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ABSTRAK 
 
 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG UNTUK KEBUTUHAN 
PERMINTAAN PADA PT. MARCO POLO DECOR 

(Studi Kasus Pada PT. Marco Polo Decor) 
 

Achmad Bahtiar Efendi 
04610022 

 
Kemajuan atau keberhasilan suatu industri salah satunya dipengaruhi oleh 

pengendalian persediaan (inventori). PT. Marco Polo Décor merupakan salah satu 
perusahaan yang memproduksi produk mebel almari, meja dan kursi berbahan baku 
kayu jati. Perusahaan ini berproduksi sesuai dengan pesanan (job order).  Permintaan 
terhadap produk kursi telah diketahui jumlah pesanan secara tetap dalam setahun.  
Perhitungan model inventori pada penelitian ini akan dilakukan dengan simulasi 
Excel.   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi 
lapangan (field study) yaitu dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan 
untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode 
pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara (interview), 
observasi dan studi literatur.  Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model pengendalian persediaan (inventory model) yang telah dilakukan oleh 
perusahaan.  

Data penelitian di perusahaan PT. Marco Polo Decor diambil pada bulan Januari 
sampai bulan Desember 2008. PT.Marco Polo Décor dalam meminimalkan total 
biaya dapat menggunakan model Economic Order Quantity (EOQ) sesuai dengan 
hasil perhitungan yang telah dilakukan, berdasarkan data-data yang dimiliki oleh 
perusahaan.  Hasil penelitian didapatkan bahwa total annual cost relatif sama dengan 
total annual cost optimum.   

 
 
Kata kunci: Pengendalian persediaan, EOQ (Economic Order Quantity) 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimum, serta 

adanya kontinuitas dan kelancaran dalam menjalankan usaha baik perusahaan jasa 

ataupun perusahaan manufaktur, selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya 

persediaan, pengusaha akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan pada suatu 

waktu tidak dapat memenuhi keinginan para konsumen. Hal ini dilakukan agar suatu 

perusahaan mampu bertahan dan bersaing dalam kondisi sulit. Kemajuan atau 

keberhasilan suatu industri salah satunya dipengaruhi oleh pengendalian persediaan 

(inventori). Pengendalian persediaan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan 

sehingga meminimumkan biaya-biaya yang ditimbulkan. 

Masalah umum dalam model inventori bersumber dari kejadian yang dihadapi 

setiap saat dalam bidang usaha, baik di bidang dagang maupun industri. Kejadian-

kejadian tersebut dapat terjadi pada persediaan barang yang terlalu banyak atau 

mungkin persediaan barang terlalu sedikit untuk memenuhi permintaan konsumen 

dimasa mendatang. Jika barang terlalu banyak dalam inventori maka perusahaan 

harus menanggung biaya tambahan seperti ongkos pergudangan, jika barang yang 

terlalu sedikit menimbulkan kekurangan persediaan barang yang akhirnya akan 

merugikan perusahaan sendiri.   
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Inventori berkaitan dengan penyimpanan persediaan barang yang cukup 

sehingga akan memastikan lancarnya sistem produksi atau kegiatan bisnis.  Inventori 

meliputi bahan mentah atau bahan baku, bahan pembantu dalam proses work in place, 

suku cadang dan barang jadi (finished good).  Manajemen inventori menentukan 

jumlah persediaan yang optimal dengan meminimumkan biaya total.  Biaya total 

dalam inventori meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan jumlah 

persediaan pertahun. Alasan perlunya manajemen inventori yaitu agar perusahaan 

dapat memenuhi pesanan pelanggan dalam waktu relatif singkat. Inventori dilakukan 

untuk menekan harga pokok per unit barang. Salah satu langkah yang ditempuh 

dalam manajemen inventori adalah pembentukan model matematis masalah inventori.  

Model yang dibuat ini diharapkan dapat menjawab seberapa banyak persediaan 

barang yang harus dipesan dan kapan harus memesan barang. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi model inventori adalah1: 

1. tenggang waktu pengiriman (rate time /delivery time) 

2. pengisian kembali inventori  

3. periode waktu 

4. jumlah tingkat penawaran 

5. biaya persediaan barang 

6. kemungkinan diperolehnya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar 

7. kemungkinan adanya penundaan backlogging /backkondering 

                                                
1 Taha, 1988 : 484 
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Faktor-faktor tersebut di atas perlu disederhanakan agar model inventori yang 

dibuat tidak terlalu sulit untuk dipecahkan.  Model inventori yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah model inventori deterministik. Pada model deterministik 

permintaan dapat diketahui secara pasti atau konstan terhadap waktu. Model 

inventory sebenarnya jarang terjadi dalam kehidupan nyata karena permintaan suatu 

barang dapat bervariasi dari waktu ke waktu berikutnya.  Namun demikian variasi 

tersebut dianggap kecil yang dapat diabaikan sehingga asumsi bahwa permintaan 

statis tidak terlalu jauh dari keadaan nyata. Model inventori deterministik yang akan 

dibahas adalah model EOQ (Economic Order Quality). Model inventori tersebut akan 

dianalisis keadaan inventori barang atau diterapkan di sebuah perusahaan yang 

memproduksi mebel dengan bahan barang baku kayu jati.  Tujuan analisis ini untuk 

melihat apakah kebijakan perusahaan berkaitan dengan persediaan barang sudah 

ekonomis. 

Pada PT. Marco Polo Décor merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi mebel berbahan baku kayu jati. PT. Marco Polo Decor merupakan 

suatu perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang memproduksi almari, meja 

dan kursi.  Perusahaan ini berproduksi sesuai dengan pesanan (job order), dalam hal 

ini permintaan terhadap produk kursi telah diketahui pesanan secara tetap dalam 

setahun. Pada penelitian ini perhitungan model inventori akan dilakukan dengan 

simulasi Excel.   
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B.   BATASAN MASALAH 

1. Model inventori yang akan dibahas dibatasi pada bentuk model inventori 

deterministik yaitu model inventori dengan permintaan bersifat deterministik 

(permintaan yang diketahui secara pasti atau konstan terhadap waktu) 

2. Model inventori deterministik yang dibahas adalah model EOQ dengan 

adanya kebutuhan tetap. 

3. Produk yang akan dihitung pada penelitian ini adalah bahan baku kayu jati 

untuk produksi kursi. 

 

C.  RUMUSAN MASALAH 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana penerapan model 

inventori deterministik dengan adanya kebutuhan tetap dalam pengendalian bahan 

baku produksi di perusahaan furniture yang memproduksi kursi pada PT. Marco Polo 

Decor?”. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat penerapan model inventori 

deterministik dengan adanya kebutuhan tetap dalam pengendalian bahan baku kayu di 

perusahaan furniture yang memproduksi kursi 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang pengendalian persediaan barang pada PT. Marco Polo Decor 

2. Bagi mahasiswa : 

- Dapat dipakai sebagai informasi sekaligus acuan bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan penerapan matematika pada ilmu-ilmu ekonomi 

manajemen pengendalian persediaan barang. 

- Memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai penerapan 

model inventori deterministik. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mencapai penelitian yang sistematis, peneliti membagi pembahasan 

dalam beberapa bab. Ringkasan isi dari setiap bab adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika 

penelitian.  

                                                                                                                                                                                              

BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

    Bab ini menjelaskan tentang pengertian persediaan, peranan persediaan, 

jenis-jenis persediaan, persediaan pengaman, macam-macam persediaan, strategi 

operasi persediaan, fungsi-fungsi persediaan dan model pengendalian persediaan. 
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BAB III    METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, 

subyek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

penarikan sampel, dan teknik analisis data. 

BAB IV    PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian 

tentang model EOQ (Economic Order Quantity) Klasik pengendalian persediaan  

pada PT. Marco Polo Decor. 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 
 

1. Total annual cost optimum relatif sama dengan total annual cost yang 

selama ini diterapkan oleh PT. Marco Polo Décor dengan pesanan tiap 2 

minggu sekali. Jadi, PT. Marco Polo Décor sudah optimal dalam 

pengendalian persediaan bahan baku kayu jati. 

2. Pengawasan persediaan merupakan salah satu fungsí manajemen yang 

dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Konsep ini dapat 

diterapkan baik untuk industri skala kecil maupun industri skala besar. 

Dengan demikian dengan menganalisis secara kuantitatif, proses 

pengambilan keputusan dapat dipilih secara tepat, sekalipun di dalam 

perusahaan yang telah dikelola dengan baik. 
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B. Saran 

1. PT Marco Polo Décor perlu mendokumentasi dengan baik data-data yang 

mendukung pengendalian persediaan. 

2. PT Marco Polo Décor perlu mencatat produk cacat yang harus diperbaiki 

dan mencatat bahan baku kayu jati secara teliti yang tidak sesuai dengan 

pesanan. 
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Berijazah D1  :   3 orang  

Berijazah D2  :   4 orang  

Berijazah D3  : 5 orang  

Berijazah S1 : 5 orang 

 

2. Pegawai berdasarkan status jabatan 

Karyawan pimpinan   :   5 orang 

Karyawan pelaksana dan staf   : 20 orang 

Karyawan Produksi   : 90 orang 

Karyawan pemeliharaan   : 20 orang 

Karyawan administrasi dan umum  : 12 orang 
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