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TINJAUAN PUSTAKA 

2...1 Tmjaoan UmoID 

T~ pustaka merupakan kerangka teormk )'3Jlg dijadikan landasan 

dmam mempertajam konsep penelitian daTi berbagai tinjauan studi kererlambatan 

proyek dan berbagai swnber, selain itu juga berfungsi untuk menghindari 

~i dan penetitian-penelitian sebehmmya. Dengan demikian peneiitian yang 

dilal..-ukan ioi rnempunyai landasan teori yang kuat dan diharapkan memberikan 

hasie yang opiimal. 

Penelitian Economic Order Quantity (EOQ) adalah suatu metode jumlab 

pemesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan. Untuk memperoleh 

biaya minimwn setiap kali pemesanan, hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menderivasikan total bia:ya dengan jumJah pemesanan (Q) dan disamakan dengan 

001. Untuk Metode POQ. merupakan suatu metode untuk. menentukan jumlah 

periode pennintaan. Pada metode POQ ini mengunakan fungsi logika yang sarna 

dengan metodeEOQ tetapi metode POQ ini mengubah jwnlah pemesanan 

menjadi jumlah periode pemesanan. Sedang untuk Metode MRP merupakan 

system yang dirancang secara khusus untuk situasi permjntaan bergelombang. 

yang secara tipikaJ karena pennintaan tersebutdependenJ. 
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2~~ Penelitian SeoeIumnya 

1.	 Hapsari; Penelitian Tugas Ak.hir ini diambll dari pet'Plb"iakaan FfSP un; 

-yaitu -tentailg perencana:an -dan persediaail komponen TeJej){iil:d.en_~ 

menggunakan metode MRP, 2001. obyek yang ditinjan adalah PT. 

TELKOM yaitu perusabaan yang menghasilkan suatu produk Telepon 

seSUai-pesananixilangganuap -fuhuillly~ 

2.	 Handayani dan Suswanti, Tugas akhir ini diambil dari perpustakaan FTSP 

UTI, Penelitian ini tentang pengendaliaan material untuk proyek konstruksi 

mmgunan b€rtiDgkat dengan metode MRP. Study kasus dilakUkan pit{j~ 

Proyek LABORATORIUM TERPADU un 

3.	 Nurseha" Penelitian Tugas Akhir ini diambil dari perpustakaan FTSP UII 

ywfut€iltang -pengendaJiaailbananbWfub€ton dengan meDggun3kar.

Metode EOO. 1999. Obyek. yang ditinjau adalah PT. \\>1KA, RoyolaJi 

yaitu Pcrusahaan heton yang menghasilkan suafu produk yang sama nap 

tanl.ril~y2l. 

Dan kenga coiltohpeneIitian diafuS diipat dhiiiik kesimpwim 'OOhwasecW:~ 

wnwn mlUlajemen persediaan lebm condong I omum meDggunakan metode MRP 

(Material Requirement Planning) dibanding dengan metode-metode lain, hal ini 

difuungkiDkan karena me10de MRP diipat inembenkan informasi koordiilRSj 

pesanan yang Iebili ~ apalagi metode MRP ini juga dapat dipergunakan dalam 

proyek-proyek sederhana maupun besar. 
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