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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi adalah usaha yang bergerak dibidang produksi 

pakaian. Pratama Jaya Perkasa Konveksi memproduksi pakaian berupa kaos katun, 

kaos polo, dan kemeja. Masing-masing produk ini memiliki pilihan warna hitam, putih, 

merah, dan biru. Pratama Jaya Perkasa Konveksi memproduksi pakaian secara massal. 

Massal dalam artian Pratama Jaya Perkasa Konveksi terus menerus memproduksi 

pakaiannya dan memasarkannya, bukan menunggu konsumen datang kemudian baru 

akan memproduksi. Bahan yang digunakan untuk produksi pakaian di Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi sendiri ada bahan combed, bahan polo, serta american drill. Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi pada tahun 2021 ini sudah memasuki tahun ke empat. Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi bertempat di Jalan Pedurungan Baru III, Semarang. Usaha ini 

berproduksi mulai dari hari senin hingga sabtu. Hingga saat ini Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi memiliki satu orang kepala produksi, 7 penjahit, 2 orang bagian finishing dan 

pengemasan, serta satu orang bagian keuangan.  

Pratama Jaya Perkasa Konveksi sejak tahun 2018 belum memiliki kebijakan 

terkait pengendalian persediaan bahan baku yang mereka gunakan. Sehingga pembelian 

bahan baku semuanya didasarkan pada kira-kira saja. Inilah yang memicu 

permasalahan di tahun 2018 yakni Pratama Jaya Perkasa Konveksi mengalami 

kelebihan bahan baku. Serta di tahun 2019 mereka mengurangi pembelian bahan baku 

karena di tahun sebelumnya terlalu banyak, namun juga tanpa perhitungan dan hanya 

berdasar kira-kira. Justru yang terjadi adalah kekurangan bahan baku yang berdampak 

pada permintaan konsumen yang tidak terpenuhi dan menimbulkan kekecewaan 
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konsumen, yang berdampak pada penurunan penjualan Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi.  

Peneliti akan mengeksplor dan menganalisa bagaiamana manajemen persediaan 

yang tepat untuk diterapkan di Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Harapannya dengan 

memiliki pengendalian atau manajemen persediaan, Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

bisa mencapai tujuannya yaitu memiliki persediaan dalam jumlah yang tepat sehingga 

biaya yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi serta bisa memenuhi permintaan konsumen 

tepat waktu.  

Pratama Jaya Perkasa Konveksi juga memiliki visi misi yang menjadi patokan 

dalam mereka beroperasi. Adapun visi misi Pratama Jaya Perkasa Konveksi: 

Visi: Menjadi perusahaan penghasil pakaian yang selalu memuaskan konsumen 

Misi: 

1. Mampu memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu 

2. Mampu memberikan harga terbaik bagi konsumen 

3. Menjaga kepuasan konsumen dengan selalu berbenah diri 
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4.2  Struktur Organisasi 

Dalam Pratama Jaya Perkasa Konveksi terdapat struktur organisasi untuk 

memperjelas tugas dan pekerjaan masing-masing orang didalamnya. Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi memiliki satu orang kepala produksi. Kepala produksi ini bertugas 

untuk mengawasi jalannya produksi, kendala yang terjadi akan menjadi tanggung 

jawab kepala produksi. Bagian keuangan terdiri dari 1 orang yang bertugas untuk 

mengatur keuangan yang ada dalam Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Bagian jahit 

terdiri dari 7 orang, bertugas untuk menjahit kain menjadi pakaian. Bagian finishing 

terdapat 2 orang, dimana pada bagian ini betugas untuk melakukan finishing seperti 

membersihkan dan merapikan sisa benang kemudian diteruskan dengan pengemasan.  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Pratama Jaya Perkasa Konveksi 
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4.3 Kondisi Pemasok 

 Pratama Jaya Perkasa Konveksi memiliki pemasok untuk memasok kebutuhan 

kain yang mereka butuhkan yakni kain combed, kain polo, dan kain american drill. 

Peneliti  akan menjelaskan kondisi pemasok yang memasok kebutuhan kain Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi. Pratama Jaya Perkasa Konveksi belum berkenan untuk 

disebutkan nama dari pemasok yang memasok kebutuhan bahan baku perusahaan 

karena identitas pemasok adalah rahasia perusahaan. Sehingga penulis menyebut 

pemasok dengan sebutan pemasok pertama, kedua dan ketiga.  

 Kebutuhan Pratama Jaya Perkasa Konveksi akan bahan kain combed serta kain 

polo dipasok oleh pemasok yang sama. Pratama Jaya Perkasa Konveksi memiliki tiga 

pemasok untuk bahan kaos. Pemasok pertama bisa memberikan harga kepada Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi untuk bahan combed Rp 118.000 / kg, dan bahan polo Rp 

105.000 / kg. Lead time atau waktu tunggu pemesanan adalah 3 hari. Sistem 

pembayaran yang diberlakukan oleh pemasok pertama secara tunai dengan maksimal 3 

hari setelah barang diterima. Pemasok pertama mampu memasok kebutuhan Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi hingga 300 kg sekali pesan baik untuk bahan combed maupun 

polo.  

Pemasok kedua dan ketiga memiliki kesamaan dimana memberikan harga untuk 

bahan combed Rp 118.500 / kg, serta bahan polo Rp 105.500 / kg. Pemasok kedua dan 

ketiga memiliki lead time atau waktu tunggu pemesanan yang sama juga yaitu 3 hari. 

Sistem pembayaran pada pemasok kedua dan ketiga ini dengan cara tunai maksimal 1 

hari setelah barang diterima Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Pemasok kedua dan ketiga 

mampu memasok kebutuhan Pratama Jaya Perkasa Konveksi hingga 300 kg sekali 

pesan untuk bahan combed maupun polo.  
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 Kebutuhan Pratama Jaya Perkasa Konveksi akan bahan american drill dipasok 

oleh 3 pemasok. Pemasok pertama memberikan harga kepada Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi sebesar Rp 39.000 / meter. Pemasok pertama memberikan lead time atau 

waktu tunggu pemesanan selama 3 hari. Pemasok pertama bisa memenuhi kebutuhan 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk sekali pesan hingga 500 meter. Pembayaran yang 

diberlakukan pemasok pertama adalah 2 hari setelah barang diterima Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi.  

Pemasok kedua dan ketiga memiliki kondisi yang sama dimana memberikan 

harga kepada Pratama Jaya Perkasa Konveksi sebesar Rp 39.500 / meter. Pemasok 

kedua dan ketiga memiliki lead time atau waktu tunggu pemesanan selama 3 hari juga. 

Sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pemasok kedua dan ketiga secara tunai 

ketika melakukan pemesanan. Pemasok kedua dan ketiga bisa memasok kebutuhan 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi hingga 500 meter sekali pesan.  

Pratama Jaya Perkasa Konveksi selama ini banyak melakukan pembelian untuk 

bahan baku combed dan polo pada pemasok pertama, begitu juga dengan bahan 

american drill pembelian mayoritas dilakukan pada pemasok pertama. Hal ini 

dikarenakan pemasok pertama dinilai memiliki harga yang lebih murah dibandingkan 

pemasok kedua dan ketiga dengan kualitas barang yang sama. Pemasok pertama untuk 

bahan combed dan polo pembayaran bisa dilakukan dengan tempo 3 hari setelah barang 

diterima Pratama Jaya Perkasa Konveksi, sedangkan pemasok pertama american drill 

bisa ditempo hingga 2 hari setelah barang diterima. Hal ini yang menyebabkan Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi lebih mengutamakan pembelian pada pemasok pertama.  

Pemasok kedua dan ketiga yang memasok kebutuhan combed, polo, maupun american 

drill lebih bersifat sebagai cadangan saja bagi Pratama Jaya Perkasa Konveksi.  
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 Semua pemasok yang memasok kebutuhan bahan Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi ini tidak pernah bermasalah selama memasok kebutuhan Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi. Mereka selalu memasok kebutuhan Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

tepat waktu. Sehingga jika dilihat dari sisi pemasok sebenarnya tidak ada permasalahan. 

Hanya saja dibutuhkan kebijakan pengendalian atau manajemen persediaan oleh 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi supaya bisa menentukan kapan harus membeli bahan 

baku dan berapa yang harus dibeli sehingga permasalahan dalam perusahaan bisa 

terselesaikan.  

4.4 Kondisi Pengendalian Persediaan Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi dalam kegiatan produksinya menggunakan tiga 

jenis bahan yaitu bahan combed, polo, serta american drill. Ketiga bahan baku ini 

nantinya akan diproduksi menjadi pakaian berupa kaos katun, kaos polo, serta kemeja.  

Pratama Jaya Perkasa Konveksi dalam pengendalian persediaan diawali dengan 

menerima barang yang dibeli dari pemasok. Ketika barang datang dari pemasok, 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi langsung melakukan pengecekan apakah barang yang 

dikirimkan ini sudah benar dan sesuai dengan yang dipesan. Setelah dipastikan barang 

yang diterima adalah barang yang benar, Pratama Jaya Perkasa Konveksi melakukan 

penyimpanan di rak penyimpanan. Ketika bahan baku dibutuhkan untuk produksi maka 

bahan baku akan langsung diambil di rak penyimpanan. Kepala produksi  bertanggung 

jawab penuh dalam penggunaan bahan baku dan kegiatan produksi. Semua kebutuhan 

dan penggunaan bahan dicatat oleh bagian kepala produksi.  

Tempat penyimpanan yang dimiliki Pratama Jaya Perkasa berupa rak 

penyimpanan yang memiliki panjang 2,5 meter, tinggi 4 meter dan lebar 70 cm. Rak 

penyimpanan ini memiliki 6 sekat, setiap sekatnya mampu diisi oleh 150 kg bahan kaos 
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baik combed maupun polo, dan 100 meter bahan american drill. Jika diisi penuh rak 

penyimpana bisa menyimpan hingga 900 kg bahan kaos dan 600 meter bahan american 

drill.  

Proses produksi dimulai dengan mempersiapkan bahan baku dari tempat 

penyimpanan. Bahan baku kain akan memasuki proses pemotongan kain terlebih 

dahulu. Kain yang sudah dipotong sesuai dengan pola kemudian akan masuk ke bagian 

jahit. Bahan baku kain yang sudah berupa potongan pola akan dijahit menjadi satu 

kesatuan hingga menjadi kaos ataupun kemeja. Pada tahap ini kaos sudah siap untuk 

dilakukan finishing dengan membersihkan benang sisa dan dikemas. Kemeja masih 

masuk ke tahap pemasangan kancing terlebih dahulu, baru dilakukan finishing dan 

pengemasan.  

Kepala Produksi akan menginformasikan kepada bagian keuangan jika hendak 

melakukan pembelian bahan baku kembali kepada pemasok. Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi memilih pemasok dengan pertimbangan mencari harga yang termurah dan 

jika memungkinkan pembayaran bisa ditempo. Ketika melakukan pembelian bahan 

baku Pratama Jaya Perkasa Konveksi tidak memiliki perhitungan tepat berapa yang 

harus mereka beli, dan kapan sebaiknya perusahaan membeli bahan baku. Waktu 

pembelian bahan baku tidak ditentukan, dan jumlah pembelian hanya berdasarkan kira-

kira saja.  

Tentu hal ini bisa dikatakan menjadi sesuatu yang tidak baik. Hal ini terbukti 

dari kejadian yang terjadi pada tahun 2018 karena Pratama Jaya Perkasa Konveksi tidak 

memiliki kebijakan pengendalian persediaan maka terjadilah kelebihan bahan baku, 

dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih besar.  Pada tahun 2019 

karena masih belum ada analisa tepat terkait kapan pembelian bahan baku dan berapa 
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yang harus dibeli maka terjadi kekurangan bahan baku. Sehingga berdampak pada 

penurunan penjualan tahun 2019.  

4.5  Analisis Pengendalian Persediaan 

4.5.1 Biaya Pemesanan 

Dalam melakukan pengendalian atau manajemen persediaan salah satu 

komponen yang harus diperhatikan adalah data biaya pemesanan perusahaan. 

Biaya pemesanan sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan  untuk 

memesan bahan baku. Biaya pemesanan yang dibutuhkan untuk menentukan 

pengendalian persediaan nantinya adalah biaya pemesanan per sekali pesan. 

Berikut adalah data pemesanan bahan baku oleh Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi.  

Tabel 4.1 Data Biaya Pemesanan Bahan Combed  

Biaya Pemesanan Combed 

  Pembelian Harga Total Biaya Pesan Frekuensi Biaya sekali pesan 

Putih 960  Rp   118.000   Rp 113.280.000   Rp        2.265.600  90  Rp              25.173  

Hitam 1061  Rp   118.000   Rp 125.198.000   Rp        2.503.960  90  Rp              27.822  

Merah  1032  Rp   118.000   Rp 121.776.000   Rp        2.435.520  88  Rp              27.676  

Biru 975  Rp   118.000   Rp 115.050.000   Rp        2.301.000  86  Rp              26.756  

 

 

Data biaya pemesanan bahan baku combed tersebut berasal dari biaya 

pengiriman ketika Pratama Jaya Perkasa Konveksi melakukan pemesanan. 

Biaya Pemesanan Pratama Jaya Perkasa Konveksi sebesar 2% dari total 

pembeliannya. Untuk mendapatkan biaya pemesanan untuk sekali pesan maka 

dibagi oleh frekuensi pemesanan yang dilakukan Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi.  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
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Tabel 4.2 Data Biaya Pemesanan Bahan Baku Polo 

Biaya Pemesanan Polo 

  Pembelian Harga Total Biaya Pesan Frekuensi Biaya sekali pesan 

Putih 573  Rp   105.000   Rp   60.165.000   Rp        1.203.300  89  Rp              13.520  

Hitam 815  Rp   105.000   Rp   85.575.000   Rp        1.711.500  87  Rp              19.672  

Merah  563  Rp   105.000   Rp   59.115.000   Rp        1.182.300  86  Rp              13.748  

Biru 549  Rp   105.000   Rp   57.645.000   Rp        1.152.900  86  Rp              13.406  

 

 

Data biaya pemesanan untuk bahan baku polo terdiri dari biaya 

pengiriman ketika Pratama Jaya Perkasa Konveksi melakukan pemesanan. 

Biaya pemesanan adalah 2% dari total harga. Serta untuk mendapatkan biaya 

sekali pesan, total biaya pesan harus dibagi dengan frekuensi pembelian 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi.  

Tabel 4.3 Data Biaya Pemesanan Bahan Baku American Drill 

Bahan Baku American Drill 

  Pembelian Harga Total Biaya Pesan Frekuensi Biaya sekali pesan 

Putih 1654  Rp     39.000   Rp   64.506.000   Rp        1.290.120  80  Rp              16.127  

Hitam 1534  Rp     39.000   Rp   59.826.000   Rp        1.196.520  81  Rp              14.772  

Merah  1374  Rp     39.000   Rp   53.586.000   Rp        1.071.720  76  Rp              14.102  

Biru 1427  Rp     39.000   Rp   55.653.000   Rp        1.113.060  79  Rp              14.089  

 

 

Data biaya pemesanan bahan baku american drill ini terdiri dari biaya 

pengiriman ketika Pratama Jaya Perkasa konveksi melakukan pemesanan. 

Biaya pengiriman adalah 2% dari total harga. Serta untuk mendapatkan biaya 

sekali pesan, total biaya pesan harus dibagi dengan frekuensi pembelian yang 

dilakukan Pratama Jaya Perkasa Konveksi.  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
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4.5.3 Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan merupakan komponen yang juga harus diperhatikan 

ketika hendak melakukan analisis terkait manajemen persediaan. Biaya 

penyimpanan ini sendiri adalah biaya yang timbul ketika perusahaan melakukan 

penyimpanan terhadap persediaan yang dimiliki. Data biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan dalam analisis pengendalian atau manajemen persediaan adalah 

biaya penyimpanan per unit barang. Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

membebankan sebesar 10% dari harga untuk biaya pemesanan. Berikut peneliti 

sajikan data biaya penyimpanan Pratama Jaya Perkasa Konveksi.  

Tabel 4.4 Data Biaya Penyimpanan  

Bahan Harga Penyimpanan 

Combed  Rp 118.000   Rp             11.800  

Polo  Rp 105.000   Rp             10.500  

American 
Drill  Rp   39.000   Rp               3.900  

 

 4.5.4 Perhitungan Safety Stock 

Safety stock atau persediaan aman adalah jumlah persediaan minimal 

yang harus dimiliki oleh perusahaan supaya perusahaan bisa terhindar dari 

kehabisan bahan baku. Safety stock nantinya juga akan digunakan untuk 

menghitung ROP. Safety stock dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

SD  : Standar Deviasi 

X  : Bahan baku yang digunakan (dalam unit) 

Y : Rata-rata bahan baku yang digunakan (dalam unit) 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
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n : Jumlah data 

  Safety stock = Jumlah standar deviasi x 1,65 

 Berikut adalah analisis penetapan kebijakan safety stock pada Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi.  

  Bahan Baku Combed  

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Safety Stock Bahan Combed 

   

 

 

Sumber: Lampiran 7 

  Berdasar perhitungan data milik Pratama Jaya Perkasa Konveksi, peneliti 

meringkas hasil perhitungan kedalam tabel 4.5. Tabel 4.5 menunjukkan 

persediaan aman yang harus dimiliki oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk 

bahan baku combed. Bahan baku combed hitam memiliki safety stock sebesar 

5,90 kg, combed putih sebesar 4,92 kg, combed merah 9,25 kg, combed biru 

6,23 kg. Angka ini bisa diartikan jumlah persediaan bahan baku minimal yang 

harus dimiliki Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk bahan baku combed hitam 

sebesar 5,90 kg, combed putih sebesar 4,92 kg, combed merah 9,25 kg, combed 

biru 6,23 kg. 

 

 

 

Bahan Baku Combed 

  Σ (X-Y)^2 (Kg) n SD (Kg) SS (Kg) 

Hitam 153,23 12 3,57 5,90 

Putih 106,56 12 2,98 4,92 

Merah 67,06 12 5,60 9,25 

Biru 72,73 12 3,78 6,23 
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  Bahan Baku Polo 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Safety Stock Bahan Polo 

  

 

 

Sumber : Lampiran 7 

  Berdasar perhitungan data milik Pratama Jaya Perkasa Konveksi, peneliti 

meringkas hasil perhitungan kedalam tabel 4.6. Tabel 4.6 tersebut menunjukkan 

persediaan aman yang harus dimiliki oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk 

bahan baku polo. Bahan baku polo hitam memiliki safety stock sebesar 4,27kg, 

polo putih sebesar 4,07kg, polo merah 3,90kg, polo biru 4,06 kg. Angka ini bisa 

diartikan jumlah persediaan bahan baku minimal yang harus dimiliki Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi untuk bahan baku polo hitam sebesar 4,27kg, polo putih 

sebesar 4,07kg, polo merah 3,90kg, polo biru 4,06 kg. 

  Bahan Baku American Drill 

Tabel 4.7 Perhitungan Safety Stock Bahan American Drill 

  

 

 

Sumber: Lampiran 7 

  Berdasar perhitungan data milik Pratama Jaya Perkasa Konveksi, peneliti 

meringkas hasil perhitungan kedalam tabel 4.7. Tabel 4.7 tersebut menunjukkan 

persediaan aman yang harus dimiliki oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk 

Bahan Baku Polo 

  Σ (X-Y)^2 (Kg) n SD (Kg) SS (Kg) 

Hitam 80,42 12 2,59 4,27 

Putih 73,17 12 2,47 4,07 

Merah 67,06 12 2,36 3,90 

Biru 72,73 12 2,46 4,06 

Bahan Baku American Drill 

  Σ (X-Y)^2 (Kg) n SD (Meter) SS (Meter) 

Hitam 1113,23 12 9,63 15,89 

Putih 667,67 12 7,46 12,31 

Merah 766,42 12 7,99 13,19 

Biru 659,67 12 7,41 12,23 
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bahan baku polo. Bahan baku american drill hitam memiliki safety stock sebesar 

15,89kg, american drill putih sebesar 12,31kg, american drill merah 13,19kg, 

american drill biru 12,23 kg. Angka ini bisa diartikan jumlah persediaan bahan 

baku minimal yang harus dimiliki Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk bahan 

baku american drill hitam sebesar 15,89kg, american drill putih sebesar 12,31kg, 

american drill merah 13,19kg, american drill biru 12,23 kg. 

4.5.5 Perhitungan ROP 

Re order point adalah teori yang mampu menghitung kapan perusahaan 

harus melakukan pembelian bahan baku kembali. Ketika perusahaan 

mengetahui kapan  harus membeli bahan baku kembali kepada pemasok maka 

perusahaan akan terhindar dari bahan baku yang habis sebelum bahan baku yang 

baru datang. Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa mengetahui kapan waktu 

yang tepat untuk perusahaan harus membeli bahan baku. ROP akan dihitung 

dengan menggunakan rumus:  

𝑑 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 

 

 

Keterangan: 

d : Jumlah bahan baku yang digunakan 

l  : lead time  (waktu tunggu pemesanan bahan baku) 
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  Bahan Baku Combed  

   Tabel 4.8 Perhitungan ROP Bahan Combed  

 

 

Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan hasil perhitungan data miliki Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi, peneliti melakukan analisa perhitungan terhadap kapan Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi harus membeli bahan baku kembali. Didapatkan hasil bahwa 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali kepada pemasok ketika bahan baku combed warna hitam tersisa 9,36 

kg (10kg), combed warna putih tersisa 7,94kg (8 kg), combed warna merah 

11,95kg (12kg), combed warna biru 8,46kg (9kg).  

  Bahan Baku Polo 

    Tabel 4.9 Perhitungan ROP Bahan Polo 

 

 

 

                           Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan hasil perhitungan data miliki Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi, peneliti melakukan analisa perhitungan terhadap kapan Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi harus membeli bahan baku kembali. Didapatkan hasil bahwa 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali kepada pemasok ketika bahan baku polo warna hitam tersisa 6,61 kg 

Bahan Baku Combed  

  d (Kg) ȴ SS (Kg) ROP (Kg) 

Hitam 1,15 3 5,90 9,36 

Putih 1,01 3 4,92 7,94 

Merah 0,90 3 9,25 11,95 

Biru 0,74 3 6,23 8,46 

Bahan Baku Polo 

  d (Kg) ȴ SS (Kg) ROP (Kg) 

Hitam 0,78 3 4,27 6,61 

Putih 0,61 3 4,07 5,91 

Merah 0,66 3 3,90 5,87 

Biru 0,57 3 4,06 5,77 
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(7kg), polo warna putih tersisa 5,91 kg (6kg), polo warna merah 5,87kg (6kg), 

polo warna biru 5,77kg (6kg).  

  Bahan Baku American Drill 

   Tabel 4.10 Perhitungan ROP Bahan American Drill 

 

 

 

                          Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan hasil perhitungan data miliki Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi, peneliti melakukan analisa perhitungan terhadap kapan Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi harus membeli bahan baku kembali. Didapatkan hasil bahwa 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali kepada pemasok ketika bahan baku american drill warna hitam tersisa 

20,95 meter (21 meter), american drill warna putih tersisa 17,91meter (18 

meter), american drill warna merah 17,21 meter (18 meter), polo warna biru 

16,76 meter (18meter).  

4.5.6 Perhitungan Jumlah Pembelian Bahan Baku yang Optimal 

Economic Order Quantity merupakan teori manajemen persediaan yang 

memungkinkan untuk menghitung jumlah pembelian bahan baku supaya bahan 

baku yang dibeli berada dalam jumlah yang optimal dan bisa meminimalkan 

biaya. EOQ memungkinkan perusahaan menjadi mengetahui berapa jumlah 

yang harus dibeli supaya tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit serta 

mampu meminimalkan biaya. EOQ akan dihitung dengan menggunakan rumus: 

Bahan Baku American Drill 

  d (Kg) ȴ SS (Meter) ROP (Meter) 

Hitam 1,69 3 15,89 20,95 

Putih 1,87 3 12,31 17,91 

Merah 1,34 3 13,19 17,21 

Biru 1,51 3 12,23 16,76 
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Keterangan: 

D  : Bahan baku yang digunakan 

S : Biaya ketika melakukan pemesanan 

H : Biaya penyimpanan 

Bahan Baku Combed  

  Tabel 4.11 Perhitungan EOQ Bahan Combed 

 

  

   

                                      Sumber: Lampiran 9 

Tabel diatas menggambarkan perhitungan EOQ Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi untuk bahan baku combed. Berdasarkan tabel tersebut Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi ketika akan melakukan pemesanan kembali harus memesan 

bahan combed hitam sejumlah 41,52kg (42kg) dengan frekuensi pemesanan 9 

kali, combed putih 36,92kg (37Kg) dengan frekuensi pemesanan 9 kali, combed 

merah 36,60kg (37Kg) dengan frekuensi pemesanan 8 kali, combed biru 

32,68kg (33Kg) dengan frekuensi pemesanan 8 kali. Jumlah tersebut adalah 

jumlah optimal yang harus dibeli Pratama Jaya Perkasa Konveksi supaya 

membeli dalam jumlah yang tepat dan menghasilkan biaya persediaan yang 

minimal. 

 

 

Bahan Baku Combed  

  D (Kg) S (Rp) H (Rp) EOQ (Kg) N 

Hitam 365,50  Rp 27.822   Rp 11.800  41,52 8,80 

Putih 319,50  Rp 25.173   Rp 11.800  36,92 8,65 

Merah 285,50  Rp 27.676   Rp 11.800  36,60 7,80 

Biru 235,50  Rp 26.756   Rp 11.800  32,68 7,21 
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Bahan Baku Polo 

  Tabel 4.12 Perhitungan EOQ Bahan Polo 

 

  

   

                               Sumber: Lampiran 9 

Tabel diatas menggambarkan perhitungan EOQ Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi untuk bahan baku polo. Berdasarkan tabel tersebut Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi ketika akan melakukan pemesanan kembali harus memesan 

bahan polo hitam sejumlah 30,42kg (31kg) dengan frekuensi pemesanan 9 kali, 

combed putih 22,35kg (23Kg) dengan frekuensi pemesanan 9 kali, combed 

merah 23,37kg (24Kg) dengan frekuensi pemesanan 9 kali, combed biru 

21,47kg (22Kg) dengan frekuensi pemesanan 9 kali. Jumlah tersebut adalah 

jumlah optimal yang harus dibeli Pratama Jaya Perkasa Konveksi supaya 

membeli dalam jumlah yang tepat dan menghasilkan biaya persediaan yang 

minimal. 

Bahan Baku American Drill 

  Tabel 4.13 Perhitungan EOQ Bahan American Drill 

Bahan Baku American Drill 

  D (Meter) S (Rp) H (Rp) EOQ (Meter) N 

Hitam 534,50  Rp 14.772   Rp   3.900  63,63 8,40 

Putih 592,00  Rp 16.127   Rp   3.900  69,97 8,46 

Merah 425,00  Rp 14.102   Rp   3.900  55,44 7,67 

Biru 478,00  Rp 14.089   Rp   3.900  58,77 8,13 

                                                         Sumber: Lampiran 9 

Tabel diatas menggambarkan perhitungan EOQ Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi untuk bahan baku american drill. Berdasarkan tabel tersebut Pratama 

Bahan Baku Polo 

  D (Kg) S (Rp) H (Rp) EOQ (Kg) N 

Hitam 247,00  Rp 19.672   Rp 10.500  30,42 8,12 

Putih 194,00  Rp 13.520   Rp 10.500  22,35 8,68 

Merah 208,50  Rp 13.748   Rp 10.500  23,37 8,92 

Biru 180,50  Rp 13.406   Rp 10.500  21,47 8,41 



52 
 

Jaya Perkasa Konveksi ketika akan melakukan pemesanan kembali harus 

memesan bahan american drill hitam sejumlah 63,63 meter (64 meter) dengan 

frekuensi pemesanan 9 kali, american drill putih 69,97 meter (70 meter) dengan 

frekuensi pemesanan 9 kali, american drill merah 55,44 meter (56 meter) 

dengan frekuensi pemesanan 8 kali, american drill biru 58,77 meter (59 meter) 

dengan frekuensi pemesanan 9 kali. Jumlah tersebut adalah jumlah optimal 

yang harus dibeli Pratama Jaya Perkasa Konveksi supaya membeli dalam 

jumlah yang tepat dan menghasilkan biaya persediaan yang minimal. 

4.5.7 Perhitungan Total Biaya Persediaan (TIC) 

TIC adalah total biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan ketika 

melakukan pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Total biaya persediaan 

yang dimiliki perusahaan seharusnya akan menjadi lebih rendah ketika 

perusahaan sudah menerapkan teori manajemen persediaan ROP dan EOQ. TIC 

akan dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

D = Jumlah kebutuhan bahan baku 

q  = Pembelian bahan baku 

S  = Biaya Pemesanan 

H = Biaya Penyimpanan  
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Bahan Baku Combed  

  Tabel 4.14 Perhitungan TIC Bahan Combed Sebelum ROP EOQ 

TIC Bahan Baku Combed Sebelum ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 365,50 11,79  Rp                   27.822  5,89  Rp                      11.800   Rp              932.141  

Putih 319,50 10,67  Rp                   25.173  5,33  Rp                      11.800   Rp              816.943  

Merah  285,50 11,73  Rp                   27.676  5,86  Rp                      11.800   Rp              742.971  

Biru 235,50 11,34  Rp                   26.756  5,67  Rp                      11.800   Rp              622.670  

Sumber: Lampiran 10 

 Tabel 4.15 Perhitungan TIC Bahan Combed Sesudah ROP EOQ 

TIC Bahan Baku Combed Sesudah ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 365,50 41,52  Rp                   27.822  20,76  Rp                      11.800   Rp              489.885  

Putih 319,50 36,92  Rp                   25.173  18,46  Rp                      11.800   Rp              435.671  

Merah  285,50 36,60  Rp                   27.676  18,30  Rp                      11.800   Rp              431.831  

Biru 235,50 32,68  Rp                   26.756  16,34  Rp                      11.800   Rp              385.621  

Sumber: Lampiran 10 

Tabel 4.16 Perhitungan Penghematan TIC Bahan Combed  

Bahan Baku Combed 

  TIC Sebelum TIC Sesudah Penghematan Persentase 

Hitam  Rp          932.141   Rp     489.885   Rp     442.256  47,45% 

Putih  Rp          816.943   Rp     435.671   Rp     381.272  46,67% 

Merah  Rp          742.971   Rp     431.831   Rp     311.140  41,88% 

Biru  Rp          622.670   Rp     385.621   Rp     237.049  38,07% 

Total Penghematan  Rp  1.371.717 43,52% 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.14 dan 4.15 disajikan tabel perhitungan TIC sesudah dan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ. Tabel d merupakan data kebutuhan bahan 

baku, q pada tabel 4.14 adalah data pembelian bahan baku oleh perusahaan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ dan q pada tabel 4.15 adalah angka dari 

perhitungan EOQ yang menunjukkan jumlah yang harus dibeli perusahaan, S 

merupakan biaya pemesanan untuk sekali pesan, kolom q/2 adalah kolom q 

yang dibagi dua, H adalah data biaya penyimpanan perusahaan per kg untuk 
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bahan combed serta polo dan per meter untuk bahan american drill. Sehingga 

kolom TIC didapatkan dengan kolom d dibagi kolom q dan dikalikan dengan 

kolom S, kemudian dijumlahkan dengan kolom q/2 dikalikan dengan kolom H. 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi ketika melakukan penerapan metode 

ROP dan EOQ dalam pengendalian persediaannya akan bisa menghemat 

sejumlah biaya persediaan. Bahan baku combed hitam bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 442.256 (47,45%), combed putih bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 381.272 (46,67%), combed merah bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 311.140 (41,88%), combed biru bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 237.049 (38,07%). Jika penghematan yang dilakukan 

ditotalkan, Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa menghemat sebesar Rp 

1.371.717 atau rata-rata penghematan 43,52%. 

Bahan Baku Polo  

  Tabel 4.17 Perhitungan TIC Bahan Polo Sebelum ROP EOQ 

TIC Bahan Baku Polo Sebelum ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 247,00 9,37  Rp                   19.672  4,68  Rp                      10.500   Rp              567.881  

Putih 194,00 6,44  Rp                   13.520  3,22  Rp                      10.500   Rp              441.201  

Merah  208,50 6,55  Rp                   13.748  3,27  Rp                      10.500   Rp              472.219  

Biru 180,50 6,38  Rp                   13.406  3,19  Rp                      10.500   Rp              412.565  

Sumber: Lampiran 10 

Tabel 4.18 Perhitungan TIC Bahan Polo Sesudah ROP EOQ 

TIC Bahan Baku Polo Sesudah ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 247,00 30,42  Rp                   19.672  15,21  Rp                      10.500   Rp              319.438  

Putih 194,00 22,35  Rp                   13.520  11,18  Rp                      10.500   Rp              234.694  

Merah  208,50 23,37  Rp                   13.748  11,68  Rp                      10.500   Rp              245.345  

Biru 180,50 21,47  Rp                   13.406  10,73  Rp                      10.500   Rp              225.421  

Sumber: Lampiran 10 
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Tabel 4.19 Perhitungan Penghematan TIC Bahan Polo 

Bahan Baku Polo 

  TIC Sebelum TIC Sesudah Penghematan Persentase 

Hitam  Rp          567.881   Rp     319.438   Rp     248.443  43,75% 

Putih  Rp          441.201   Rp     234.694   Rp     206.507  46,81% 

Merah  Rp          472.219   Rp     245.345   Rp     226.874  48,04% 

Biru  Rp          412.565   Rp     225.421   Rp     187.144 45,36% 

Total Penghematan  Rp     868.968 45,99% 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.17 dan 4.18 disajikan tabel perhitungan TIC sesudah dan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ. Tabel d merupakan data kebutuhan bahan 

baku, q pada tabel 4.17 adalah data pembelian bahan baku oleh perusahaan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ dan q pada tabel 4.18 adalah angka dari 

perhitungan EOQ yang menunjukkan jumlah yang harus dibeli perusahaan, S 

merupakan biaya pemesanan untuk sekali pesan, kolom q/2 adalah kolom q 

yang dibagi dua, H adalah data biaya penyimpanan perusahaan per kg untuk 

bahan combed serta polo dan per meter untuk bahan american drill. Sehingga 

kolom TIC didapatkan dengan kolom d dibagi kolom q dan dikalikan dengan 

kolom S, kemudian dijumlahkan dengan kolom q/2 dikalikan dengan kolom H. 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi ketika melakukan penerapan metode 

ROP dan EOQ dalam pengendalian persediaannya akan bisa menghemat 

sejumlah biaya persediaan. Bahan baku polo hitam bisa dilakukan penghematan 

sebesar Rp 248.443 (43,75%), polo putih bisa dilakukan penghematan sebesar 

Rp 206.507 (46,81%), polo merah bisa dilakukan penghematan sebesar Rp 

226.874 (48,04%), polo biru bisa dilakukan penghematan sebesar Rp 187.144 

(45,36%). Jika penghematan yang dilakukan ditotalkan, Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi bisa menghemat sebesar Rp 868.968 atau rata-rata penghematan 

45,99%. 
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Bahan Baku American Drill  

 Tabel 4.20 Perhitungan TIC Bahan American Drill Sebelum ROP EOQ 

TIC Bahan Baku American Drill Sebelum ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 534,50 18,94  Rp                   14.772  9,47  Rp                        3.900   Rp              453.840  

Putih 592,00 20,68  Rp                   16.127  10,34  Rp                        3.900   Rp              502.076  

Merah  425,00 18,08  Rp                   14.102  9,04  Rp                        3.900   Rp              366.754  

Biru 478,00 18,06  Rp                   14.089  9,03  Rp                        3.900   Rp              408.063  

Sumber: Lampiran 10 

 Tabel 4.21 Perhitungan TIC Bahan American Drill Sesudah ROP EOQ 

TIC Bahan Baku American Drill Sesudah ROP EOQ 

  d q S (Biaya Pemesanan) q/2 H(Biaya Penyimpanan) TIC 

Hitam 534,50 63,63  Rp                   14.772  31,82  Rp                        3.900   Rp              248.164  

Putih 592,00 69,97  Rp                   16.127  34,99  Rp                        3.900   Rp              272.884  

Merah  425,00 55,44  Rp                   14.102  27,72  Rp                        3.900   Rp              216.210  

Biru 478,00 58,77  Rp                   14.089  29,38  Rp                        3.900   Rp              229.196  

Sumber: Lampiran 10 

Tabel 4.22 Perhitungan Penghematan TIC Bahan American Drill 

Bahan Baku American Drill 

  TIC Sebelum TIC Sesudah Penghematan Persentase 

Hitam  Rp          453.840   Rp     248.164   Rp     205.676  45,32% 

Putih  Rp          502.076   Rp     272.884   Rp     229.192  45,65% 

Merah  Rp          366.754   Rp     216.210   Rp     150.544  41,05% 

Biru  Rp          408.063   Rp     229.196   Rp     178.867  43,83% 

Total Penghematan  Rp     764.279  43,96% 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.20 dan 4.21 disajikan tabel perhitungan TIC sesudah dan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ. Tabel d merupakan data kebutuhan bahan 

baku, q pada tabel 4.20 adalah data pembelian bahan baku oleh perusahaan 

sebelum penerapan ROP dan EOQ dan q pada tabel 4.21 adalah angka dari 

perhitungan EOQ yang menunjukkan jumlah yang harus dibeli perusahaan, S 

merupakan biaya pemesanan untuk sekali pesan, kolom q/2 adalah kolom q 

yang dibagi dua, H adalah data biaya penyimpanan perusahaan per kg untuk 
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bahan combed serta polo dan per meter untuk bahan american drill. Sehingga 

kolom TIC didapatkan dengan kolom d dibagi kolom q dan dikalikan dengan 

kolom S, kemudian dijumlahkan dengan kolom q/2 dikalikan dengan kolom H. 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi ketika melakukan penerapan metode 

ROP dan EOQ dalam pengendalian persediaannya akan bisa menghemat 

sejumlah biaya persediaan. Bahan baku american drill hitam bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 205.676 (45,32%), american drill putih bisa dilakukan 

penghematan sebesar Rp 229.192 (45,65%), american drill merah bisa 

dilakukan penghematan sebesar Rp 150.544 (41,05%), american drill biru bisa 

dilakukan penghematan sebesar Rp 178.867 (43,83%). Jika penghematan yang 

dilakukan ditotalkan, Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa menghemat sebesar 

Rp 764.279  atau rata-rata penghematan 43,96%. 

4.6 Pembahasan 

Berdasar analisa yang peneliti lakukan diatas, maka secara umum bisa 

disimpulkan: 

1. Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali untuk bahan combed warna hitam ketika persediaan tersisa 9,36 kg (10 

kg), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 41,52kg (42kg) dengan frekuensi 

pembelian cukup 9 kali. Bahan combed warna putih harus dilakukan pembelian 

kembali ketika persediaan tersisa 7,94kg (8kg), dan jumlah yang harus dibeli 

sebesar 36,92kg (37kg) dengan frekuensi pembelian 9 kali. Bahan combed 

warna merah harus dilakukan pembelian kembali ketika persediaan tersisa 

11,95kg (12kg), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 36,60kg (37kg) dengan 

frekuensi pembelian 8 kali. Bahan combed warna biru harus dilakukan 

pembelian kembali ketika persediaan tersisa 8,46kg (9kg), dan jumlah yang 
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harus dibeli sebesar 32,68kg (33kg) dengan frekuensi pembelian 8 kali. Re 

order point  adalah sebuah titik atau batas tertentu persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan dimana pada titik tersebut harus melakukan pemesanan kembali 

terhadap persediaan (Pabita et al., 2016). Ketika persediaan pada Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi menyentuh titik ROP maka harus dilakukan pemesanan 

kembali. Jika melakukan pemesanan kembali dibawah titik ROP maka akan 

berpotensi untuk persediaan yang dimiliki perusahaan sudah habis namun 

persediaan yang baru belum datang. Jika perusahaan melakukan pemesanan 

kembali jauh diatas titik ROP maka frekuensi pembelian akan jauh lebih banyak 

dan mempengaruhi biaya persediaan karena belum saatnya untuk melakukan 

pembelian bahan baku tetapi selalu sudah dilakukan pemesanan kembali. 

Economic order quantity adalah cara untuk mengetahui berapa jumlah 

pembelian optimal dengan biaya yang minimal (Sutrisno & Anggia Arista, 

2021).  Perusahaan jika melakukan pembelian jauh dibawah jumlah EOQ maka 

yang terjadi adalah frekuensi pembelian akan meningkat karena beli dalam 

jumlah sedikit sehingga akan dilakukan berulang-ulang dengan frekuensi yang 

lebih banyak. Pembelian dengan frekuensi yang lebih banyak akan 

memperbesar biaya persediaan. Jika perusahaan melakukan pembelian jauh 

diatas jumlah EOQ yang terjadi adalah perusahaan akan kelebihan bahan baku 

dimana ini juga akan mempengaruhi biaya persediaan menjadi lebih besar 

karena jumlah yang disimpan menjadi lebih besar.  

2. Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali untuk bahan polo warna hitam ketika persediaan tersisa 6,61 kg (7kg), 

dan jumlah yang harus dibeli sebesar 30,42kg (31kg) dengan frekuensi 

pembelian cukup 9 kali. Bahan polo warna putih harus dilakukan pembelian 
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kembali ketika persediaan tersisa 5,91kg (6kg), dan jumlah yang harus dibeli 

sebesar 22,35kg (23kg) dengan frekuensi pembelian 9 kali. Bahan polo warna 

merah harus dilakukan pembelian kembali ketika persediaan tersisa 5,87kg 

(6kg), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 23,37kg (24kg) dengan frekuensi 

pembelian 9 kali. Bahan polo warna biru harus dilakukan pembelian kembali 

ketika persediaan tersisa 5,77kg (6kg), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 

21,47kg (22kg) dengan frekuensi pembelian 9 kali. Re order point  adalah 

sebuah titik atau batas tertentu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dimana 

pada titik tersebut harus melakukan pemesanan kembali terhadap persediaan 

(Pabita et al., 2016). Ketika persediaan pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

menyentuh titik ROP maka harus dilakukan pemesanan kembali. Jika 

melakukan pemesanan kembali dibawah titik ROP maka akan berpotensi untuk 

persediaan yang dimiliki perusahaan sudah habis namun persediaan yang baru 

belum datang. Jika perusahaan melakukan pemesanan kembali jauh diatas titik 

ROP maka frekuensi pembelian akan jauh lebih banyak dan mempengaruhi 

biaya persediaan karena belum saatnya untuk melakukan pembelian bahan baku 

tetapi selalu sudah dilakukan pemesanan kembali. Economic order quantity 

adalah cara untuk mengetahui berapa jumlah pembelian optimal dengan biaya 

yang minimal (Sutrisno & Anggia Arista, 2021).  Perusahaan jika melakukan 

pembelian jauh dibawah jumlah EOQ maka yang terjadi adalah frekuensi 

pembelian akan meningkat karena beli dalam jumlah sedikit sehingga akan 

dilakukan berulang-ulang dengan frekuensi yang lebih banyak. Pembelian 

dengan frekuensi yang lebih banyak akan memperbesar biaya persediaan. Jika 

perusahaan melakukan pembelian jauh diatas jumlah EOQ yang terjadi adalah 

perusahaan akan kelebihan bahan baku dimana ini juga akan mempengaruhi 
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biaya persediaan menjadi lebih besar karena jumlah yang disimpan menjadi 

lebih besar.  

3. Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali untuk bahan american drill warna hitam ketika persediaan tersisa 20,95 

meter (21 meter), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 63,63 meter (64 meter) 

dengan frekuensi pembelian cukup 9 kali. Bahan american drill warna putih 

harus dilakukan pembelian kembali ketika tersisa 17,91 meter (18 meter), dan 

jumlah yang harus dibeli sebesar 69,97 meter (70 meter) dengan frekuensi 

pembelian cukup 9 kali. Bahan american drill warna merah harus dilakukan 

pembelian kembali ketika tersisa 17,21 meter (18 meter), dan jumlah yang harus 

dibeli sebesar 55,44 meter (56 meter) dengan frekuensi pembelian cukup 8 kali. 

Bahan american drill warna biru harus dilakukan pembelian kembali ketika 

tersisa 16,76 meter (17 meter), dan jumlah yang harus dibeli sebesar 58,77 meter 

(59 meter) dengan frekuensi pembelian cukup 9 kali. Re order point  adalah 

sebuah titik atau batas tertentu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dimana 

pada titik tersebut harus melakukan pemesanan kembali terhadap persediaan 

(Pabita et al., 2016). Ketika persediaan pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

menyentuh titik ROP maka harus dilakukan pemesanan kembali. Jika 

melakukan pemesanan kembali dibawah titik ROP maka akan berpotensi untuk 

persediaan yang dimiliki perusahaan sudah habis namun persediaan yang baru 

belum datang. Jika perusahaan melakukan pemesanan kembali jauh diatas titik 

ROP maka frekuensi pembelian akan jauh lebih banyak dan mempengaruhi 

biaya persediaan karena belum saatnya untuk melakukan pembelian bahan baku 

tetapi selalu sudah dilakukan pemesanan kembali. Economic order quantity 

adalah cara untuk mengetahui berapa jumlah pembelian optimal dengan biaya 
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yang minimal (Sutrisno & Anggia Arista, 2021).  Perusahaan jika melakukan 

pembelian jauh dibawah jumlah EOQ maka yang terjadi adalah frekuensi 

pembelian akan meningkat karena beli dalam jumlah sedikit sehingga akan 

dilakukan berulang-ulang dengan frekuensi yang lebih banyak. Pembelian 

dengan frekuensi yang lebih banyak akan memperbesar biaya persediaan. Jika 

perusahaan melakukan pembelian jauh diatas jumlah EOQ yang terjadi adalah 

perusahaan akan kelebihan bahan baku dimana ini juga akan mempengaruhi 

biaya persediaan menjadi lebih besar karena jumlah yang disimpan menjadi 

lebih besar.  

4. Pratama Jaya Perkasa Konveksi mampu menghemat sejumlah biaya persediaan 

ketika menerapkan pengendalian persediaan ROP dan EOQ. Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi untuk bahan combed warna hitam bisa menghemat Rp 

442.256 atau 47,45%, warna putih sebesar Rp 381.272 atau 46,67%, warna 

merah Rp 311.140 atau 41,88%, warna biru sebesar Rp 237.049 atau 38,07%. 

Untuk bahan polo Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa menghemat pada warna 

hitam sebesar Rp 248.443 atau 43,75%, warna putih sebesar Rp 206.507 atau 

46,81%, warna merah sebesar Rp 226.874 atau 48,04%, warna biru sebesar Rp 

187.143 atau 45,36%. Sedangkan untuk bahan american drill Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi bisa menghemat pada warna hitam sebesar Rp 205.676 atau 

45,32%, warna putih sebesar Rp 229.192 atau 45,65%, warna merah sebesar Rp 

150.544 atau 41,05%, warna biru sebesar Rp 178.867 atau 43,83%. TIC adalah  

biaya terkait persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana biaya ini 

berupa total biaya yang timbul ketika melakukan pemesanan dan total biaya 

yang timbul ketika melakukan penyimpanan bahan baku (Kifta, 2018). 

Perusahaan yang menerapkan ROP dan EOQ bisa menghemat biaya persediaan 
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atau TIC. Penghematan ini dicapai karena dengan menerapkan ROP dan EOQ 

maka frekuensi pembelian bahan baku Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa 

lebih sedikit dan pembelian dilakukan pada jumlah yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


