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ABSTRAK 

Daud Nasution : Analisis Persediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan 

Metode Economy Order Quantity (Study Kasus PT. 

Karwikarya Wisman Graha Tanjungpinang) 
 

 

Produksi merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Apabila 

proses produksi berjalan tidak lancar maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai, 

sedangkan kelancaran produksi itu sendiri dipengaruhi oleh ada atau tidaknya 

bahan baku yang akan diperoleh dalam produksi. Metode yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan pembelian bahan baku. Metode tersebut adalah 

Economic Order Quantity (EOQ). EOQ adalah volume atau jumlah pembelian 

yang paling ekonomis untuk dilakukan pada setiap kali pembelian (Gitosudarmo 

2002: 101). Dengan EOQ, persediaan bahan baku dapat dibuat minimum, biaya 

serendah-rendahnya, dan mutu lebih baik.  PT. Karwikarya Wisma Graha atau 

yang lebih dikenal dengan PT. KWG adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang industri garmen yang memproduksi pakaian jadi khusunya kemeja yang 

telah berdiri di kota Tanjungpinang sejak tahun 1990. Dalam melakukan proses 

produksi, PT. Karwikarya Wisman Graha sering mengalami kendala penundaan 

produksi, hal ini biasanya sering disebabkan oleh kosongnya bahan baku yang 

diakibatkan oleh terlambatnya datang bahan baku, selain itu banyaknya bahan 

baku yang hilang juga menjadi salah satu alasan kenapa proses produksi sering 

terganggu. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Total Biaya 

persediaan Bahan Baku dapat dibandingkan menurut EOQ dan yang dijalankan 

perusahaan serta penghematan biaya yang berdampak pada efisien dan efektifitas 

pada perusahaan selama periode 2011-2013 adalah sebagai berikut : Untuk Tahun 

2011Total biaya menurut perusahaan sebesar Rp. 674.367.800. Biaya pemesanan 

sebesar 539.367.800 dan penyimpanan sebesar Rp. 135.000.000 selisih antara 

(TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya penyimpanan) adalah Rp. 

674.367.800 – Rp. 945.186.474, = Rp.  (270.818.674). Untuk Tahun 2012 Total 

biaya menurut perusahaan sebesar 910.374.300,-. Biaya pemesanan  sebesar 

Rp.770.374.300,- dan biaya penyimpanan sebesar Rp. 140.000.000, Selisih antara 

(TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya penyimpanan) adalah Rp. 

910.374.300 – Rp. 1.189.411.156,- = Rp. (279.036.859) sedangkan untuk tahun 

2013Total biaya menurut perusahaan sebesar Rp. 962.561.000. Biaya pemesanan 

sebesar Rp. 817.561.000,- dan biaya penyimpanan Rp.145.000.000,. Selisih antara 

(TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya penyimpanan) adalah 

Rp.962.561.000 – Rp 1.253.303.296,- = (Rp. 290.742.296), ini artinya total biaya 

menurut eoq lebih besar dibandingkan total biaya menurut perusahaan. 
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ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE  ECONOMIC ORDER QUANTITY  (Study Kasus PT. Karwikarya 

Wisman Graha Tanjungpinang) 

  

I. PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya pengambilan keputusan pembelian bahan baku pada 

perusahaan bertujuan meminimumkan biaya dan memaksimumkan keuntungan 

dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian bahan 

baku harus tepat dan efisien agar proses produksi berjalan lancar dan dana yang 

ditanam dalam persediaan bahan baku tidak berlebihan. Metode yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian bahan baku adalah 

Economical Order Quantity (EOQ). EOQ adalah volume atau jumlah pembelian 

yang paling ekonomis untuk dilakukan pada setiap kali pembelian (Gitosudarmo 

2002: 101). Dengan EOQ, persediaan bahan baku dapat dibuat minimum, biaya 

serendah-rendahnya, dan mutu lebih baik. 

PT. Karwikarya Wisma Graha atau yang lebih dikenal dengan PT. KWG 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri garmen yang 

memproduksi pakaian jadi khusunya kemeja yang telah berdiri di kota 

Tanjungpinang sejak tahun 1990. Dalam melakukan proses produksi, PT. 

Karwikarya Wisman Graha sering mengalami kendala penundaan produksi, hal 

ini biasanya sering disebabkan oleh kosongnya bahan baku yang diakibatkan oleh 

terlambatnya datang bahan baku, selain itu banyaknya bahan baku yang hilang  

Berdasarkan observasi awal ternyata pembelian bahan baku yang dilakukan 

PT. Karwikarya Wisman Graha hanya didasarkan pada perkiraan kebutuhan untuk 

kegiatan operasional. Sedangkan pembelian dilakukan dalam tenggang waktu 

yang sama untuk setiap periodenya. Selain itu pembelian bahan baku yang 

dilakukan PT. Karwikarya Wisman Graha cenderung relatif tetap setiap kali 

periodenya, hal ini bisa dilihat  dari pembelian bahan baku kain cotton dari tahun 

2011 sebesar 601.950.000 yard, pada tahun 2012 sebesar 614.725.000 yard  dan 

tahun 2013 627.725.000 yard. 
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Dalam hal ini pengunaan bahan baku untuk kegiatan operasionalnya relatif  

kurang stabil karena dalam kenyataannya pemakaian bahan baku yang terjadi 

berfluaktif bahkan pada waktu  tertentu pemakaian bahan baku cenderung 

melebihi dari jumlah pembelian yang telah dilakukan. hal ini dapat dilihat dari 

penggunaan bahan baku untuk tahun 2011 adalah 601.045.000 yard, tahun 2012, 

616.045.000 yard dan tahun 2013 626.921.000 yard. Sehingga untuk tahun 2012 

pemakaian bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian bahan baku, 

hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kekurangan bahan baku. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

“ Bagaimana menetukan jumlah pembelian optimal persediaan bahan baku 

dan  tingkat persediaan bahan baku yang harus dijaga pada PT. 

Karwikarya Wisman Graha dibandingkan menggunakan  metoda 

Economic Order Quantity (EOQ) ? 

 Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penentuan pembelian 

optimal persediaan bahan baku dan tingkat persediaan bahan baku yang harus 

dijaga pada PT. Karwikarya Wisman Graha dibandingkan menggunakan  metoda 

Economic Order Quantity (EOQ). 

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

2.1.  Persediaan 

Persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012: 14.1-14.3) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut : 

“Persediaan adalah aset: 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 
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c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (suplies) untukdigunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa”. 

A. Fungsi- fungsi Persediaan 

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai 

fungsi penting persediaan. Fungsi tersebut menurut Handoko (2000:35), antara 

lain adalah: 

a) Pipe line/ Transit Inventories ( Persediaan Penghubung) 

b) Decoupling Inventories ( Persediaan dalam Proses) 

c) Fungsi Antisipasi  

B.  Jenis- jenis Persediaan 

 Mulyadi (2001 :553) mengelompokkan persediaan sebagai berikut : 

“ Dalam perusahaan manufaktur persediaan terdiri dari : persediaan 

produk jadi, persediaan produk dalam proses dan persediaan bahan baku, 

persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, 

persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya 

terdiri satu golongan saja yaitu persediaan barang dagangan”. 

C.  Biaya – biaya dalam Persediaan 

 Menurut Baroto (2002), biaya persediaan terdiri dari :  

a. Biaya penyiapan (set up cost)  

b. Biaya penyimpanan  

c. Biaya kekurangan persediaan. 

 Sementara itu biaya yang timbul karena pesediaan adalah terdiri dari tiga 

macam yaitu : 

a. Biaya Pemesanan  

 Beberapa contoh dari biaya pemesanan antara lain : 

 Biaya persiapan pembelian 

 Biaya pembuatan faktur 

 Biaya ekspedisi dan administrasi 
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 Biaya bongkar bahan yang diperhitungkan untuk setiap kali 

pembelian. 

 Biaya pemesanan lain yang terkait dengan frekuensi pembelian 

b. Biaya Penyimpanan 

 Beberapa contoh dari biaya penyimpanan antara lain : 

 Biaya simpan bahan 

 Biaya asuransi bahan 

 Biaya kerusakan bahan dalam penyimpanan 

 Biaya pemeliharaan bahan. 

 Biaya pengepakan kembali. 

 Biaya modal untuk investasi bahan. 

 Biaya kerugian penyimpanan. 

 Biaya sewa gudang per satuan unit bahan 

 Biaya resiko tidak terpakai bahan karena usang 

 Biaya –biaya lain yang terikat denagn jumlah bahan yang 

disimpan dalam operasi perusahaan yang bersangkutan. 

c. Biaya Tetap Persediaan 

 Beberapa contoh dari biaya tetap persediaan antara lain : 

 Biaya sewa gudang perbulan 

 Biaya gaji karyawan 

 Biaya bongkar bahan perunit 

 Biaya- biaya persediaan lainnya yang tidak terkait dengan 

frekuensi dan jumlah unit yang disimpan. 

2.2   Economic Order Quantity (EOQ) 

EOQ menurut Riyanto (2001) adalah jumlah kuantitas barang yang dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah 

pembelian yang optimal.  

Jumlah pembelian yang paling ekonomis (Economic Order Quantity) adalah 

jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembelian menimbulkan biaya 
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yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan (Adisaputro, 

2007). 

Pada pendekatan Economic Order Quantity (EOQ), tingkat ekonomis 

dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan (setup cost) dan biaya 

penyimpanan (holding cost). Jika ukuran lot besar maka biaya pemesanan akan 

turun tetapi biaya penyimpanan naik. Sebaliknya, jika ukuran lot kecil maka biaya 

pemesanan akan naik tetapi biaya penyimpanan turun. Model EOQ menyarankan 

untuk memelihara lot pesanan yang menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan (Haming, 2007)  

Unsur-unsur yang mempengaruhi Economic Order Quantity (EOQ) adalah: 

a. Biaya penyimpanan perunit  

b. Biaya pemesanan tiap kali pesan  

c. Kebutuhan bahan baku untuk suatu periode tertentu  

d. Harga pembelian  

Anggapan-anggapan yang mendasari perhitungan EOQ, antara lain:  

a. Selama periode yang bersangkutan tingkat harga konstan, baik harga beli 

maupun biaya pemesanan dan penyimpanan  

b.  Selama saat akan diadakan pembelian selalu tersedia dana  

c.  Pemakaian bahan relatif stabil dari waktu ke waktu selama periode        

bersangkutan  

d.  Bahan yang bersangkutan selalu tersedia dipasar setiap saat akan 

dilakukan pembelian  

e.  Fasilitas penyimpanan selalu tersedia berapa kalipun pembelian akan 

dilakukan  

f.  Bahan yang bersangkutan tidak mudah rusak dalam penyimpanan  

g.  Tidak ada kehendak manajemen untuk berspekulasi 

A.  Perumusan Economic Order Quantity (EOQ) 

 Rumusan EOQ  yang biasa digunakan adalah : 
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EOQ = √  
 

Dimana: 

EOQ: Jumlah pembelian optimal yang ekonomi 

D : Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu 

S : Biaya pemesanan (Persiapan pesanan dan penyiapan bahan ) per pesanan 

H : Biaya penyimpanan per unit pertahun 

Frekuensi pemesanan (I) 

I= �  

Dimana: 

I= frekuensi pemesanan 

R= Jumlah bahan baku yang dibutuhkan 

EOQ= Jumlah pembelian optimal yang ekonomis 

Daur pemesanan ulang: 

=
60

 

B. REODER POINT (ROP) 

Reoder point adalah saat waktu tunggu perusahaan harus mengadakan 

pemesanan bahan baku kembali , sehingga datangnya pemesanan tersebut tepat 

dengan habisnya bahan baku yang dibeli, khususnya dengan metode EOQ 

(Baroto, 2002) .  

 

(Handoko 2001:75) 

(Akhyari  2003:72) 
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  Ada beberapa cara untuk menetapkan besarnya reoder point, yaitu: 

a.  Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah safety 

prosentase tertentu sebagai safety stock 

b.  Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah 

penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. 

c.  Menetapkan lead time dengan biaya minimum. 

 Penentuan atau penetapan reoder point haruslah memperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut: 

a.  Penggunaan bahan selama tenggang waktu untuk menetapkan bahan. 

b. Besarnya safety stock. 

 Secara matematik Reoder Point  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   ROP = (d X L )+ SS 

Dimana : 

ROP : Titik pemesanan ulang 

D      : Tingkat kebutuhan perunit waktu 

SS     : persediaan pengaman 

L       : Lead time  / waktu utama 

  Faktor faktor yang memperngaruhi penentuan reoder point,  

a. Waktu tunggu yang diperlukan saat pemesanan sampai bahan datang di 

perusahaan  (lead Time ).  

b. Tingkat pemakaian bahan rata-rata perhari atau satuan waktu lainnya.  

c. Besarnya safety stock (persediaan pengaman )  

C. Safety Stock 

 Safety stock (persediaan pengaman) atau sering pula disebut sebagai 

persediaan besi (iron stock) adalah merupakan suatu persediaan yang dicadangkan 

sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. 
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Safety Stock = Jumlah standar deviasi dari tingkat kebutuhan x 1.75 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN 

Jenis Penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis hanya menguraikan dan 

menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa 

menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang lain dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2008:11) bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa perbandingan 

atau menggabungkan dengan variable lain. 

 Objek penelitian adalah penelitian yang menjadi titik perhatian penelitian. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi penelitian adalah : 

1. Pemakaian bahan baku yang sesungguhnya, dihitung dalam yard 

2. Peramalan persediaan bahan baku, dihitung dalam yard 

3. Persediaan bahan baku, dihitung dalam yard 

4. EOQ (Economic Order Quantity) : 

a) Biaya Penyimpanan 

b) Biaya Pemesanan 

c) Titik pemesanan kembali (reorder point) 

d) Persediaan Pengamanan (safety stok) 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber 

data yang terdiri dari: 

a. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya yang terdiri dari : 

1. Hasil wawancara dan observasi lansung 

2. Data yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang 

dikumpulkan, dicatat dan disimpan pada PT. Karwikarya Wisman Graha. 

b. Data Skunder, data yang merupakan data yang disusun oleh entitas dari 

perusahaan yang sudah diolah. Data tersebut bersumber dari buku buku 

teori/jurnal akuntansi perusahaan. 
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Metode Analisis Data 

a. Analisis Kebutuhan Bahan Baku 

b. Analisis Pembelian Bahan Baku 

c. Analisis Total Biaya Persediaan Bahan Baku 

d. Analisis Reoder Point 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 PT.Karwikarya Wisman Graha melakukan pembelian bahan baku kain dari 

supplier di Bandung, Jawa Barat yang telah menjadi rekanan selama ini. Data 

yang diperoleh dari perusahaan tersebut tentang pembelian bahan baku 2011-

2013  terjadi peningkatan jumlah pembelian bahan baku dari tahun ke tahun 

tetapi jumlah pembelian relative stabil atau jumlah peningkatannya kurang 

signifikan, pada tahun  2011 berjumlah 601.950.000 yard, pada tahun 2012 

berjumlah 614.725.000  yard dan tahun 2013 adalah 627.725.000 yard dengan 

rata-rata pertahunnya untuk tahun 2011 adalah 50.163 .000 yard, tahun 2012  

adalah 51.227.000  yard dan tahun 2013 adalah 52.310.000 yard.  hal ini 

disebabkan karena perusahaan malakukan pembelian bahan baku hanya 

didasarkan pada perkiraan kebutuhan untuk kegiatan operasionalnya yang 

mana stiap periodenya, pembelian dilakukan dalam jumlah yang relatif sama. 

Frekuensi pembelian bahan baku sebesar 12 kali dalam setahun dengan daur 

ulang pemesanan 30 hari / 1 bulan. 

  Rata-rata penggunaan bahan baku pada tahun 2011 mencapai 50.087.000  

yard jika dibandingkan dengan pembelian bahan baku yang rata-rata 

perbulannya mencapai 50.163.000 yard ini berarti bahwa rata-rata pemakaian 

bahan baku lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pembelian bahan baku. 

Untuk tahun 2012, penggunaan bahan baku rata-rata 51.337.000 yard, 

sementara pembelian bahan baku rata-rata perbulannya mencapai 51.227.000 

yard, disini tingkat pemakaian bahan baku lebih tinngi dibandingkan dengan 

tingkat pembelian bahan baku. 



10 

 

 

 

 Sementara itu untuk tahun 2013, ada peningkatan pemakaian bahan baku 

dibandingkan dengan pembelian bahan baku yaitu dimana pembelian bahan 

baku berjumlah 627.772.000  yard dengan rata-rata pembelian 52.310.000  

yard, sementara jumlah pemakaian bahan baku 626.921.000 yard dengan rata-

rata pemakaian 52.247.000 yard.  

  Pada bulan Juli tingkat penggunaan bahan baku dari tahun ketahun 

terjadi peningkatan yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli 

merupakan awal semester kedua tahun berjalan untuk anggaran keuangan, 

sehingga anggaran untuk pembelian bahan baku ditingkatkan yang 

memberikan efek positif terhadap peningkatan order, oleh karena itu 

penggunaan bahan baku mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

 Biaya pemesanan terdiri dari biaya pemeriksaan, biaya administrasi 

kontrak dan biaya pengiriman.  

 Biaya pemesanan dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2011 jumlah biaya pemesanan mencapai Rp 539.377.800 atau rata-

rata perbulannya mencapai Rp 44.947.317. Pada tahun 2011 jumlah biaya 

pemesanan mencapai Rp 770.374.300 dengan rata-rata setiap bulannya Rp. 

64.197.858. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai  Rp. 

817.561.000 dengan rata-rata pemesanan setiap bulan Rp 68.130.083 

 Di antara ketiga biaya yaitu pemeriksaan, administrasi dan pengiriman, 

biaya yang terbesar adalah biaya pengiriman. Pada tahun 2011 biaya 

pengiriman hingga mencapai 66,1 % sedangkan biaya administrasi kontrak 

mencapai 33,5 %. Pada tahun 2012, persentase biaya pengiriman mencapai 

75,2 % dan pada tahun 2013 persentase biaya pengiriman mencapai 76 %.  

 Biaya penyimpanannya mencapai Rp. 135.000.000, pada tahun 2012 

mengalami kenaikan menjadi   Rp. 140.000.00, dan pada tahun 2013 naik 

menjadi Rp. 145.000.000, 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 
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 Perhitungan persediaan bahan baku pada PT.Karwikarya Wisman Graha 

dengan menggunakan metode EOQ selama periode 2011-2013 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Besarnya EOQ, Safety Stock, Reorder Point, dan Maksimum Inventory  

Bahan Baku periode Tahun 2011-2013 

     Tahun EOQ Safety Stock ROP Max Inventory 

2011 74.659.000    227.066    318     29.189 

2012 89.670.000 2.386.129 324,4 36.055,4 

2013 92.457.000 605.908 323,7 38.303,6 

Sumber : Data Olahan 

  

  Total Biaya persediaan Bahan Baku dapat dibandingkan menurut EOQ 

dan yang dijalankan perusahaan serta penghematan biaya yang berdampak 

pada efisien dan efektifitas pada perusahaan selama periode 2011-2013 adalah 

sebagai berikut : 

1) Tahun 2011 

 Total biaya menurut perusahaan sebesar Rp. 674.367.800. Biaya 

pemesanan sebesar 539.367.800 dan penyimpanan sebesar Rp. 135.000.000 

selisih antara (TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya penyimpanan) 

adalah Rp. 674.367.800 – Rp. 945.186.474, = Rp.  -270.818.674 

2) Tahun 2012 

 Total biaya menurut perusahaan sebesar 910.374.300,-. Biaya pemesanan  

sebesar Rp.770.374.300,- dan biaya penyimpanan sebesar Rp. 140.000.000, 

Selisih antara (TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya penyimpanan) 

adalah Rp. 910.374.300 – Rp. 1.189.411.156,- = Rp. -279.036.859  

3) Tahun 2013 

 Total biaya menurut perusahaan sebesar Rp. 962.561.000. Biaya 

pemesanan sebesar Rp. 817.561.000,- dan biaya penyimpanan 
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Rp.145.000.000,. Selisih antara (TIC perusahaan) – (biaya pemesanan + biaya 

penyimpanan) adalah Rp.962.561.000 – Rp 1.253.303.296,- = Rp. 290.742.296 

  Dari pembahasan penelitian diatas dapat dilihat bahwa data yang 

diperoleh dari perusahaan menunjukkan bahwa total biaya persediaan Bahan 

Baku dapat dibandingkan menurut EOQ dan yang dijalankan perusahaan serta 

penghematan biaya yang berdampak pada efisien dan efektifitas pada 

perusahaan selama periode 2011-2013 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 

BIAYA PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

TAHUN BIAYA PERSEDIAAN BAHAN BAKU 

PERUSAHAAN EOQ SELISIH 

2011 674.367.800 945.186.474 270.818.674 

2012 910.374.300 1.189.411.156 279.036.856 

2013 962.561.000 1.253.303.296 290.742.296 

Sumber : Data Olahan 

 Dari table diatas dapat dilihat bahwa penggunaan metode EOQ pada 

perusahaan kurang efektif dan efisien karena biaya persediaan yang  

ditimbulkan dengan metode EOQ lebih besar dari biaya persediaan yang 

selama ini perusahaan keluarkan tanpa menggunakan metode EOQ. 

 

V. KESIMPULAN  

5.1  Kesimpulan 

a. Perusahaan PT. Karwikarya Wisman Graha merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang garmen (konveksi) yang memproduksi pakaian 

jadi, khusunya kemeja. 

b. Pembelian dilakukan dalam tenggang waktu yang sama untuk setiap 

periodenya. Selain itu pembelian bahan baku cenderung relatif tetap setiap 

kali periodenya. Akan tetapi dalam hal ini pengunaan bahan baku untuk 

kegiatan operasionalnya relatif  kurang stabil karena dalam kenyataannya 

pemakaian bahan baku yang terjadi berfluaktif bahkan pada waktu  
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tertentu pemakaian bahan baku cenderung melebihi dari jumlah pembelian 

yang telah dilakukan. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami 

kekurangan bahan baku. 

c. Pembelian bahan baku dengan menggunakan metode Economy Order 

Quantity dari tahun 2011 sampai dengan 2013 lebih besar dari pembelian 

bahan  baku yang dilakukan oleh perusahaan 

d. Total biaya persediaan bahan baku yang harus dikeluarkan perusahaan 

lebih Kecil bila dibandingkan dengan total biaya persediaan yang dihitung 

menurut metode EOQ sehingga metode Economy Order Quantity tidak 

berlaku efisien bagi PT. karwikarya Wisman Graha . 
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