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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai kajian induktif dan kajian deduktif. 

Kajian induktif diperoleh berdasarkan jurnal, baik nasional maupun internasional. 

Sedangkan kajian deduktif diperoleh dari buku-buku yang berisi tentang teori dari para 

expert dibidangnya. 

 

2.1. Kajian Induktif 

Penelitian yang dilakukan oleh (Veronica M.S. & Gita Ayu, 2013) dalam studi kasus 

Produk Quality Division di salah satu perusahaan otomotif, dalam perushaan tersebut 

terdapat kegiatan untuk melakukan tes dan verifikasi terhadap produk sepeda motor 

sebelum dilakukan produksi masal. Bagian ini memiliki daftar kebutuhan mengenai part 

sepeda motor yang digunakan untuk aktivitas testing. Daftar kebutuhan kemudian 

dikirimkan ke warehouse untuk pemesanan ke supplier. Pada rentang kondisi 20 - 43% 

part yang digunakan untuk testing mengalami keterlambatan yang menyebabkan bagian 

testing melakukan direct order part yang sama langsung ke supplier agar proses testing 

berjalan sesuai jadwal. Pareto analysis digunakan untuk menentukan part yang sering 

mengalami keterlambatan dan dilanjutkan dengan aplikasi Newsboy Problem untuk 

memperbaiki sistem inventory. Berdasarkan simulasi, diperkirakan penghematan biaya 

part yang sering mengalami keterlambatan di setiap proyek new model hingga 88% dapat 

dicapai dengan adanya sistem inventory yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Jessica Pauline, 2016) menjelaskan tentang 

perencanaan produksi yang bertujuan untuk menentukan kuantitas produksi optimal dari 

semua jenis roti pada Bo Liem Bakery di Mojokerto. Metode Newsboy Problem yang 

digunakan sebagai metode perencangan produksi dengan melakukan perhitungan 

menggunakan data penjualan dan data produksi bulan Juli 2015 yang bertepatan dengan 

bulan puasa. Peningkatan kuantitas produksi yang dilakukan pada saat bulan puasa 

menimbukan sisa roti. Roti yang bersifat perhisable (mudah rusak) pada Bo Liem Bakery 

yang tidak laku terjual pada hari ke-3 harus diberikan kepada pegawai atau atau dibuang 
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karena roti tidak dapat dijual kembali. Berdasarkan permasalahan tersebut hasil 

rancangan Newsboy Problem menunjukkan baha dengan kuantitas produksi optimal roti 

dan tingkat persediaan optimal dari sisa roti yang tidak laku terjual dapat digunakan Bo 

Liem Bakery untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, meminimalkan ekses 

atau sisa roti, dan meminimalkan biaya kehilangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Valentin, 2017) mengenai penerapan 

pengendalian sediaan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

sedian dan kuantitas produksi yang optimal pada 8 produk best seller, yaitu Burger Buns 

Milk, Soft Prezel Regular, Soft Roll Cranberry, Baguette Viennoise, Hot Dogs Charcoal, 

Olive Focaccia, Rectangular Multigrain. Penerapan pengendalian sediaan ini diperlukan 

karena toko roti tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dapat mengalami 

kerugian dikarenakan tidak dapat menentukan tingkat persediaan yang tepat pada minggu 

ke-4 bulan Desember tahun 2013 hingga 2016. Selain, itu produk yang belum terjual 

hingga pukul 20.00 juga akan dijual dengan nilai sisa sebesar 50% dari harga jual 

awalnya. Dengan menggunakan metode Newsboy Problem yang diawali dengan 

perhitungan menentukan probabilitas terjual dan probabilitas kumulatifnya. Setelah itu, 

metode ini dapat diterapkan jika telah mengetahui beberapa variable seperti unit cost, 

scrap value, dan selling price. Setelah mendapatkan kuantitas produksi optimal, 

selanjutnya dilakukan perhitungan expected profit berdasarkan data yang telah diperoleh 

melalui data kuantitas penjualan, scrap value, selling price, dan unit cost.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwulandini et al., 2014) dengan studi kasus 

menentukan jumlah produksi optimal koran Pikiran Rakyat berdasarkan pada permintaan 

tetap, permintaan eceran dan pemberian gratis untuk pembuat iklan. Masalah utama yang 

dihadapi perusahaan adalah menentukan jumlah produksi permintaan eceran, karena 

sering terjadi fluktuasi jumlah permintaan sehingga perusahaan mengalami kerugian bila 

jumlah produksi tidak tepat. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut maka 

digunakan model Newsboy. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan jumlah 

produksi koran optimum, yang memberikan ekspektasi keuntungan maksimal dan 

prediksi besarnya risiko atau penyimpangan dari keuntungan yang akan diperoleh. 

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tiga nilai jumlah produksi optimum yaitu untuk 

Hari Senin sampai dengan Hari Jumat memiliki jumlah produksi optimum yang sama 

yaitu 374 koli dengan keuntungan Rp 6.760.056 dan ekspektasi risiko sebesa r Rp 

692.222. Sedangkan Hari Sabtu memiliki jumlah produksi optimum sebesar 576 koli, 
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dengan ekspektasi keuntungan sebesar Rp 10.468.744 dan ekspektasi risiko sebesar Rp 

880.336. Dan Hari Minggu memiliki jumlah produksi optimum sebesar 323 koli, dengan 

ekspektasi keuntungan sebesar Rp 5.820.007 dan ekspektasi risiko sebesar Rp 647.789. 

Penelitian yang dilakukan (Noviana & Mudiastuti, 2014) dalam studi kasus 

produk dengan siklus hidup pendek (perishable), risiko tinggi yang terkait ada pada 

manajemen persediaan produk jadi.  Penelitian ini mengambil studi kasus pada 

perusahaan surat kabar di Sulawesi Selatan, yang dipaksa untuk meminimalkan 

pengembalian surat kabar agar dapat beroperasi di tingkat yang lebih efisien dalam 

lingkungan persaingan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan persediaan koran, untuk menghitung jumlah 

pesanan optimal dengan metode SOQ (Single Order Quantity) atau biasa disebut dengan 

metode Newsboy Problem untuk membandingkan jumlah pesanan baru yang diusulkan 

dengan metode yang ada yang digunakan oleh perusahaan, dalam hal pengembalian dan 

biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SOQ dapat mengurangi 

pengembalian dan biaya yang disebabkan. Pada November 2013 dan Desember 2013, ada 

Rp. 116.844.000 dan Rp 120.112.800 menghemat biaya, dan pengembalian juga ditekan 

oleh 48.685 unit pada November 2013 dan 49.795 unit pada Desember 2013. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Chen & Ho, 2013) menganalisis 

kebijakan persediaan optimal untuk single-order Newsboy Problem dengan permintaan 

fuzzy dan diskon kuantitas. Ketersediaan diskon kuantitas menyebabkan analisis model 

terkait menjadi lebih kompleks, dan solusi yang diusulkan didasarkan pada peringkat 

angka fuzzy dan teori optimasi. Dengan menerapkan metode peringkat Yager, fungsi 

biaya total fuzzy dengan biaya pembelian unit yang berbeda diubah menjadi fungsi 

cembung, sebagian fungsi nonlinier. Dengan membuktikan sifat-sifat tertentu dari indeks 

peringkat dari biaya total fuzzy, beberapa kasus yang mungkin diidentifikasi untuk 

diselidiki. Setelah menganalisis posisi relatif antara pemutusan harga dan minimum dari 

fungsi-fungsi nonlinear ini, kebijakan persediaan optimal disediakan dan solusi bentuk-

tertutup untuk jumlah pesanan optimal diturunkan. Beberapa kasus contoh numerik 

diselesaikan untuk menunjukkan validitas metode analisis yang diusulkan. Keuntungan 

menggunakan pendekatan yang diusulkan juga ditunjukkan dengan membandingkannya 

dengan pendekatan stokastik klasik. Jelas bahwa metodologi yang diusulkan berlaku 

untuk kasus-kasus lain dengan berbagai jenis diskon jumlah dan kasus yang lebih rumit. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Watt & Vasquez, 2017) mempelajari standar 

Newsboy Problem, tetapi di bawah dua asumsi baru bila dibandingkan dengan literatur 

yang ada. Pertama, mereka berasumsi bahwa pedagang grosir adalah pemaksimal laba 

yang diharapkan yang menetapkan harga grosir secara optimal, dan dengan melakukan 

itu, memperhitungkan nilai sisa di mana newsboy dapat mengembalikan barang yang 

tidak terjual ke pedagang grosir. Kedua, mereka mengasumsikan bahwa nilai 

penyelamatan adalah variabel pilihan dari newsboy, dan dengan cara itu, bertindak 

sebagai perangkat asuransi standar. Nilai penyelamatan (scrap value) optimal newsboy 

kemudian mewakili permintaan optimal untuk asuransi (insurance). Dalam penelitian ini 

juga mempelajari khususnya masalah penetapan harga grosir yang optimal, dan 

menunjukkan bahwa dapat dinyatakan sebagai persamaan mark-up. Selain itu, 

menunjukkan bahwa asuransi disediakan dengan harga aktuaria yang tidak seimbang. 

Sehubungan dengan permintaan optimal untuk asuransi oleh newsboy, masalahnya terlalu 

kompleks untuk solusi bentuk tertutup menjadi mungkin, jadi mereka menggunakan 

simulasi yang mengembalikan hasil bahwa tingkat asuransi ketat parsial yang sangat 

positif dituntut ketika newsboy sangat menghindari risiko, dan tingkat pertanggungan 

asuransi yang optimal meningkat seiring dengan penolakan risiko. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Lesmono, 2017) mempelajari tentang penerapan 

pengendalian sediaan untuk menentukan berapa tingkat sediaan optimal yang harus 

diproduksi pada 10 roti best seller, yaitu kura-kura keju susu, almond mix, Cheese Floss 

bun, banana choco Cheese Floss, chicken hot floss, chocolate peanuts, chrispy beef, sosis 

double xxl, donat keju, dan sate gula. Penentuan tingkat persediaan optimal dibutuhkan 

untuk memaksimalkan profit dan mengurangi kerugian yang berdasarkan data pada 

minggu ke-4 bulan Desember tahun 2014 hingga 2016. Selain itu, produk yang tidak laku 

terjual sampai pada pukul 21.00 akan mengalami penurunan nilai sampai dengan 50% 

dari harga jualnya. Metode Newboy Problem merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untukmenentukan tingkat sediaan optimal dengan cara menentukan 

probabilitas terjual dan probabilitas kumulatifnya. Setelah itu, metode ini dapat 

diterapkan jika telah mengetahui beberapa variable seperti unit cost, scrap value, dan 

selling price. Setelah mendapatkan kuantitas produksi optimal, selanjutnya dilakukan 

perhitungan expected profit berdasarkan data yang telah diperoleh melalui data kuantitas 

penjualan, scrap value, selling price, dan unit cost. Hasilnya menunjukkan bahwa metode 
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ini dapat mengetahui kuantitias produksi sekaligus sediaan optimal dan nilai expected 

profit pada minggu ke 4 bulan Desember. 

 

2.2. Kajian Deduktif 

2.2.1 Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam suatu pasar untuk 

memperoleh suatu permintaan, perhatian, dan konsumsi yang dapat memenuhi serta 

memuaskan sebuah kebutuhan ataupun keinginan (Kotler,1997). 

Produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama berdasarkan wujudnya, 

yaitu: 

a. Barang 

Barang merupakan produk yang memiliki wujud secara fisik sehingga dapat dilihat, 

raba/sentuh, rasakan, simpan, dan perlakuan fisik lainnya. Menurut Tjiptono (2002), 

barang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan daya tahannya, yaitu: 

1) Barang Tidak Tahan Lama (Non durable Goods) 

Barang jenis ini merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kali pemakaian atau dalam kondisi pemakaian secara 

umur ekonomisnya kurang dari satu tahun, misalnya sabun, minuman, makanan 

ringan, shampo, tepung, dan lain-lain. 

2) Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang memiliki masa konsumsi 

yang lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal 

adalah satu tahun atau lebih) misalnya TV, mobil, kulkas, rumah, dan lain-lain. 

b. Jasa 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang secara esensial tidak berwujud 

yang dapat ditawarkan dan hasilnya tidak dapat dimiliki tetapi dinikmati. Contohnya 

salon, hotel, spa, dan sebagainya. 

Menurut buku Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Kerja 

(Anwar, 1989) berdasarkan stabilisasinya makanan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yiatu: 

1. Non- Perishable (stable food) 

Yaitu makanan yang bersifat stabil, tidak mudah rusak, kecuali jika diperlukan 

secara tidak baik, seperti gula, mie, tepung 
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2. Semi Perishable Food 

Yaitu makanan yang bersifat semi stabil dan agak mudah membusuk atau rusak. 

Makanan ini tahan terhadap pembusukan dalam relative agak lama, seperti roti 

kering dan makanan beku yang disimpan pada suhu 0°C 

3. Perishable Food 

Yaitu makanan yang bersifat tidak stabil dan mudah membusuk, seperti ikan, 

susu, daging, telur, buah, sayur 

Produk yang dihasilkan melalui proses transformasi yang dimulai dari pengolahan bahan 

baku/bahan mentah menjadi suatu barang yang memiliki nilai tambah yang dapat 

digunakan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen. Proses transformasi 

ini memerlukan sebuah sistem yang disebut sistem produksi. 

 

2.2.2 Sistem Produksi 

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling terhubung satu sama lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem produksi merupakan tersusun atas beberapa sub 

sistem yang saling berhubungan karena adanya suatu tujuan untuk mengubah input 

menjadi output produksi. Sistem produksi terhubung antar komponen yang terstruktur 

dan fungsional yang berperan dalam kelangsungan operasional sistem produksi itu 

sendiri. Komponen yang terstruktur dapat berupa bahan baku (material), peralatan, mesin, 

informasi, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Komponen fungsional terdiri dari 

perencanaan, pengendalian, koordinasi, yang berhubungan dengan manajemen dan 

organisasi. Sehingga dapat artikan bahwa sistem produksi adalah keseluruhan 

proses/kegiatan operasional yang dimulai ketika muncul pesanan dari bagian 

marketing/sales sampai selesainya pesanan tersebut diproduksi dan siap untuk dikirim 

atau didistribusikan kepada konsumen. Adapun elemen-elemen utama dalam sistem 

produksi adalah input, proses, output, serta adanya mekanisme umpan balik untuk 

pengendalian sistem produksi itu agar mampu melakukan continuous improvement. 

Suatu proses dalam sistem produksi dapat didefinisikan sebagai integrasi dari 

input, yaitu tenaga kerja, material, informasi, metode kerja, dan mesin atau peralatan 

dalam suatu lingkungan, guna menghasilkan nilai tambah bagi produk, agar dapat dijual 

dengan harga kompetitif di pasar. Dari proses ini akan mengubah input menjadi output 

melalui sejumlah langkah yang terorganisasi (Gaspersz, 2002).  
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Bagian penting dari suatu organisasi perusahaan adalah aktivitas produksi, 

dimana didalamnya bertanggung jawab terhadap pengelolahan bahan baku menjadi 

produk sehingga dapat dijual. Untuk membentuk suatu sistem produksi diperlukan 

berbagai kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi utama dari proses produksi. 

Menurut Nasution (2003), terdapat tiga fungsi utama dari kegiatan-kegiatan produksi 

yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

a. Proses Produksi, yaitu metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan 

baku menjadi produk 

b. Perencanaan Produksi, yaitu merupakan tindakan antisipasi dimasa mendatang 

sesuai dengan periode waktu yang direncanakan. 

c. Pengendalian Produksi, yaitu tindakan yang menjamin bahwa semua kegiatan yang 

dilaksanakan dalam perencanaan telah dilakukan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

 

2.2.3 Persediaan 

Menurut Buffa & Miller (1979) dan Tersine (1988), secara umum inventori di luar sistem 

manufaktur dapat dibedakan berdasarkan tipenya sebagai berikut: 

1. Inventor operasi (operational inventory), yaitu inventori barang yang digunakan untuk 

menjamin kelancaran pemenuhan permintaan dari pemakai (user). Keberadaan 

inventori ini akan tersebar mulai dari gudang pabrik, gudang distributor (gudang 

regional, gudang perwakilan,sampai dengan gudang yang melayani pengecer) 

2. Inventori penyangga (buffer inventory), yaitu inventori yang digunakan untuk 

mengantisipasi kelangkaan (shortage) pasokan barang atau untuk meredam fluktuasi 

permintaan yang bersifat random 

3. Inventori siklis (cycle inventory), yiatu inventory yang digunakan untuk 

menanggulangi lonjakan permintaan yang bersifat siklis (berulang menurut suatu 

selang waktu karena kejadian tertenu) 

4. Inventori musiman (seasonal inventory), yaitu inventory yang digunakan untuk 

menanggulangi lonjakan permintaan yang bersifat musiman (berulang menurut selang 

waktu karena suatu musim) 

Menurut Tampubolon (2004) terdapat faktor-faktor yan mempengaruhi tingkat 

persediaan barang optimal yaitu: 
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1. Biaya persediaan 

Tingkat persediaan optimal perusahaan yang besar akan membuat biaya persediaan 

semakin besar. Besarnya biaya persediaan yang ditanggung perusahaan untuk 

menyimpan suatu persediaan yang tidak didukung permintaan konsumen akan 

merugikan perusahaan karena akan terjadi penumpukan persediaan yang akan 

menambah biaya persediaan tersebut. 

2. Kuantitas permintaan barang 

Bagi perusahaan yang memproduksi barang sesuai dengan pesanan konsumen (make 

to order), permintaan konsumen sudah diketahui dengan pasti. Permintaan konsumen 

yang sudah diketahui akan memudahkan perusahaan dalam menentukan tingkat 

persediaan yang tepat dan memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan tingkat 

persediaan 

3. Waktu tunggu 

Merupakan waktu pengirman mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Dengan 

mengetahui perkiraan waktu tunggu, perusahaan dapat memperkirakan tingkat 

persediaan optimal untuk memenuhi permintaan konsumen sebelum bahan 

baku/barang tiba digudang atau tempat penyimpanan perusahaan. 

4. Diskon pembelian 

Pembelian bahan baku/barang untk prsediaan dalam jumlah besar biasanya 

perusahaan akan memperoleh diskon/potongan harga. Adanya diskon/potongan 

harga membuat perusahaan semakin besar. 

Persediaan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi permintaan. Terdapat dua kategori 

kondisi permintaan yang mempengaruhi persediaan yaitu: independent demand atau 

dependent demand dan deterministic atau stochastic. Independent demand adalah tingkat 

permintaan atas suatu barang yang tidak tergantung dengan permintaan atas barang lain 

dan biasanya permintaan bergantung pada pesanan pelanggan dan kondisi pasar, 

sedangkan dependent demand adalah permintaan atas suatu barang berhubungan dengan 

permintaan barang lain yang memiliki hubungan erat. Deterministic adalah permintaan 

barang ynag diketahui dengan pasti di masa mendatang, sedangkan Stochastic adalah 

permintaan barang yang tidak diketahui secara pasti dan digunakan apabila salah satu dari 

permintaan, lead time atau keduanya tidak dapat diketahui dngan pasti (Sipper & Bulfin, 

1998).  
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2.2.4 Jenis-jenis Persediaan 

Menurut Rangkuti (1996) jenis-jenis perseidaan pada perusahaan manufaktur adalah: 

1. Persediaan bahan baku 

Merupakan persediaan bahan baku yang dibeli dari pemasok dan digunakan 

sebagai input dalam proses produksi. Setelah melalui proses produksi akan 

menghasilkan 2 jenis barang yaitu barang setengah jadi dan barang jadi 

2. Persediaan barang dalam proses 

Adalah persediaan barang yang termasuk bagian dari produk akhir tetapi masih 

dalam proses pengerjaan karena masih menunggu barang yang lain untuk diproses 

lebih lanjut. 

3. Persediaan barang jadi 

Adalah persediaan barang yang sudah jadi dan sudah siap untuk dijual langsung 

ke konsumen 

 

2.2.5 Fungsi-fungsi Persediaan 

Menurut Yamit (2003), ada empat faktor yang dijadikan fungsi dari persediaan, yaitu: 

1. Faktor Waktu 

Menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum barang jadi sampai 

kepada konsumen 

2. Faktor ketidakpastian waktu datang dari supplier menyebabkan perusahaan 

memerlukan persediaan agar tidak menghambat proses produksi maupun 

keterlambatan pengiriman kepada konsumen. 

3. Faktor ketidakpastian penggunaan dari dalam perusahaan disebabkan oleh 

kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan operasi, 

bahan cacat dan berbagai aspek lainnya. 

4. Faktor ekonomis 

Faktor ekonomis adalah adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan 

alternatif biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan 

menentukan jumlah yang paling ekonomis. 

Menurut Waters (2003) fungsi persediaan dibagi menjadi 5, yaitu: 

1. Cycle stocks 
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Persediaan yang digunakan untuk siklus produksi perusahaan dalam kondisi 

normal guna memenuhi permintaan konsumen 

2. Safety stocks 

Persediaan pengaman yang digunakan pada saat perusahaan membutuhkan secara 

darurat. Saat cycle stocks habis dan pemasok belum mengirim barang atau bahan 

baku yang dipesan, maka perusahaan dapat menggunakan safety stock agar 

kegiatan produksi teteap berjalan sambal menunggu kiriman dari pemasok. 

3. Seasonal stock 

Persediaan yang digunakan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan 

agar dapat memenuhi permintaan konusmen yang terjadi musiman. Misalnya saat 

musim hujan, persediaan alat-alat seperti jas hujan dan payung harus lebih banyak 

agar perusahaan tidak mengalami kehilangan penjualan serta dapat memenuhi 

pemrintaan konsumen pada musim tersebut. 

4. Pipeline stocks 

Persediaan yang timbul karena adanya perpindahan bahan baku dari satu stasiun 

kerja ke stasiun kerja lainnya. Pipeline stocks biasanya bersifat memudahkan 

proses produksi. 

5. Other stock 

Persediaan berbagai macam barang yang disimpan oleh perusahaan dengan 

berbagai macam alasan. 

 

2.2.6 Biaya-biaya Persediaan 

Persediaan merupakan salah satu bagian dari modal kerja yang cukup penting karena 

banyak dari modal usaha perusahaan adalah bersumber dari persediaan. Oleh karena itu, 

manajemen persediaan selalu melakukan usaha agar jumlah persediaan yang ada dapat 

menjamin kelancaran proses produksi. Dengan kata lain, total cost yang berhubungan 

dengan persediaan dapat minimal. 

Menurut Waters (2003) semua persediaan menimbulkan biaya. Biaya-biaya tersebut 

terdiri dari: 

1. Unit cost 

Adalah biaya per unit barang jadi yang dibeli perusahaan dari pemasok atau biaya 

per unit barang yang dihasilkan perusahaan. Perubahan unit cost dihubungkan 
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dengan waktu dan perubahan biaya bahan baku sehingga unit cost cenderung 

konstan selama periode tertentu dan termasuk fixed cost. 

2. Reorder cost 

Adalah biaya yang muncul karena adanya pemensanan kembali atas suatu barang 

atau bahan baku. Biaya tersebut meliputi biaya penggunaan perlengkapan, biaya 

telepon, dan biaya lainnya yang berhubungan dngan pemesanan kembali. 

Biasanya biaya transportasi, biaya pengiriman, dan biaya sorting termasuk dalam 

reorder cost. 

3. Holding cost (biaya simpan) 

Adalah biaya per unit barang yang disimpan sebagai persediaan selama satu 

periode. Holding cost juga meliputi biaya Gudang seperti penerangan, sewa 

Gudang, biaya kehilangan seperti kerusakan barang, biaya pemeliharaan seperti 

penyimpanan di lemari pendingin, penggunaan pallet, dan biaya asuransi 

4. Shortages cost 

Adalah biaya yang muncul akibat perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan 

konsumen. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen 

mengakibatkan perusahaan kehilangan keuntungan marginal dari unit barang 

yang dijual. Biasanya dampak dari shortages dapat lebih luas seperti kehilangan 

penjualan di masa datang, kehilangan reputasi, kehilangan pelanggan dan 

kehilangan lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Namun, shortages cost 

sulit untuk diukur karena kurangnya informasi yang didapat. 

 

2.2.7 Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi meruspakan suatu aktiva atau jasa yang dikorbankan atau 

diserahkan dalam proses produksi (Supriyono, 2002). Sedangkan Menurut Mulyadi 

(1991), harga pokok produksi merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk 

memperoleh suatu aktiva. Harga pokok produksi digunakan sebagai suatu dasar dalam 

menetukan harga penjualan, oleh karena itu perhitungan harga pokok produksi penting 

untuk dilakukan oleh suatu perusahaan. 

Tujuan dari perhitungan harga pokok produksi antara lain (Mulyadi, 1991): 

a. Untuk menilai barang yang masih dikerjakan. 
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b. Untuk menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian 

ekonomi perusahaan itu sendiri. 

c. Untuk menilai penghematan dari proses produksi. 

d. Untuk memberikan bantuan guna mendekati harga yang dapat dicapai. 

e. Untuk penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. 

Secara garis besar, unsur-unsur harga pokok produksi digolongkan menjadi tiga, yaitu 

biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

1. Biaya bahan baku 

Menurut Mulyadi (2000), biaya bahan baku merupakan salah satu elemen penting dari 

biaya produksi. Elemen yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku adalah sebagai 

berikut: 

a. Harga faktor termasuk biaya angkut dari setiap satuan bahan yang dibeli. 

b. Biaya pemesanan, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka melaksanakan kegiatan 

pemesanan bahan baku, terdiri dari biaya pemesanan tetap dan variabel. 

1) Biaya pemesanan tetap, yaitu biaya pemesanan yang besarnya tetap sama 

dalam periode tertentu tidak dipengaruhi oleh biaya frekuensi pemesanan, 

misalnya gaji bagian pembelian dan biaya penyusutan aktiva tetap bagian 

pembelian. 

2) Biaya pemesanan variabel, yaitu biaya pemesanan yang jumlah totalnya 

berubah-ubah secara proporsional dengan frekuensi pemesanan. Semakin 

tinggi frekuensi pemesanan berakibat total biaya pemesanan variabel 

jumlahnya tinggi dan begitu sebaliknya. 

3) Biaya penyimpanan, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka melaksanakan 

kegiatan penyimpanan bahan, terdiri dari biaya penyimpanan tetap dan 

variabel (Sulistyo, 2010). 

a) Biaya penyimpanan tetap, yaitu biaya penyimpanan bahan yang jumlah 

totalnya tidak dipengaruhi jumlah atau besarnya bahan yang disimpan 

digudang, misalnya biaya penyusutan gudang, gaji karyawan tetap bagian 

gudang. 

b) Biaya penyimpanan variabel, yaitu biaya penyimpanan bahan yang jumlah 

totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan jumlah atau besarnya 

bahan yang disimpan. Semakin besar bahan yang disimpan berakibat 

semakin besar pula biaya penyimpanan variabel, begitu sebaliknya. 
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2. Biaya Tenaga Kerja 

Menurut Supriyono (2000), biaya tenaga kerja merupakan hasil balas jasa yang diberikan 

oleh pihak perusahaan kepada semua karyawan atau pekerja. Elemen biaya tenaga kerja 

yang merupakan bagian dari biaya produksi adalah tenaga kerja untuk karyawan dipabrik. 

Sistem penggajian dapat menggunakan dasar kontrak perjanjian kerja dengan organisasi 

karyawan, evaluasi jabatan atau pekerjaan, penelitian atas produktivitas, program 

intensif, program jaminan upah minimum dan lain-lain. 

3. Biaya overhead pabrik 

Menurut Simamora (2002), biaya overhead pabrik meliputi semua biaya produksi di 

departemen produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja ditambah semua biaya 

pada departemen pembantu yang ada di pabrik. Apabila perusahaan tidak memiliki 

departemen pembantu di pabrik, biaya overhead pabrik meliputi semua elemen biaya 

produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead dikelompokkan atas 

dasar tingkah laku perubahannya terhadap volume aktivitas, yaitu: 

a. Biaya overhead pabrik tetap 

Contoh biaya overhead pabrik tetap seperti biaya asuransi pabrik dan biaya 

penyusutan aktiva tetap. 

b. Biaya overhead pabrik variabel 

Contoh biaya overhead pabrik variabel meliputi sebagian biaya tenaga kerja tidak 

langsung, biaya bahan penolong, biaya bahan bakar. 

 

2.2.8 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke 

dalam kos produksi (Mulyadi, 2005). Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke 

dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan yaitu: 

1. Kalkulasi biaya penuh (Full Costing) 

Full Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku 

variabel maupun tetap (Mulyadi, 2005) sedangkan menurut Bustami dan Nurlela 

(2006) Kalkulasi biaya penuh (Full Costing) merupakan suatu metode dalam 

perhitungan harga pokok yang dibebankan kepada produk dengan memperhitungkan 
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seluruh biaya produksi baik yang bersifat  variabel maupun yang bersifat tetap. Pada 

metode ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok 

penjualan berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas yang 

sesungguhnya terjadi. Metode Full Costing memperhitungkan biaya tetap karena biaya 

ini dianggap melekat pada harga pokok persediaan baik barang jadi maupun 

persediaan barang dalam proses yang belum terjual dan dianggap harga pokok 

penjualan jika produk tersebut sudah habis dijual. Dengan demikian biaya produksi 

menurut metode Full Costing terdiri dari unsur-unsur biaya sebagai berikut : 

Biaya bahan baku   xx 

Biaya tenaga kerja langsung  xx 

Biaya overhead pabrik variabel xx 

Biaya overhead pabrik tetap  xx + 

Biaya produksi    xx 

 

2. Variable Costing 

Variable Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang hanya berperilaku variabel ke dalam biaya 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhed pabrik variabel (Mulyadi, 2005). Dengan demikian biaya produksi menurut 

metode variabel costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi berikut ini: 

Biaya bahan baku    xx 

Biaya tenaga kerja langsung  xx 

Biaya overhead pabrik variabel  xx + 

Biaya produksi    xx 

Biaya produk yang dihitung dengan pendekatan variabel costing terdiri dari unsur 

biaya produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead variabel) ditambah dengan biaya nonproduksi variabel (biaya pemasaran 

variabel dan biaya administrasi dan umum variabel). 

 

2.2.9 Ketidakpastian (Uncertainty) 

Permintaan pelanggan merupakan ketidakpastian utama dalam perusahaan. 

Ketidakpastian dalam persediaan adalah kondisi dimana nilai tidak diketahui secara pasti, 
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hanya mengikuti probabilitas distribusi. Permasalahan dalam kondisi ketidakpastian 

dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:  

1 Ketidaktahuan (unkown) yaitu kondisi dimana permintaan tidak diketahui secara pasti 

dan tidak mempunyai pola. Model yang digunakan yaitu heuristik atau cob-coba dan 

simulasi.  

2 Mengetahui (known) yaitu kondisi dimana permintaan diketahui dan ada pola yang 

jelas dan dapat menggunakan model deterministik.  

3 Ketidakpastian (uncertainty) yaitu kondisi dimana terdapat distribusi probabilitas pada 

variable dan dapat menggunakan model probability atau stochastic (Waters, 2003) 

Ketidakpastian dapat ditemukan di berbagai aspek sediaan. Meskipun kegiatan 

operasional suatu perushaan sudah bagus tetapi akan selalu ada beberapa variasi yang 

mengakibatkan ketidakpastian. Variasi-variasi tersebut seperti persediaan bahan baku, 

cuaca, peralatan, karyawan, waktu dan lain-lain. Berikut adalah variabilitas dari luar 

perusahaan yang tidak bisa dikendalikan perusahaan sehingga menyebabkan adanya 

ketidakpastian, yaitu (Waters,2003): 

a. Permintaan (Demand) 

Permintaan akan produk bermasalah dari konsumen yang berbeda. Perusahaan 

mempunyai kendali yang terbatas mengenai siapa yang akan membeli produknya atau 

berapa banyak produk tersebut dibeli. Fluktuasi jumlah dan ukuran permintaan 

menimbulkan variabel lain dan ketidakpastian permintaan. 

b. Biaya-biaya (Costs) 

Kebanyakan biaya-biaya barang atau bahan baku aan naik karena adanya inflasi dan 

tidak dapat diprediksi waktunya. Variasi pada jangka waktu pendek disebabkan oleh 

perubahan kegiatan operasi, produk, supplier, competitor dan lain-lain 

c. Waktu tunggu (Lead time) 

Merupakan waktu tunggu antara pemesanan barang sampai barang diterima 

perusahaan. Variabel waktu tunggu yang tidak dapat dihindari seperti: jika barang 

tersebut harus diproduksi terlebih dahulu dan dikirim jarak jauh yang membutuhkan 

waktu yang lama. 

d. Pengiriman (Deliveries) 

Kesalahan sederhana yang terjadi pada pengiriman yaitu: jenis barang atau jumlah 

barang yang dikirim salah, adanya barang rusak atau hilang selama pengiriman 
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Ketidakpastian dapat dihitung menggunakan model probabilitas. Model probabilitas 

adalah modl dimana permintaan atau lead time atau keduanya tidak mampu diketahui 

secara pasti. Sedangkan informasi yang diketahui hanya berupa pola permintaan 

berdasarkan data masa lalu (Yamit, 1999). Pernyataan ini didukung oleh pendapat Waters 

(2003) yang mengatakan bahwa masalah utama dari model probabilitas yaitu lead time 

demand. Jika perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen akan meningkat dan 

peluang untuk melakukan pembelian ulang akan semakin sebesar. Sebaliknya jika 

perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen saat waktu tunggu yang 

disepakati maka akan terjadi shortages cost, dan kepuasan konsumen akan menurun serta 

peluang konsumen untuk melakukan pmbelian ulang hilang. 

2.2.10 Newsboy Problem 

Newsboy Problem biasanya digunakan untuk menangani pemesanan barang-barang yang 

mudah rusak atau perishable product seperti: buah-buahan segar, sayuran, ikan laut atau 

jenis-jenis produk lainnya yang memiliki masa pakai yang lebih pendek seperti: koran 

dan majalah (Waters, 2003). Apabila jenis produk seperti yang telah disebutkan diatas 

tidak laku terjual atau tidak terpakai, maka jnis barang tersebut di atas kadang-kadang 

dijual dengan harga miring.atau dapat juga biaya berkaitan dengan barang-barang yang 

mudah kadaluarsa (Rangkuti, 1995). 

Analisis dari single-period umumnya difokuskan pada dua biaya, kehilangan 

penjualan dan ekses. Kehilangan penjualan termasuk biaya akibat kehilangan pembeli 

atau opportunities cost akibat kehilangan penjualan. Pada umumnya,kehilangan 

penjualan adalah laba yang tidak realistis per unitnya yaitu (Waters, 2003): 

   

C 𝑠ℎ𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒𝑠 = Cs = Pendapatan per unit −   𝐶𝑜𝑠𝑡 per unit 

 

Biaya Ekses adalah biaya yang ditimbulkan akibat masih adanya barang-barang yang 

tersisa dalam stok pada suatu periode. Akibatnya biaya ekses ini sangat berbeda antara 

biaya pembelian dan nilai salvage sehingga (Waters, 2003): 

 

C ekses = Ce = Biaya asli per unit −   𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 per unit 
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2.2.11 Perhitungan Newsboy Problem 

Nama lain dari Newsboy Problem adalah Single Period Problem merupakan metode yang 

digunakan untuk menentukan kuantitas produksi/pemesanan dan tingkat persediaan 

untuk memaksimalkan expected profit, meminimalkan ekses (barang yang tersisa dalam 

stok), dan meminimalkan biaya kehilangan penjualan (lost sales). Kuantitas pemesanan 

pada perhitungan Newsboy Problem hanya digunakan untuk perusahaan yang tidak 

memproduksi barang sendiri, sedangkan untuk perushaan yang tidak memproduksi 

barang sendiri maka menggunakan kuantitas produksi (Waters, 2003). 

Lanjutnya, Waters juga menjelas bahwa Newsboy Problem dapat diilustrasikan 

seperti penjual koran yang harus menentukan berapa banyak koran yang akan dipesan 

kepada supplier untuk dijual keesokan harinya dengan dihadapkan permasalahan 

permintaan konsumen yang tidak pasti (uncertain demand). Jika penjual koran memesan 

koran terlalu banyak memesan maka menimbulkan sisa yang tidak laku terjual dan tidak 

memiliki nilai pada akhir hari tersebut. Sedangkan jika koran yang dipesan lebih sedikit 

dibandingkan penjualan maka permintaan konsumen tidak terpenuhi sehingga 

menyebabkan adanya kehilangan penjualan (lost sales).  Dengan permasalahan yang ada 

tersebut Single Period Problem lebih dikenal dengan Newsboy Problem yang lebih formal 

adalah penjual koran membeli atau memesan koran sebesar Q: 

1. Jika permintaan (D) lebih besar dibandingkan jumlah produk yang terjual (Q), maka 

penjual dapat menjual semua produk dan mendapat keuntungan sebesar Q x (SP-UC) 

2. Jika permintaan (D) kurang dari produk yang terjual (Q), maka penjual hanya dapat 

menjual sebesar permintaan tersebut (D) dengan harga penuh dan memperoleh nilai 

sisa (SV) dari tiap Q-D maka keuntungannya yaitu: 

EP (Q) = D × SP (Q − D) × SV − Q × UC 

Dengan: 

EP (Q) = Expected profit pada saat kuantitas produksi Q 

SP = Selling Price 

Q = Kuantitas produksi 

D = Kuantitas permintaan 

SV =Scrap Value 

UC =Unit Cost 
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Keuntungan dari kuantitas produksi optimal (Q) atau EP(Q) akan menghasilkan 

keuntungan yang diharapkan (expected profit) yang dihitung dengan menggunakan rumus 

(Waters, 2003): 

EP (Q) = SP × [∑ D × prob(D) × Q ×

Q

D=0

∑ prob(D)

∞

D=Q+1

] − Q 

 

Keuntungan dari kuantitas produksi optimal (Q) yang menghasilkan keuntungan yang 

diharapkan (expected profit) dapat juga dihitung menggunakan rumus: 

 

EP (Q) = 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡 

 

Kuantitas penjualan optimal perusahaan dengan nilai scrap value dapat dihitung 

menggunakan rumus Waters (2003): 

 

Prob (D ≥ 𝑄𝑜) >
𝑈𝐶 − 𝑆𝑉

𝑆𝑃 − 𝑆𝑉
> prob (D ≥ 𝑄𝑜 + 1) 

  


