

Diperoleh hasil penghitungan frekuensi dengan metode EOQ, dimana angka 

5 berarti frekuensi ekonomis dalam melakukan pemesanan dilakukan 5 kali 

dalam setahun. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung biaya total 

persediaan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC  = 
𝐷

𝑄∗
𝑆 +

𝑄∗

2
𝐻 

Keterangan: 

1) Total kebutuhan (D) 6034 pcs per tahun (2019) 

2) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp.545.833 per pemesanan 

3) Biaya penyimpanan bahan baku per unit (H) Rp. 3.087 per unit 

4) Pembelian bahan baku ekonomis (Q*) 1.461 pcs per tahun 

TIC = (
6034

1461
× 545.833) + (

1461

2
× 3087) 

= Rp. 4.509.369 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 

proses pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ untuk engsel 

sendok Tipe softclose varian inset adalah Rp. 4.509.369 dalam satu tahun. 

Hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya 

persediaan dapat dilihat dari grafik berikut: 

 
Gambar 4.2 Grafik EOQ varian Inset 

Sumber: Olah data menggunakan program POM-QM (2021) 

b. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Half-Overlay 



53 
 

 
 

Berikut hasil analisis perhitungan Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

untuk engsel sendok tipe soft close varian half-overlay: 

Diketahui: 

1) D : Demand  = 1794 pcs per tahun (2019) 

2) S : Biaya Pemesanan = Rp. 545.833 per pemesanan 

3) H : Biaya penyimpanan = Rp. 3.087 per unit 

Q* = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

= √
2×1794×545833

3087
 

= 796,5 

= 797 pcs 

Nilai Q* merupakan kuantitas ekonomis dalam melakukan pemesanan bila 

menggunakan metode EOQ, yaitu sebesar 797 pcs per pesanan. selanjutnya 

angka tersebut digunakan dalam perhitungan untuk frekuensi ideal dalam 

melakukan pemesanan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
1794

797
 

= 2,25 = 3 kali 

Diperoleh hasil penentuan frekuensi menggunakan metode EOQ, dimana 

angka 3 merupakan frekuensi ekonomis pemesanan dilakukan 3 kali dalam 

setahun. Kemudian hasil dari kedua perhitungan di atas digunakan dalam 

menghitung biaya total persediaan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC  = 
𝐷

𝑄∗
𝑆 +

𝑄∗

2
𝐻 

Keterangan: 

1) Total kebutuhan (D) 1794 pcs selama satu tahun (2019) 

2) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp.545.833 per pemesanan 

3) Biaya penyimpanan bahan baku per unit (H) Rp. 3.087 per unit 

4) Pembelian bahan baku yang ekonomis (Q*) 796 pcs per tahun 
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TIC = (
1794

796
× 545833) + (

796

2
× 3087) 

= 1.230.181,4 + 1.228.626 

= Rp. 2.458.807 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung dalam pengendalian 

persediaan menggunakan metode EOQ untuk engsel sendok Tipe softclose 

varian half-overlay adalah Rp. 2.458.807 per tahun. Hubungan antara biaya 

pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya persediaan dapat dilihat dari 

grafik berikut: 

 
Gambar 4.3 Grafik EOQ varian half-Overlay 

Sumber: Olah data menggunakan program POM-QM (2021) 

c. Engsel Sendok Tipe Softclose Varian Full-Overlay 

Berikut hasil analisis perhitungan Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

untuk engsel sendok tipe soft close varian full-overlay: 

Diketahui: 

1) D : Demand   = 2106 pcs selama satu tahun (2019) 

2) S : Biaya Pemesanan = Rp. 545.833 per pesanan 

3) H : Biaya penyimpanan = Rp. 3.087 per unit 

Q* = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

= √
2×2106×545833

3087
 

= 862,98 = 863 pcs 
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Nilai Q* merupakan kuantitas ideal dalam melakukan pemesanan bila 

menggunakan metode EOQ, yaitu sebesar 863 pcs per pesanan. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan untuk frekuensi ideal dalam melakukan pemesanan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
2106

863
 

= 2,44 

= 3 kali 

Diperoleh hasil penentuan frekuensi menggunakan metode EOQ, dimana 

angka 3 berarti frekuensi ekonomis pemesanan dilakukan 3 kali dalam setahun. 

Kemudian hasil dari kedua perhitungan di atas akan digunakan dalam 

menghitung biaya total persediaan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC  = 
𝐷

𝑄∗
𝑆 +

𝑄∗

2
𝐻 

Keterangan: 

1) Total kebutuhan (D) 2106 pcs selama satu tahun (2019) 

2) Biaya pesan sekali pesan (S) Rp.545.833 per pemesanan 

3) Biaya penyimpanan bahan baku per unit (H) Rp. 3.087 per unit 

4) Pembelian bahan baku yang ekonomis (Q*) 863 pcs per tahun 

TIC = (
2106

863
× 545.833) + (

863

2
× 3087) 

= 1.332.009,61 + 1.339.758 

= 2.671.767,61 

= Rp. 2.671.767 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 

proses pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ untuk engsel 

sendok Tipe softclose varian full-overlay adalah Rp. 2.671.767 dalam satu 

tahun. Hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya 

persediaan dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 4.4 Grafik EOQ varian full-overlay 

Sumber: Olah data menggunakan program POM-QM (2021) 

4. Metode POQ (Periode Order Quantity) 

a. Engsel sendok tipe softclose varian inset 

Berikut data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis perhitungan 

Metode POQ (Periode Order Quantity) untuk engsel sendok tipe soft close 

varian inset: 

Diketahui: 

1) D : Demand  = 6.034 unit pertahun 

2) S : Biaya Pemesanan = Rp. 545.833 per pemesanan 

3) H : Biaya penyimpanan = Rp. 3.087 per unit per tahun 

4) Asumsi hari kerja  = 250 hari dalam satu tahun 

5) d : Permintaan Harian  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
6034

250
 

= 24,13 

= 25 pcs perhari 

6) p : Persediaan harian = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
7500 

250
 

= 30 pcs per hari 

Data di atas selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan kuantitas 

ekonomis metode POQ dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Q* =√
2𝐷𝑆

𝐻(1−
𝑑

𝑝
)
  

= √
2×6034×545833

3087(1−
25

30
)

 

= √
6587112644

514,5
  

= 3.578,11 

= 3.579 pcs 

Angka Q* menunjukkan kuantitas optimum dalam melakukan pemesanan. 

Selanjutnya adalah penentuan frekuensi pemesanan yang didapatlan dari hasil 

total demand dibagi dengan kuantitas optimum dengan perumusan sebagai 

berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
6034

3579
 

= 1,68 = 2 kali 

Hasil POQ di atas berarti pemesanan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 

setahun. Frekuensi dan kuantitas pesan yang telah diketahui selanjutnya akan 

digunakan dalam perhitungan total biaya penyimpanan atau total inventory cost 

(TIC) menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC = 
𝐷

𝑄∗
𝑆 + 

𝑄∗

2
𝐻(1 −

𝑑

𝑝
) 

= 
6034

3579
545833 + 

3579

2
[3087 (1 −

25

30
)] 

= 920.244,85 + 920.697,75 

= 1.840.942,6 

= Rp. 1.840.943 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 

proses pengendalian persediaan menggunakan metode POQ untuk engsel 

sendok Tipe softclose varian inset adalah Rp. 1.840.943 dalam satu tahun. 

Hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya 

persediaan dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 4.5 Grafik POQ Varian Inset 

Sumber: Olah Data Menggunakan Program POM-QM (2021) 

b. Engsel sendok tipe softclose varian half-overlay 

Berikut data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis perhitungan 

Metode POQ (Periode Order Quantity) untuk engsel sendok tipe soft close 

varian half-overlay: 

Diketahui: 

1) D : Demand  = 1.794 unit pertahun 

2) S : Biaya Pemesanan = Rp. 545.833 per pemesanan 

3) H : Biaya penyimpanan = Rp. 3.087 per unit per tahun 

4) Asumsi hari kerja  = 250 hari dalam satu tahun 

5) d : Permintaan Harian  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
1794

250
 

= 7,17 pcs perhari 

6) p : Persediaan harian = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
2700 

250
 

= 10,8 pcs per hari 

Data di atas merupakan data dan informasi yang didapatkan dari perusahaan 

untuk selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan kuantitas ekonomis 

metode Periode Order Quantity (POQ) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Q* =√
2𝐷𝑆

𝐻(1−
𝑑

𝑝
)
  

= √
2×1794×545833

3087(1−
7,17

10,8
)

 

= √
1958448804

1037,232
  

= 1.374,09 = 1.374 pcs 

Angka Q* menunjukkan kuantitas optimum dalam melakukan pemesanan. 

Selanjutnya adalah penentuan frekuensi pemesanan yang didapatlan dari hasil 

total demand dibagi dengan kuantitas optimum dengan perumusan sebagai 

berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
1794

1374
 

= 1,3 

= 2 kali 

Hasil POQ di atas berarti pemesanan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 

setahun. Frekuensi dan kuantitas pesan yang telah diketahui selanjutnya akan 

digunakan dalam perhitungan total biaya penyimpanan atau total inventory cost 

(TIC) menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC = 
𝐷

𝑄∗
𝑆 + 

𝑄∗

2
𝐻(1 −

𝑑

𝑝
) 

 = 
1794

1374
545833 + 

1374

2
[3087 (1 −

7,17

10,8
)] 

  = 712.681,51 + 712.578,38 

  = 1.425.259,89 

  = Rp. 1.425.259 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 

proses pengendalian persediaan menggunakan metode POQ untuk engsel 

sendok Tipe softclose varian Half-Overlay adalah Rp. 1.425.259 dalam satu 

tahun. Hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya 

persediaan dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 4.6 Grafik POQ Varian Half-Overlay 

Sumber: Olah Data Menggunakan Program POM-QM (2021) 

c. Engsel sendok tipe softclose varian full-overlay 

Berikut data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis perhitungan 

Metode POQ (Periode Order Quantity) untuk engsel sendok tipe soft close 

varian full-overlay: 

Diketahui: 

1) D : Demand  = 2.106 unit pertahun 

2) S : Biaya Pemesanan = Rp. 545.833 per pemesanan 

3) H : Biaya penyimpanan = Rp. 3.087 per unit per tahun 

4) Asumsi hari kerja  = 250 hari dalam satu tahun 

5) d : Permintaan Harian  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
2106

250
 

= 8,824 

= 9 pcs perhari 

6) p : Persediaan harian  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

= 
3000 

250
 

= 12 pcs per hari 

Data di atas selanjutnya merupakan data dan informasi yang didapatkan dari 

perusahaan untuk yang akan digunakan dalam perhitungan kuantitas ekonomis 

metode Periode Order Quantity (POQ) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Q* =√
2𝐷𝑆

𝐻(1−
𝑑

𝑝
)
  

= √
2×2106×545833

3087(1−
9

12
)

 

= √
2299048596

771,75
 

= 1.725,97 

= 1.726 pcs 

Angka Q* menunjukkan kuantitas optimum dalam melakukan pemesanan. 

Selanjutnya adalah penentuan frekuensi pemesanan yang didapatlan dari hasil 

total demand dibagi dengan kuantitas optimum dengan perumusan sebagai 

berikut: 

F = 
𝐷

𝑄∗
 

= 
2106

1726
 

= 1,22 

= 2 kali 

Hasil POQ di atas berarti pemesanan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 

setahun. Frekuensi dan kuantitas pesan yang telah diketahui selanjutnya akan 

digunakan dalam perhitungan total biaya penyimpanan atau total inventory cost 

(TIC) menggunakan rumus sebagai berikut: 

TIC = 
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻(1 −

𝑑

𝑝
) 

= 
2106

1726
545833 + 

1726

2
[3087 (1 −

9

12
)] 

= 666.004,8 + 666.020,25 

= Rp. 1.332.025 per tahun 

Jadi, total biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 

proses pengendalian persediaan menggunakan metode POQ untuk engsel 

sendok Tipe softclose varian full-overlay adalah Rp. 1.332.025 dalam satu 

tahun. Hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total biaya 

persediaan dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 4.7 Grafik POQ Varian Full-Overlay 

Sumber: Olah Data Menggunakan Program POM-QM (2021) 

 

4.2.3. Perbandingan Metode 

Besarnya penghematan total biaya persediaan dapat dilihat dari hasil 

perhitungan Total Inventory Cost (TIC) yang sudah dilakukan, dimana hasil yang 

diangap paling efisien akan dibandingkan dengan sistem pengelolaan yang saat ini 

berlaku di perusahaan. Kemudian metode yang paling efisien tersebut akan 

diajukan sebagai metode pengendalian persediaan di dalam perusahaan untuk masa 

mendatang. Perbandingan jumlah TIC metode EOQ,metode POQ, dan aktual 

perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Perbandingan Metode EOQ, POQ, dan Aktual Perusahaan 

Produk Aktual Perusahaan EOQ POQ 

Inset Rp. 6.234.377 Rp. 4.509.369 Rp. 1.840.943 

Half-Overlay Rp.4.699.395 Rp.2.458.807 Rp. 1.425.259 

Full-Overlay Rp.4.983.972 Rp.2.671.767 Rp. 1.332.025 

Sumber : Olah Data (2021) 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa penggunaan metode 

POQ memiliki Total Inventory Cost (TIC) yang lebih kecil bila dibandingkan 

dengan menggunakan metode EOQ dan aktual perusahaan untuk produk engsel 

sendok tipe soft close dengan ketiga variannya, sehingga metode pengendalian 

persediaan pada CV Cahya Indah Sentosa sebaiknya dilakukan dengan metode 

POQ. 
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4.2.4. Pembahasan 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, perbandingan jumlah TIC 

menunjukan bahwa adanya penghematan pada metode POQ karena dilihat dari segi 

biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan metode EOQ dan aktual 

perusahaan untuk produk engsel sendok tipe soft close dengan ketiga variannya. 

Penggunakan metode POQ lebih dipilih dibandingkan dengan metode EOQ karena 

selain menimbulkan biaya yang lebih kecil, metode POQ juga dapat diaplikasikan 

pada pengendalian persediaan di perusahaan karena terpenuhinya asumsi-asumsi 

yang dibutuhkan, antara lain permintaan akan produk yang konstan, harga per unit 

produk konstan, biaya penyimpanan per unit per tahun produk konstan, biaya 

pemesanan konstan, waktu antara pemesanan dilakukan sampai dengan barang 

diterima konstan, dan persediaan selalu tersedia di pasar (supplier). serta sesuai 

dengan keadaan perusahaan dimana kebutuhan waktu siklus adalah sama, biaya 

pesan per unit per tahun adalah konstan, serta harga barang dan lead time adalah 

tetap. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa 

perbedaan antara metode EOQ dan POQ dimana pemesanan engsel sendok tipe soft 

close dengan metode EOQ adalah sebanyak 5 kali dalam setahun dengan masing-

masing kuantitas adalah 1.461 pcs untuk tipe inset, 3 kali pemesanan untuk tipe 

half-overlay dengan kuantitas sebesar 797 pcs per pesanan, dan sebanyak 3 kali 

dengan kuantitas tiap pemesanan sebesar 863 pcs untuk tipe full-overlay. 

Sedangkan bila menggunakan metode POQ, frekuensi pemesanan yang dilakukan 

perusahaan untuk produk engsel sendok tipe softclose adalah hanya 2 kali dalam 

setahun untuk ketiga variannya, dengan masing-masing kuantitas sebesar 3.579 pcs 

per pesanan untuk tipe inset, 1374 pcs untuk tipe half-overlay dan sebanyak 1.726 

pcs untuk tipe full-overlay. 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa untuk frekuensi pemesanan dari metode 

POQ lebih sedikit sehingga menimbulkan biaya yang lebih kecil. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa metode yang paling efisien untuk digunakan dalam 

pengendalian persediaan di dalam perusahaan adalah menggunakan metode POQ. 


