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ABSTRACT

This article discusses about the inventory management of resources by considering
the discount of raw materials provided by suppliers. In this discussion, an economic
order quantity (EOQ) model with discount quantity is used to determined how much
to order, so as to minimize the total inventory costs. The data taken for this research
is the raw materials data for balado cassava chips from Bunda Fani’s Balado Chips
business. The raw material data taken are cassava, chili, and cooking oil. The result
of this research is that the total cost of inventory is smaller than the total cost of
the previous inventory.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang manajemen persediaan sumber daya dengan mem-
pertimbangkan adanya diskon bahan baku yang diberikan oleh supplier. Dalam
pembahasan ini digunakan model economic order quantity dengan diskon kuantitas
untuk menentukan berapa banyak yang dipesan, sehingga dapat meminimumkan
total biaya persediaan. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data bahan
baku keripik singkong balado dari usaha Keripik Balado Bunda Fani. Data bahan
baku yang diambil adalah bahan baku singkong, cabe merah, dan minyak goreng.
Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya total biaya persediaan lebih kecil dari
pada total biaya persediaan sebelumnya.

Kata kunci: Persediaan, manajemen persediaan, EOQ dengan diskon kuantitas

1. PENDAHULUAN

Persediaan (inventory) berkaitan dengan persediaan atau penyimpanan bahan baku
atau barang. Persediaan adalah bagian penting dari bisnis, tidak hanya diperlukan
untuk operasi, tetapi juga berkontribusi pada kepuasan pelanggan [9, h. 556].
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Masalah inventori melibatkan penempatan dan penerimaan pesanan dengan uku-
ran tertentu secara berkala [10, h. 427]. Dalam dunia usaha, istilah persediaan
(inventory) sering kali digunakan untuk menggambarkan stok barang yang dimiliki
oleh perusahaan. Inventori juga mengacu pada stok yang mewakili sebagian besar
investasi bisnis dan harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan keuntungan
[5]. Tujuan persediaan adalah untuk menentukan aturan yang dapat digunakan
manajemen untuk meminimumkan biaya yang terkait dengan pemeliharaan perse-
diaan dan memenuhi permintaan pelanggan [11, h. 846]. Berbagai jenis inventori
meliputi hal-hal berikut yaitu bahan mentah dan suku cadang yang dibeli, barang
setengah jadi, disebut work-in-process (WIP), persediaan barang jadi (perusahaan
manufaktur) atau barang dagangan (toko ritel), alat dan persediaan (Tools and sup-
plies), inventori pemeliharaan dan perbaikan (MRO), dan barang dalam perjalanan
ke gudang, distributor, atau pelanggan (inventori jalur pipa) [9, h. 557].

Pengadaan inventori juga memiliki fungsi penting bagi perusahaan ketika terjadi
hal-hal seperti permintaan yang tak terduga, permintaan musiman, diskon, kenaikan
harga, dan fluktuasi permintaan. Oleh karena itu, seorang manajer perusahaan
harus dapat melakukan pengadaan kembali dalam komposisi yang tepat, terkait
dengan waktu, jumlah kuantitas bahan, dan harga bahan yang tepat. Pertimbangan
lainnya dari seorang manajer ketika melakukan pengadaan ulang, misalnya dalam
situasi pembelian banyak, seorang manajer berniat untuk menurunkan harga beli
bahan per unit melalui faktor diskon yang diberikan pemasok tetapi di sisi lain hal
ini menyebabkan biaya penyimpanan (holding cost) meningkat. Dalam kasus ini,
seorang manajer perlu mengelola pengadaan persediaan ini dengan tepat. Adanya
keperluan mengelola persediaan inilah yang disebut manajemen persediaan.

Manajemen persediaan adalah praktik mengawasi dan mengendalikan peme-
sanan, penyimpanan dan penggunaan komponen yang digunakan oleh perusahaan
dalam produksi barang-barang yang dijual [3]. Manajemen persedian sangat pen-
ting untuk ditempatkan dilokasi yang berbeda atau dalam beberapa lokasi untuk
jaringan pasokan untuk melindungi produksi reguler dan perencanaan produksi ter-
hadap kehabisan barang atau barang [8]. Manajemen persediaan berkaitan dengan
memastikan bahwa jumlah barang yang tepat tersedia pada waktu yang tepat (yaitu
ketika pelanggan meminta barang). Dua keputusan utama dalam manajemen perse-
diaan adalah kuantitas dan waktu pemesanan. Manajemen memiliki dua fungsi
dasar tentang persediaan, yang pertama adalah membuat sistem untuk melacak
barang dalam persediaan, dan yang lainnya adalah membuat keputusan tentang
berapa banyak dan kapan harus memesan.

Ford W. Harris mengusulkan model yang populer disebut Economic Order Quan-
tity (EOQ) yang berupaya menyeimbangkan biaya tetap item pemesanan terhadap
biaya variabel penyimpanan stok, sehingga menentukan jumlah terbaik untuk dipesan
per siklus pengadaan [7]. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Harris pada
tahun 1913 [2]. Sekarang lebih dikenal dengan metode Wilson dikarenakan pada
tahun 1934 metode EOQ dikembangkan oleh Wilson. Dengan menggunakan model
EOQ, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang terkait dengan pemesanan
dan penyimpanan [4]. Saat menentukan suatu komponen biaya, model EOQ se-
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belumnya mengasumsikan bahwa biaya per unit dari suatu barang adalah sama
terlepas dari kuantitas dalam batch (kumpulan barang dalam bentuk set atau kelom-
pok). Faktanya, asumsi ini menghasilkan solusi optimal yang tidak bergantung pada
biaya unit ini. Model EOQ dengan diskon kuantitas menggantikan asumsi ini dengan
asumsi baru, yaitu biaya satuan suatu barang sekarang tergantung pada kuantitas
dalam batch. Secara khusus, insentif diberikan untuk melakukan pemesanan besar
dengan mengganti biaya satuan untuk jumlah kecil dengan biaya satuan yang lebih
kecil untuk setiap item dalam batch yang lebih besar dan mungkin dengan biaya
satuan yang lebih kecil untuk batch yang lebih besar [1, h. 810].

Usaha Keripik Balado Bunda Fani didirikan pada tahun 2018 di Batam. Usaha
Keripik Balado Bunda Fani merupakan usaha yang bergerak dalam bidang produksi
berbagai jenis keripik, seperti keripik singkong balado, sanjai, dan lain-lain. Masalah
yang dihadapi usaha Keripik Balado Bunda Fani adalah bagaimanan menentukan
manajemen inventori bahan baku yang optimal agar tidak terjadi overstock ataupun
stockout dan perusahaan dapat meminimalkan biaya persediaan bahan baku serta
dapat mengetahui kuantitas bahan baku yang dibutuhkan. Adapun pengadaan in-
ventori yang dilakukan perusahaan adalah sebatas inventori untuk bahan baku yang
dapat disimpan cukup lama seperti singkong, cabe, minyak goreng dan lainnya yang
digunakan untuk proses produksi. Dalam hal pembelian bahan baku, usaha Keripik
Balado Bunda Fani sendiri memiliki banyak pemasok yang menyuplai kebutuhan
bahan baku, kadang pemasok akan memberikan harga pembelian per unit (pur-
chasing unit price) yang berbeda kepada perusahaan, artinya memberikan diskon
apabila membeli dengan kuantitas yang banyak. Hal ini pun akan menguntungkan
perusahaan sehingga diperoleh bahan baku yang harganya rendah namun jumlahnya
banyak. Pada permasalahan usaha Keripik Balado Bunda Fani, terdapat penge-
cualian dimana harga pembelian per unit bahan baku berubah-ubah berdasarkan
jumlah kuantitas pembelian yang dilakukan. Dalam masalah ini digunakan model
EOQ dengan diskon jumlah bahan baku (kuantitas) untuk menentukan total biaya
persediaan minimum pada usaha Keripik Balado Bunda Fani sehingga perusahaan
dapat meminimumkan biaya persediaan.

2. MODEL EOQ DENGAN DISKON KUANTITAS

Berikut diberikan pengertian dari komponen jenis biaya yang dibutuhkan untuk
menentukan biaya total (Total Cost) persediaan menggunakan diskon kuantitas,
yaitu [6]

(a) Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku
atau barang. Dalam model persediaan ini terdapat faktor diskon yang diberikan
oleh supplier, sehingga besarnya harga per unit barang P dapat didefinisikan
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sebagai berikut:

Pi =


P0 untuk b0 ≤ Q < b1

P1 untuk b1 ≤ Q < b2
...

Pi untuk bi ≤ Q < bi+1

dengan i = 0, 1, 2, 3, . . .. Jika dalam setahun terdapat permintaan sebesar D
unit, maka besarnya biaya pembelian dalam setahun adalah P ×D.

(b) Biaya penyimpanan (holding cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk keper-
luan biaya fasilitas, biaya kerusakan, dan biaya listrik.

Annual holding cost = (Rata-rata persediaan)× (holding cost/unit/tahun)

=
Q

2
×H

(c) Biaya pemesanan (ordering cost) adalah biaya yang dikeluarkan ketika sebuah
pesanan diajukan. Biaya ini dapat meliputi biaya transportasi, dan biaya
telepon.

Annual ordering cost =
(

Total permintaan
Jumlah unit setiap pesanan

)
× (ordering cost/order)

=
D

Q
× S

Gabungan dari biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan
diperoleh total biaya persediaan minimum saat adanya diskon sebagai berikut:

TC =Carrying cost + Ordering cost + Purchasing Cost

TC =

(
Q

2

)
H +

(
D

Q

)
S + PD

Untuk memperoleh nilai Q yang optimal (EOQ), akan ditentukan dengan cara
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menurunkan nilai TC terhadap Q dengan hasil sama dengan nol,

dTC

dQ
=

H

2
− DS

Q2

0 =
H

2
− DS

Q2

Q2 =
2DS

H

Q∗ =

√
2DS

H

Berikut notasi-notasi yang digunakan dalam artikel ini:

Q := kuantitas pesanan (unit/order)
Q∗ := jumlah pesanan optimal (EOQ)
D := jumlah kebutuhan dalam satu periode
S := jumlah biaya pesanan dalam sekali pesan
H := jumlah biaya penyimpanan per unit dalam satu periode
b := batas pembelian pada waktu terjadi quantity discounts
P := harga per unit barang
TC := jumlah total biaya persediaan minimum

3. PENYELESAIAN MANAJEMEN PERSEDIAAN SUMBER DAYA
DENGAN DISKON JUMLAH BAHAN BAKU

Berikut diberikan model persediaan dengan satu price break saat terjadinya discount
quantity yang dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Model persediaan dengan satu price break
Range Banyak Satuan Harga Holding cost
D1 b0 ≤ Q1 < b1 P1 H1

D2 Q2 ≥ b1 P2 H2

Selanjutnya model persediaan dengan dua price break saat terjadinya discount
quantity yang dapat digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Model persediaan dengan dua price break
Range Banyak Satuan Harga Holding cost
D1 b0 ≤ Q < b1 P1 H1

D2 b1 ≤ Q < b2 P2 H2

D3 Q ≥ b2 P3 H3
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Untuk menentukan keputusan pesanan optimal sehingga diperoleh total biaya
persediaan yang minimum, dapat diperhatikan langkah-langkah sebagai berkut:

(i) Hitung EOQ pada harga terendah, jika fisibel maka kuantitas itu merupakan
pesanan optimal.

(ii) Jika tidak fisibel, hitung TC pada harga terendah tersebut.

(iii) Hitung EOQ pada harga terendah berikutnya. Jika fisibel, maka hitung TC -
nya.

(iv) Jika tidak, ulangi langkah (2) dan (3) sampai fisibel atau sampai tidak dapat
dihitung lagi.

(v) Bandingkan TC dari kuantitas pesanan yang fisibel. Jumlah pesanan optimal
adalah kuantitas yang mempunyai TC terendah.

Selanjutnya diberikan model persediaan bahan baku singkong dengan empat
price breaks atau diskon kuantitas berdasarkan data yang diperoleh dari usaha
Keripik Balado Bunda Fani yaitu bahan baku singkong, cabe merah dan minyak
goreng. Pertama, diberikan data bahan baku singkong yang dapat dilihat pada
Tabel 3.

Tabel 3: Model persediaan bahan baku singkong dengan diskon kuantitas
Range diskon Harga/Kg (Rp) Ordering cost Holding Cost

per order (Rp) (Rp/kg/tahun)
1 ≤ Q < 500 6000 16250 600

500 ≤ Q < 1000 5800 16500 580
1000 ≤ Q < 1500 5600 16750 560
1500 ≤ Q < 2000 5400 17000 540

Q ≥ 2000 5000 17250 500

Diketahui juga bahwa kebutuhan bahan baku selama tahun 2019 adalah sebesar
48000 kg. Selanjutnya nilai total biaya persediaan minimum bahan baku singkong
dihitung sebagai berikut:

(i) Hitung EOQ pada harga terendah P = 5000

Q∗ =

√
2DS

H
=

√
2× 48000× 17250

500
= 1819.89

dimana Q∗ = 1819.89 < b4 = 2000 tidak fisibel sehingga b4 = 2000 meru-
pakan pesanan optimalnya. Selanjutnya hitung EOQ pada harga terendah
berikutnya.
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(ii) Hitung EOQ pada harga P = 5400

Q∗ =

√
2DS

H
=

√
2× 48000× 17000

540
= 1738.45

dimana b3 = 1500 ≤ Q∗ = 1738.45 < b4 = 2000 fisibel sehingga Q∗ = 1738.45
merupakan pesanan optimal. Selanjutnya dapat dihitung TC -nya.

(iii) Bandingkan TC (b4 = 2000) dengan TC (Q∗ = 1738.45).

TC(b4 = 2000) =

(
Q

2

)
H +

(
D

Q

)
S + P5D

=
2000× 500

2
+

48000× 17250

2000
+ 5000× 48000

=240.914.000

TC(Q∗ = 1738.45) =

(
Q

2

)
H +

(
D

Q

)
S + P4D

=
1738.45× 540

2
+

48000× 17000

1738.45
+ 5400× 48000

=260.138.765, 14

Jadi diperoleh total biaya persediaan minimum untuk bahan baku singkong
adalah sebesar TC=Rp240.914.000 dan juga diperoleh jumlah pesanan optimal un-
tuk setiap kali pesan yaitu sebesar Q = 2000. Untuk bahan baku cabe merah dan
minyak goreng, perhitungannya sama dengan bahan baku singkong.

Berikut hasil perbandingan total biaya persediaan bahan baku singkong, cabe
merah, dan minyak goreng yang menggunakan model EOQ dengan diskon kuantitas
dengan total biaya persediaan berdasarkan kebijakan usaha Keripik Balado Bunda
Fani yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan total biaya persediaan sebelum dan sesudah menggunakan
EOQ dengan diskon kuantitas

Nama bahan baku Kebijakan perusahaan (Rp) EOQ dengan diskon (Rp) Selisih (Rp) persentase (%)
Singkong 288.000.000 240.914.000 47.086.000 16,35
Cabe merah 28.440.000 26.543.499, 12 1.896.500,88 6,66
Minyak goreng 13.056.000 11.244.139, 51 1.811.860,49 13,87

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa masalah manajemen persediaan sumber daya pada usaha Keripik Balado
Bunda Fani merupakan masalah bagaimana meminimumkan total biaya persediaan
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bahan baku keripik singkong balado, yaitu bahan baku singkong, cabe merah, dan
minyak goreng. Model permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan
model EOQ dengan diskon jumlah bahan baku (kuantitas) sehingga diperoleh total
biaya persediaan yang minimum dibandingkan dengan biaya sebelumnya.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Tumpal P.
Nababan, M.Si. dan anonymous reviewer yang telah membimbing dan memberikan
arahan dalam penulisan artikel ini.
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