
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

 

 

 

Menurut Robbins dan Coulter (2010:36), manajemen mengacu pada proses 

mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan 

secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. 

Sedangkan menurut Griffin (2004:7), manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas 

(termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya 

organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian perusahaan yang dilakukan 

melalui orang lain guna mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. 

Manajemen perusahaan yang baik tentu akan mengasilkan output perusahaan yang 

efektif dan efisien dan mendukung tercapaianya tujuan perusahaan. 
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2.2 Proses Manajemen 

 

 

 

Proses manajemen melibatkan lima aktivitas dasar, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, dan pengendalian. David 

(2012:192).  

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai lima proses manajemen : 

1. Perencanaan: terdiri atas semua aktivitas manajerial yang terkait dengan   

    persiapan dimasa depan. Tugas-tugas khusunya mencakup peramalan,   

    penetapan tujuan, penggunaan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan  

    sasaran.    

2. Pengorganisasian : mengkoordinasikan aktivitas dan sumber daya. 

    Fungsi manajemen ini adalah mengorganisasikan orang-orang dan    

    sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Secara   

    khusus, pengorganisasian mencakup penentuan bagaimana cara    

    mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumber daya. 

3. Pemotivasian : mencakup upaya-upaya menuju pembentukan perilaku.Tugas   

    spesifiknya mencakup kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, modifikasi  

    perilaku, delegasi otoritas, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, pemenuhan  

    kebutuhan, perubahan organisasional, semangat kerja karyawan, dan semangat  

    kerja manajerial.  

4. Penempatan staf : aktivitas penempatan staf berpusat pada manajemen  

    personalia atau sumber daya manusia. Termasuk didalamnya adalah  

    administrasi gaji dan upah, tunjangan karyawan, wawancara, rekrutmen,  

    pemecatan, pelatihan, pengembangan manajemen, keamanan karyawan,  
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    tindakan alternatif, peluang kerja yang setara, hubungan dengan serikat kerja,   

    pengembangan karir, riset personalia, kebijakan pendisiplinan, prosedur   

    keluhan, dan kehumasan. 

5. Pengendalian : memonitor dan mengevaluasi aktivitas. 

    Tahap terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian (controlling),    

    atau pemantauan kemauan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika    

    organisasi bergerak menuju tujuannya, manajer harus memonitor kemajuan    

    untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berkinerja sedemikian rupa   

    sehingga akan mencapai tujuannya pada waktu yang telah ditentukan.         

    Pengendalian membantu memastikan efektivitas dan efisiensi yang diperlukan    

    demi keberhasilan manajemen. Implikasinya bagi manajer adalah manajer harus      

    sepenuhnya memahami setiap fungsi dasar tersebut,  manajer yang efektif     

    terlatih dalam melaksanakan setiap fungsi dan harus mampu bergerak maju    

    mundur diantara berbagai fungsi sesuai dengan keadaan dan harus sering  

    melaksanakan beberapa fungsi dan aktivitas secara bersamaan.    

    Manajer tidak boleh hanya efektif dalam salah satu fungsi atau hanya    

    melaksanakan sebagian fungsi karena semuanya penting bagi kelangsungan    

    perusahaan. 

 

 

 

2.3 Definisi Manajemen Operasi 

 

 

 

Heizer dan Render (2008:4) mendefinisikan manajemen operasi adalah sebuah 

kegiatan yang berhubungan dengan proses menciptakan barang atau jasa dari 

input menjadi output. Manajemen operasi menyangkut sebuah proses dari awal 
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barang belum tercipta sampai barang tersebut menjadi output. Pada perusahaan 

manufaktur, dapat terlihat jelas aktivitas proses produksi dalam menghasilkan 

barang. Pada organisasi yang tidak memproduksi barang secara fisik, fungsi 

produksi tidak terlihat dengan jelas, contohnya adalah proses yang terjadi di bank, 

rumah sakit, penerbangan dan organisasi jasa lainnya. Terlepas dari produk akhir 

berupa barang atau jasa, aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi 

disebut sebagai operasi atau manajemen operasi. 

Daft (2006 : 216), mendefinisikan manajemen operasi sebagai bidang manajemen 

yang mengkhususkan pada produksi barang. Setiap kegiatan operasi hanya 

berfokus pada kegiatan memproduksi barang dan memecahkan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan sektor produksi. 

Assauri (2004:12), proses pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya 

untuk memproduksi barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi. Manajemen operasi juga merupakan sebuah fungsi manajemen 

yang mana didalamnya termasuk mengatur sumberdaya manusia, peralatan, 

teknologi, informasi, dan sumber daya lainnya. Manajemen operasi merupakan 

fungsi pusat untuk setiap perusahaan, baik perusahaan besar atau kecil, 

perusahaan profit atau non-profit, perusahaan barang ataupun jasa, karena itu 

setiap perusahaan memiliki sebuah fungsi manajemen operasi, tanpa operasi maka 

tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan. 

Sementara menurut Schroeder (2008:23), memberikan penekanan terhadap 

definisi kegiatan produksi dan operasi pada 3 hal, yaitu : 

1. Pengelolaan fungsi organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. 
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2. Adanya sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa. 

3. Adanya pengambilan keputusan sebagai elemen penting dari manajemen   

    operasi.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi 

merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan, atau pembuatan 

barang, jasa atau kombinasinya melalui proses transformasi dari masukan sumber 

daya produk menjadi keluaran yang diinginkan. Umpan balik dari konsumen dan 

informasi mengenai performa produk dan jasa tersebut digunakan untuk 

melakukan penyesuaian yang berkelanjutan terhadap input, proses transformasi 

dan output. 

 

 

2.4 Manajemen Operasi 

 

 

 

Menurut Heizer dan Render (2008:4) manajemen operasi penting untuk dipelajari, 

karena alasan-alasan berikut. Alasan yang pertama adalah karena manajemen 

operasi merupakan salah satu dari tiga fungsi utama bagi setiap organisasi, selalu 

ada fungsi operasi dalam semua bidang usaha dan memiliki hubungan yang erat 

dengan fungsi-fungsi bisnis lainnya, misalnya bagian pemasaran menyediakan 

informasi mengenai keinginan konsumen, bagian keuangan menyediakan 

informasi tentang budget perusahaan, dan manajemen operasi harus 

mengkomunikasikan kebutuhan dan kemampuannya kepada fungsi bisnis lainnya. 

Semua organisasi pasti akan melakukan kegiatan menjual dan memproduksi, 

sehingga penting untuk mengetahui bagaimana proses mengorganisasikan 

sumberdaya perusahaan agar menjadi produktif. Alasan yang kedua adalah, agar 
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mengetahui bagaimana proses pembuatan produk atau jasa. Alasan yang ketiga, 

adalah untuk mengetahui apa yang manajer operasi lakukan, yang berguna untuk 

mengembangkan karir kita dalam bagian operasional. Alasan yang keempat 

adalah karena manajemen operasi merupakan bagian yang menghabiskan 

persentase pendapatan yang besar. Manajemen operasi mampu memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki 

layanan kepada masyarakat. Manajemen operasi bertanggung jawab atas 

keputusan strategi dan taktikal perusahaan. 

Seorang manajer operasi menerapkan proses manajemen yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengaturan karyawan, pengarahan, dan 

pengendalian kedalam pengambilan keputusan pada fungsi manajemen operasi. 

Terdapat sepuluh keputusan penting dalam manajemen operasi yang masing-

masing membutuhkan proses manajemen yang baik. Berikut adalah ke-sepuluh 

keputusan penting dalam manajemen operasi : 

· Desain produk dan jasa 

· Manajemen mutu 

· Desain proses dan kapasitas 

· Strategi lokasi 

· Strategi tata letak 

· Sumber daya manusia dan sistem kerja 

· Manajemen rantai pasokan 

· Persediaan, perencanaan kebutuhan bahan 

· Penjadwalan jangka pendek dan menengah 

· Pemeliharaan 
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Manajemen operasi terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu-ilmu 

lain, termasuk teknik industri dan ilmu manajemen. Ilmu ini, seiring dengan 

statistik, juga manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan 

produktivitas. Begitu pula dalam ilmu-ilmu pasti seperti biologi, kimia, fisika, 

juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan manajemen operasi. Kontribusi 

terpenting bagi manajemen operasi adalah berasal dari ilmu informatika, yang 

diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan pada data untuk mendapatkan 

informasi. Ilmu informatika, internet, e-commerce memberikan sumbangsih dalam 

peningkatan Produktivitas dan menyajikan barang atau jasa yang lebih bervariasi 

pada masyarakat. 

 

 

2.5 Definisi Pengendalian 

 

 

 

Menurut Jeff (2007:40), pengertian pengendalian adalah memonitor dan 

mengevaluasi tugas-tugas artinya menilai apakah rencana yang ditetapkan dalam 

perencanaan telah tercapai. 

Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan variabel 

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari 

semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variabel, 

atau sekumpulan variabel guna mencapai tujuan tertentu. Variabel ini dapat 

berupa manusia, mesin, dan organisasi. Pengendalian dalam dunia industri 

merupakan suatu proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang 

untuk kegiatan manajemen, dengan tetap menggunakan cara-cara untuk menjamin 

hasil yang memuaskan. 
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Pada dasarnya dalam melakukan pengendalian ada 4 langkah yang digunakan 

yaitu, sebagai berikut : 

1. Mentukan standar (setting standard) 

    Menentukan standar mutu biaya (cost quality), standar mutu kerja    

    (performance quality), standar mutu keamanan (safety quality), standar mutu   

    keandalan (reliability quality) yang diperlukan untuk suatu produk. 

2. Menilai kesesuaian (appraising conformance) 

    Membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat dengan standard yang    

    ditetapkan. 

3. Bertindak bila perlu (acting when neccesarry) 

    Mengoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktor-faktor yang mencakup    

    marketing, desain, engineering, produksi dan pemeliharaan faktor-faktor yang    

    mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

4. Merencanakan perbaikan (planning for improvement) 

    Merencanakan suatu upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki standar    

    biaya, kinerja, keamanan dan keterandalan. 

 

 

2.6 Tujuan Pengendalian 

 

 

 

Berdasarkan pendapat Assauri (2004:177), tujuan pengendalian persediaan secara 

terperinci dapat dinyatakan sebagai usaha untuk : 

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat    

    mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. 

2. Menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar    
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    atau berlebihan, sehingga biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. 

3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat terhindari karena ini akan   

    berakibat biaya pemesanan menjadi besar. 

 

 

 

2.7 Pengertian Persediaan 

 

 

 

Setiap perusahaan dagang,  pabrik ataupun perusahaan jasa selalu mengadakan 

persediaan, karena persediaan dianggap sangat penting, tanpa adanya persediaan 

para pengusaha yang mempunyai perusahaan akan dihadapkan pada risiko-risiko 

yang dihadapi, misalnya pada sewaktu-waktu perusahaan tidak dapat memenuhi 

keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa yang 

dihasilkan. Barang atau jasa yang tidak tersedia ketika ada permintaan akan 

menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan 

yang seharusnya didapatkan. Persediaan merupakan elemen utama terbesar dari 

modal kerja yang merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana 

secara terus-menerus mengalami perubahan sehingga persediaan dianggap begitu 

penting. Persediaan menurut Heizer dan Render (2008:484) adalah suatu barang 

yang sudah dibeli oleh perusahaan tetapi belum dijual dan masih tersedia di 

gudang. Persediaan yang ada di gudang harus dikelola dengan baik agar tidak 

terjadi penumpukan yang menyebabkan timbulnya biaya pemeliharaan barang dan 

gudang. 

Rangkuti (2004:1), mengatakan bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu 

periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam 
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pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam suatu proses produksi. 

Persediaan menurut Assauri (2004:169), adalah suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu periode 

usaha yang normal atau persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya 

dalam suatu proses produksi.  

 

2.7.1 Pengertian Manajemen Persediaan  

 

 

Manajemen persediaan merupakan sebuah rangkaian pengambilan keputusan yang 

bertujuan menyesuaikan permintaan yang ada dengan pasokan produk, bahan, 

ruang dan waktu dalam rangka mencapai tujuan biaya dan tingkat layanan tertentu 

secara optimum. Rosen, et all (2014:49). 

Zulfikarijah (2005:9) mengatakan bahwa dalam manajemen persediaan terdapat 

dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:  

1. Keputusan persediaan yang bersifat umum merupakan keputusan yang menjadi    

    tugas utama dalam penentuan persediaan baik secara kuantitatif maupun    

    kualitatif. Keputusan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui: 

a. Barang apa yang akan di stock. 

b. Berapa banyak jumlah barang yang akan diproses dan berapa banyak  

        barang yang akan dipesan. 

c. Kapan pembuatan barang akan dilakukan dan kapan melakukan  

          pemesanan. 

d. Kapan melakukan pemesanan ulang (reorder point). 
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e. Metode apakah yang digunakan untuk menentukan jumlah persediaan. 

2. Keputusan kualitatif adalah keputusan yang berkaitan dengan teknis pemesanan   

    yang mengarah pada analisis data secara deskriptif. Keputusan kualitatif    

    bertujuan untuk mengetahui : 

a. Jenis barang yang masih tersedia di perusahaan. 

b. Perusahaan atau individu yang menjadi pemasok barang yang dipesan  

     perusahaan. 

c. Sistem pengendalian kualitas persediaan yang digunakan perusahaan. 

Pengertian manajemen persediaan itu sendiri adalah bahan atau barang yang 

disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk 

digunakan dalam proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali, atau untuk 

suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Manajemen persediaan mencakup 

pengendalian dari aktiva dengan diproduksi untuk dijual dalam skala normal dari 

operasi perusahaan. Tujuan manajemen persediaan menurut Johns dan Harding 

(2001:77) adalah meminimalkan investasi dalam persediaan namun tetap 

konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta.  

 

2.7.2 Fungsi Persediaan 

 

 

Persediaan mempunyai beberapa fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari 

operasi perusahaan, antara lain : 

1. Untuk memberikan stock agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi      

    akan terjadi. 

2. Untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi. 
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3. Untuk hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. 

4. Untuk menghindari kekurangan stock yang dapat terjadi karena cuaca,     

    kekurangan pasokan, mutu, keterlambatan pengiriman. 

5.Untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. 

Berdasarkan pendapat (Tampubolon:2007), pentingnya mengefektifkan sistem 

persediaan bahan, efisiensi, operasional perusahaan dapat ditingkatkan melalui 

fungsi persediaan dengan mengefektifkan fungsi decoupling, fungsi economic 

size, dan fungsi antisipasi. 

 

 

2.7.3 Faktor Yang Mempengaruhi Persediaan  

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan ada beberapa macam, faktor 

tersebut akan saling berkaitan sehingga secara bersamaan akan mempunyai 

pengaruh terhadap faktor lainya. Adapun faktor yang mempengaruhi persediaan 

bahan baku sebagai berikut : 

a. Perkiraan Pemakaian 

    Sebelum kegiatan bahan baku dilaksanakan, maka manajemen harus membuat   

    perkiraan bahan baku yang akan dipergunakan dalam proses produksi pada   

    suatu periode. 

b. Biaya persediaan 

    Pada proses menentukan besarnya persediaan bahan baku, maka perlu     

    diperhitungkan pula biaya penyelenggaraan bahan baku yang dilakukan   

    perusahaan. 
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c. Pemakaian 

    Pemakaian bahan baku dari periode yang lalu (actual demand) merupakan salah     

    satu faktor yang perlu diperhatikan seberapa besar penyerapan bahan baku oleh     

    proses produksi perusahaan serta bagaimana hubungannya dengan pemakaian     

    yang sudah disusun dan harus senantiasa dianalisa, dengan demikian maka    

    dapat disusun perkiraan kebutuhan bahan baku mendekati kenyataan. 

d. Waktu Tunggu 

    Waktu tunggu (lead time) adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat   

    pemesanan bahan baku sampai datangnya bahan baku tersebut. 

e. Kebijakan Pembelanjaan 

    Seberapa besar persediaan bahan baku yang akan dibeli oleh perusahaan akan   

    tergantung pada kebijakan dari perusahaan tersebut. 

 

2.8 Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) 

 

 

 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah pesanan yang dapat menekan 

biaya persediaan. Berikut pengertian Economic Order Quantity (EOQ) : 

1. Menurut Heizer dan Render (2010:92), model kuantitas pesanan    

    ekonomis (Economic Order Quantity) adalah salah satu teknik kontrol   

    persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. 

2. Menurut Riyanto (2001:78) adalah jumlah kuantitas barang yang dapat  

    diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah  

    pembelian yang optimal. 
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Pada proses perhitungan EOQ perusahaan biasanya membuat asumsi 

penyederhanaan sebagai berikut : 

a. Jumlah pesanan setahun dalam unit yang diketahui. 

b. Penjualan dilakukan secara merata sepanjang tahun. 

c. Biaya yang terjadi karena kebiasaan persediaan tidak diperhatikan. 

d. Safety stock juga tidak diperhatikan. 

Menurut Heizer dan Render (2008:490), dalam menentukan besarnya EOQ, 

perusahaan harus menyadari bahwa pembelian berdasarkan EOQ hanya 

dibenarkan apabila persyaratan sebagai berikut : 

a. Permintaan diketahui, konstan dan independen. 

b. Waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan 

c. Penerimaan persediaan dalam satu waktu yang sama. 

d. Tidak memungkinkan adanya diskon 

Untuk menentukan besarnya jumlah pesanan ekonomis dapat dicari dengan 

rumus:       √
         

 
 

Dimana : 

EOQ : Jumlah yang harus dipesan setiap melakukan pembelian. 

D : Jumlah (dalam unit) yang harus dibutuhkan selama masa periode tertentu,  

              misalnya 1 tahun. 

S : Biaya Pemesanan (ordering cost) per pemesanan. 

H  : Biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan (dalam rupiah). 
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2.9 Titik pemesanan Kembali (Reorder point) 

 

 

 

Dalam manajemen persediaan, masalah yang tidak kurang pentingnya dari 

masalah manajemen persediaan lainnya adalah bahwa perusahaan harus 

menentukan saat kapan pesanan diperlukan, supaya perusahaan tidak sampai 

kehabisan persediaan, karena menurut kenyataannya ada bahan atau material 

tertentu yang memerlukan waktu sehingga tidak dapat dikirim pada saat dipesan. 

Pada proses menetapkan kapan dilakukan pesanan tersebut, perusahaan harus 

memperhatikan suatu titik atau saat yang disebut titik pemesanan kembali 

(reorder point). Menurut Heizer dan Render (2008:496), reorder point merupakan 

saat atau titik dimana harus diadakan pesanan lagi untuk mengisi kekosongan 

persediaan sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu tepat 

pada waktu dimana persediaan diatas safety stock sama dengan nol.  

Perhitungan Reorder Point : Pemakaian bahan baku selama  safety stock + (lead 

time x Q). Pada saat jumlah persediaan bahan baku di gudang mencapai jumlah 

seperti yang tercantum dalam ROP, maka pembelian harus segera dilakukan. 

Menurut Supriyanto (2006:151), dalam menentukan reorder point perlu 

dipertimbangkan hal seperti berikut : 

a. Lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan (oleh supplier perusahaan) mulai dari     

    permintaan, penerimaan pesanan sampai barang tersebut di gudang dan siap    

    digunakan untuk produksi. 

b. Jumlah bahan baku yang digunakan untuk produksi selama lead time. 

c. Safety stock, yaitu besarnya persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga    
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    apabila terjadi suatu hal yang tak terduga, misalnya keterlambatan pengiriman   

    bahan baku yang tidak biasa terjadi. 

Menurut Assauri (2005:187), dalam bukunya manajemen produksi dan operasi 

menyatakan bahwa dalam menentukan titik pemesanan kembali diperlukan 

keterangan : 

a. Pemakaian bahan baku rata-rata (usage Rate) 

    Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode   

    tertentu, khususnya selama periode pemesanan adalah usage rate penggunaan   

    bahan baku pada masa sebelumnya. Pemakaian (usage rate) adalah pemakaian   

    mingguan, bulanan, dan sebagainya. 

b. Masa tenggang (lead time) 

    Masa tenggang adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan   

    bahan sampai kedatangan bahan yang dipesan tersebut dan diterima di gudang  

    persediaan. 

 

 

2.10 Persediaan Penyelamat (safety stock) 

 

 

 

Heizer dan Render (2008:496), persediaan penyelamat (safety stock) adalah  

persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan 

terjadinya kekurangan bahan (stock out). 

Tingkat safety stock tingkat minimum persediaan dapat dinyatakan dalam jumlah 

waktu pemakaian atau penjualan barang. Tingkat safety stock dapat dihitung 

dengan jalan mengalikan pemakaian selama periode tertentu dengan kebutuhan 

bahan baku per satuan waktu yang ditetapkan perusahaan. Dalam menentukan 



28 
 

 

persediaan penyelamat, haruslah didasarkan atas pertimbangan yang rasional yang 

dapat diukur sehingga dapat menghasilkan penentuan kebijakan yang tepat dan 

dapat efektif untuk menjaga kemungkinan terjadinya stock out. 

 

2.11 Definisi Strategi dan Manajemen Strategi 

 

 

 

David (2012: 18) menjelaskan pengertian strategi adalah sarana bersama dengan 

tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh perusahaan. Strategi bisnis 

perusahaan mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan 

produk, penetrasi pasar, pengetahuan, divestasi, likuidasi dan  joint venture.  

Pengertian strategi menurut Rangkuti (2009:3), adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif  kondisi-

kondisi internal dan external, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 

perubahan lingkungan external.  

Lebih khusus dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad (1995:31) mengatakan 

bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental yang senantiasa 

meningkat secara terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan 

demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 

dimulai dari apa yang terjadi, misalnya strategi itu mungkin mengarahkan 

organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas 

pasar. 

Menurut Marrus (2002:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 
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organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat dicapai.  

David (2012:5) mendefinisikan manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai 

tujuanya.  

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategik didefinisikan 

sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan 

(formulasi) dan pelaksanakan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang 

untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang terdiri dari sembilan tugas 

penting: 

a. Merumuskan misi perusahaan meliputi rumusan umum tentang maksud 

    keberadaan (purpose), filosofi (philosophy) dan tujuan (goal). 

b. Mengembangkan profit perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan 

    kapabilitasnya. 

c. Menilai lingkungan extern perusahaan, meliputi baik pesaing maupun  

    faktor-faktor konstektual umum. 

d. Menganalisis opsi perusahaan dengan menyesuaikan sumber dayanya dengan 

    lingkungan extern. 

e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap  

    opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 

f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi utama (grand  

    strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. 

g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai  
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    dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 

h. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber  

    daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, 

    teknologi, dan sistem imbalan. 

i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan 

    keputusan yang akan datang. 

Pearce dan Robinson (1997:23), menjelaskan juga bahwa lingkungan extern 

perusahaan terdiri dari tiga perangkat faktor yang saling berkaitan yang 

memainkan peran penting dalam menentukan peluang, ancaman dan kendala yang 

dihadapi perusahaan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari 

luar, dan biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi suatu perusahaan tertentu 

seperti faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi dan ekologi. Faktor-faktor yang 

lebih langsung mempengaruhi prospek perusahaan bersumber pada lingkungan 

industrinya, meliputi hambatan masuk, persaingan diantara anggota industri, 

adanya produk dari faktor subtitusi, serta daya tawar menawar pembeli dan 

pemasok. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

situasi persaingan perusahaan seperti posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, 

kreditor dan pasar tenaga kerja. 

 

2.12 Definisi Strategi Bersaing 

 

 

Hariadi (2005:97), strategi bersaing perusahaan merupakan langkah-langkah 

strategi yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki 

keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat 
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posisi dalam pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Keunggulan 

bersaing dalam pasar akan memudahkan perusahaan untuk meraih keuntungan 

lebih besar daripada pesaing dan memberikan kesempatan hidup lebih lama dalam 

persaingan.  

Strategi perusahaan dapat dijalankan secara offensif atau defensif atau dilakukan 

bergantian sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam strategi ini, termasuk di 

dalamnya berbagai manuver taktik jangka pendek untuk mengelabuhi lawan, 

menjegal untuk menahan laju serangan lawan yang semuanya ditujukan untuk 

memenangkan pertempuran maupun peperangan. 

Selanjutnya Hariadi membedakan antara strategi bersaing dan strategi bisnis, 

strategi bisnis tidak hanya semata berkaitan dengan bagaimana bersaing dengan 

lawan bisnis ataupun kekuatan-kekuatan dalam pasar, melainkan juga mencakup 

strategi dalam fungsi-fungsi yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana respon 

manajemen terhadap perubahan kondisi industri yang menyangkut banyak hal 

(tidak semata-mata persaingan saja). Sementara itu, strategi bersaing hanya fokus 

pada rencana tindakan manajemen untuk bersaing dengan sukses dan memberikan 

nilai yang sangat bagus pada konsumen. 

 

 

2.13 Pengertian Analisis SWOT 

 

 

 

David (2009:8) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah analisis terhadap 

kekuatan dan kelemahan internal, digabungkan dengan peluang dan ancaman dari 

external.  

Menurut Rangkuti (2004:18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 
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secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunitiy), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu 

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. 

Atas dasar hal tersebut perencanan strategis (strategy planner) harus menganalisis 

faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman) 

dalam kondisi yang ada saat ini. Proses ini dinamakan analisis situasi, dan model 

yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT. 

Suwarsono (2008:25) menjelaskan bahwa SWOT adalah alat analisis yang paling 

sering digunakan dalam membantu mendesain rancang bangun strategi di 

Indonesia. Dibelahan dunia yang lain posisi terpopuler tersebut juga masih 

dimiliki, sekalipun disisi lain kritik keras terhadapnya juga sering dan masih terus 

dilontarkan. Dengan segala variasi yang dimiliki, ke semua model analisis SWOT 

memiliki karakter sederhana, tidak rumit dalam penerapannya. 

Perbandingan antara empat komponen dasar (SWOT) dijelaskan dalam 

skema matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 8 sel: 4 sel berisi inventori 

variabel internal dan lingkungan bisnis (external) dan empat sel lainnya berisi 

implikasi strategis yang ditimbulkannya. Sel 1 berisi daftar (list) kekuatan (S) 

perusahaan yang berhasil dibangun oleh manajemen dan Sel 2 berisi daftar 

kelemahan (W) yang ingin dihilangkan. Oleh karena itu Sel 1 dan 2 secara 

berturut-turut disebut sel S dan sel W. Sel 3 berisi daftar peluang (O) bisnis yang 

dimiliki pada masa sekarang dan yang akan datang dan sel 4 berisi daftar ancaman 

(T) yang sedang dihadapi sekarang dan yang akan datang, oleh karena itu sel 3 
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dan 4 secara berturut-turut disebut sel O dan sel T. Sel 5 merupakan pilihan 

strategi yang hendak dipilih oleh manajemen berdasarkan kombinasi kekuatan dan 

peluang bisnis yang ada pada sel S dan O dan oleh karena itu disebut sebagai sel 

atau stategi SO. Stategi pada sel tersebut juga sering disebut sebagai strategi 

maksi-maksi. Sel 6 adalah strategi yang hendak dipilih oleh manajemen 

berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang bisnis yang ada pada sel W dan O 

dan oleh karena itu disebut sel atau strategi WO. Startegi pada sel WO sering 

juga dinamai sebagai strategi mini-maksi. Sel 7 berisi pilihan strategi yang 

ditimbulkan oleh kombinasi sel S dan T dan oleh karena itu disebut sel atau 

strategi ST. Strategi pada sel ST sering juga disebut sebagai strategi maksi-mini. 

Sel 8 berisi strategi hasil kombinasi sel W dan T dan oleh karena itu disebut sel 

atau strategi WT. Strategi tersebut sering juga diberi nama sebagai strategi mini-

mini. Kombinasi dari matriks SWOT strategi ini yang nantinya akan menentukan 

rumusan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan dalam mencapai 

keunggulan bersaing. 

 

      Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Matriks SWOT 

 
       Sumber : (David, 2012:328-329), 2012. 
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Menurut David (2009:327), matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para 

manajer mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang), 

Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST (kekuatan-ancaman), dan Strategi 

WT (kelemahan-ancaman). 

Pertama, strategi SO (SO Strategic) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang external. Semua manajer tentunya 

menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal 

dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian 

external. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT 

untuk mencapai situasi di mana mereka dapat melaksanakan strategi SO. Jika 

perusahaan memiliki kekuatan besar, maka perusahaan akan berjuang untuk 

mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika sebuah organisasi 

dihadapkan pada ancaman yang besar, maka perusahaan akan berusaha untuk 

menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang. Startegi SO dirumuskan 

dengan pertimbangan bahwa manajemen hendak memanfaatkan kekuatan 

perusahaan dan keunggulan bersaing yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang 

bisnis yang tersedia. Strategi ini bersifat agresif, memacu pertumbuhan 

perusahaan. Strategi ini sering juga disebut strategi maksi-maksi karena 

manajemen mencoba menggunakan apa yang serba positif (maksimal) yang kini 

dimiliki. Manajemen tentu saja menyukai jika memiliki kesempatan untuk 

mengimplementasikan strategi ini karena perusahaan sedang sehat dan disaat yang 

sama tersedia peluang bisnis yang menjanjikan. 
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Kedua, Strategi WO (WO strategic) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang external. Peluang-

peluang besar terkadang muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal 

yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. Strategi WO diperoleh 

ketika manajemen mencoba memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia untuk 

mengurangi bahkan mengeliminasi kelemahan perusahaan yang ada. Strategi ini 

disebut mini-maksi karena yang maksimal hanya satu variabel yakni peluang, 

sedangkan satu variabel lainnya dinilai sebagai sesuatu yang minimal karena 

hanya berupa kelemahan. Strategi ini tidak seagresif yang disebut pertama, karena 

manajemen tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia. 

Perusahaan lebih berkonsentrasi untuk menyehatkan perusahaan dengan cara 

mengeliminir kelemahan yang dimiliki atau outsourcing. Jika terpaksa manajemen 

dapat membiarkan peluang bisnis yang tersedia untuk diambil oleh perusahaan 

pesaingnya. 

Ketiga, Strategi ST (ST strategic) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan 

untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman external. Proses ini bukan 

berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara 

langsung didalam lingkungan external. Strategi ST serupa dengan strategi WO 

karena variabel yang ada tidak maksimal. Strategi ST lahir dari analisis 

manajemen yang hendak menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki 

untuk menghindari efek negatif dari ancaman bisnis yang dihadapi. Strategi ini 

disebut maksi-mini karena hanya memiliki satu variabel maksimal, yakni 

kekuatan. Variabel yang lain bersifat minimal, yakni ancaman bisnis. Perusahaan 

memiliki keunggulan akan tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal 
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karena yang tersedia hanya ancaman bisnis. Ancaman bisnis tersebut dapat 

menjadi sebab ketidaksehatan perusahaan jika manajemen keliru dalam 

mengantisipasinya. 

Keempat, Strategi WT (WT strategic) merupakan taktik defensive yang diarahkan 

untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman external. 

Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman external dan kelemahan 

internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Pada kenyataannya, 

perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, 

melakukan merger, penciutan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi. 

dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. 

Strategi WT pada dasarnya lebih merupakan strategi bertahan yakni strategi 

bisnis yang masih mungkin ditemukan dan dipilih dengan meminimalisasi 

kelemahan dan menghindari ancaman bisnis. Pada strategi ini sifatnya yang pasif 

dan tidak kedua variabel yang ada bersifat minimal, strategi WT disebut juga 

strategi mini-mini. Manajemen tentu saja tidak hendak meletakkan strategi ini 

pada pilihan pertama. Strategi sangat sedikit memberikan ruang gerak bagi 

manajemen. 

 

 

2.14 Pilihan Alternatif Strategi 
 

 

 

Freddy (1997:18) mengatakan bahwa apabila kita telah mengenal kekuatan dan 

kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah 

dapat dipastikan bahwa kita akan memenangkan pertempuran.Dalam 

perkembangannya saat ini analisis SWOT tidak hanya dipakai untuk menyusun 
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strategi dimedan pertempuran, melainkan banyak dipakai untuk menyusun 

perencanaan strategi bisnis yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi 

jangka panjang sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas 

dan dapat segera diambil keputusan, berikut semua perubahannya dalam 

menghadapi pesaing. Lebih lanjut dijelaskan analisis SWOT membandingkan 

antara faktor external peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan 

faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang 

menghasilkan pilihan strategi. 

Gambar 2.2 Pilihan Strategi.  

 

Stability       Growth 

   II A   I B 

 II B      I A 

 

 

 III A     IV B 

   III B  IV A 

Survival      Diversification  

  

 

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000. 

 

1. Posisi pada kuadran I : Faktor external dan internal positif, yang berarti 

bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 

O 

T 

S 
W 
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ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya. Oleh karenanya suatu lembaga atau institusi memiliki kemampuan 

untuk merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan 

memperbesar peranan suatu lembaga atau institusi dalam berbagai kegiatan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan peluang yang ada. Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari 

kebijakan dalam kondisi growth strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat 

dibedakan dengan melihat posisi sub kuadrannya. Jika pada kuadran IA, berarti 

pertumbuhan peran yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan cepat (rapid 

growth), dan jika pada kuadran IB maka pertumbuhan peran perlu dilakukan 

secara bertahap sesuai skala prioritas (stable growth strategy). 

2. Posisi pada kuadran II : Faktor external positif tetapi faktor internal negatif, 

posisi ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding 

ancaman yang ada. Sedangkan di posisi internal, kekuatan atau keunggulan yang 

dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. Sehingga arah kebijakan yang 

harus dipilih adlah faktor internal negatif, hal ini berarti bahwa posisi yang 

dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau keunggulan internal 

cenderung lebih besar. Oleh karenanya, arah kebijakan yang perlu ditempuh 

adalah bertahan untuk hidup (survival strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan 

kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha 

menghindari diri (turn around strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak 

populer menurut masyarakat atau customers (kuadran IIIA), sambil melakukan 
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pembenahan internal dan mencari peluang (guerilla strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal 

mempertahankan peran yang telah ada dan berlangsung saat ini secara agresif atau 

selektif didalam melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan. Pada 

kondisi ini arah kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga 

stabilitas terhadap kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung. Jika pada 

kuadran IIA, maka kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran 

secara agresif (aggresif maintenance), jika pada kuadran IIB maka kebijakannya 

adalah mempertahankan peran secara selektif (selective maintenance strategy). 

3. Posisi pada kuadran III : Faktor external dan internal sama-sama negatif, 

kondisi ini memberikan arti bahwa perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan 

bersaing, dan pasar juga tidak lagi menyediakan peluang bisnis. Yang terlihat 

hanya kelemahan dan ancaman. Perusahaan masih memiliki kesempatan untuk 

memilih strategi mempertahankan hidup (survival strategy). Jika pada kuadran 

IIIA ini ancaman yang datang dari lingkungan bisnis secara relatif tidak lebih 

besar dibanding dengan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Karena demikian, 

intens kelemahan yang dimiliki, maka perusahaan diharuskan memilih strategi 

penyehatan (turn arround strategy) perusahaan berusaha dapat terus bertahan 

hidup sembari berusaha terus melakukan penyehatan serta berharap pada 

perbaikan lingkungan bisnis. Jika pada kuadran IIIB, kelemahan perusahaan 

tidak seburuk pada kuadran IIIA dan oleh karena itu sesungguhnya perusahaan 

dalam batas-batas tertentu masih mungkin melakukan manuver. Akan tetapi di sisi 

lain, lingkungan bisnis yang dihadapi amat buruk, lebih buruk dibanding kuadran 

IIIA. Strategi yang diharapkan akan dilakukan adalah strategi gerilya (guirella 
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strategy) yakni perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan 

keunggulan bersaing yang masih dimiliki untuk mengeksploitasi sisa-sisa peluang 

pasar yang mungkin masih tersedia. 

4. Posisi pada kuadran IV : Faktor external negatif tetapi faktor internal positif, 

kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

besarnya ancaman. Namun disisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki 

relatif masih lebih besar dibanding kelemahannya, sehingga yang harus dipilih 

adalah melaksanakan kebijakan diversifikasi. Dalam hal ini arah kebijakan 

tersebut diantaranya dapat dilaksanakan dengan diversifikasi yang terkonsentrasi 

(concetric diversification strategy), populer dan merupakan prioritas, sambil 

melaksanakan perbaikan internal atau kuadran IVA. Arah kebijakan ini perlu 

dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara luas ke berbagai 

kegiatan yang memberi peluang perbaikan peran suatu lembaga atau institusi 

(conglomerate diversification strategy) atau kuadran IVB. 

Secara ringkas pilihan strategi dapat disajikan seperti tabel : 

Tabel 2.1 Pilihan Strategi.  

Teknis Strategis Skor Kuadran Pilihan Strategi 

Growth S > O I A Rapid Growth 

 S < O I B Stable Growth 

Survival W > T III A Turn Around 

 W < T III B Guerilla 

Diversification S > T IV B Conglomerate 

 S < T IV A Concentric 

Stability O > W II A Aggressive 

Maintenance 

 O < W II B Selective 

Maintenance 

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000. 
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2.15 Penelitian Terdahulu 

 

 

2.15.1 Somasekaran Nair dan Joseph E (2013) 

Menguji tentang analisis pengendalian persediaan yang ekonomis 

menyimpulkan bahwa metode EOQ dapat menghasilkan kuantitas 

pesanan ekonomis, mengoptimalkan jumlah pesanan untuk setiap 

produk ketika pesanan ditempatkan, mengurangi perusahaan 

produk masalah stock out. Dengan menyediakan dan 

merekomendasikan model pengendalian persediaan, hasil 

menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam peramalan serta 

pengurangan biaya persediaan. Jadi, jika perusahaan 

mengimplementasikan model persediaan direkomendasikan mereka 

akan mampu mengurangi total biaya sekitar 20% yang merupakan 

biaya yang dapat ditekan bagi perusahaan. 

 

2.15.2 Gonzalez  dan González  ( 2010 ) 

 

 

Melakukan penelitian yang berjudul  Analysis of an Economic 

Order Quantity and Reorder Point Inventory Control Model for 

Company XYZ , menyimpulkan bahwa model EOQ dapat 

menghasilkan kuantitas pesanan ekonomis dan waktu titik 

pemesanan ulang  yang optimal serta dapat mengurangi stock 

produk yang menjadi masalah pada perusahaan. Dengan 

menerapkan dan merekomendasikan model pengendalian 

persediaan, hasil menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam 

peramalan serta pengurangan biaya. Jadi, jika perusahaan 
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mengikuti dan  mengimplementasikan model persediaan yang 

direkomendasikan, mereka akan mampu mengurangi total biaya 

sekitar 61 % yang merupakan penurunan biaya $ 8.300 per kuartal 

untuk 13 produk atas penjualan mereka. 

 

2.15.3 Nurhasanah ( 2012 ) 

 

 

Melakukan penelitian yang berjudul Analisis Persediaan Solar 

dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Pada PT Anugerah Bara Kaltim. Menyimpulkan, pertama dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada PT 

Anugerah Bara Kaltim dalam menganalisa persediaan dapat 

ditentukan biaya yang paling minimal (ekonomis) dalam 

persediaan solar. Kedua bahwa pengadaan solar yang dilakukan 

oleh PT Anugerah Bara Kaltim sebanyak 32 kali pemesanan dalam 

satu periode dengan jumlah pemesanan sebanyak 23.657 liter yang 

menghasilkan total biaya sebesar Rp.260.222.981. 

 

2.15.4 Wakhyudin dan Rais (2009) 

 

 

Meneliti Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dengan 

Analisis SWOT menyimpulkan bahwa metode dengan 

menggunakan analisis SWOT ini ada kelemahan utamanya terkait 

strategi dan rekomendasi yang dihasilkan, apalagi analisis ini 

dilakukan secara subyektif sehingga boleh jadi hasil analisis 

penulis akan berbeda dengan orang lain pada saat yang sama. 
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2.15.5. Arifah (2009) 

 

 

Meneliti Analisis SWOT pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya 

menyimpulkan bahwa dari keterangan analisis SWOT dan mengamati kondisi 

lingkungan yang ada di Bank Bukopin Syari’ah cabang Surabaya, maka penulis 

dapat mengetahui posisi perusahaan dengan melakukan strategi analisis SWOT 

karena strategi yang akan digunakan dapat menentukan keberhasilan dan 

kegagalan. Strategi yang bagus mungkin saja dilakukan secara buruk dan tetapi 

menguntungkan, sedangkan strategi yang buruk tetapi dilakukan dengan baik 

dapat merugikan. Untuk itulah pentingnya sebuah strategi yang tepat, yang 

akhirnya mengembangkan sebuah perusahaan. 


