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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka  

Penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem 

persediaan  baik barang dagang maupun bahan baku produksi yang menggunakan 

metode Economic Order quantity (EOQ) dan Reorder Point (ROP) dimana masing-

masing penelitian tersebut menghasilkan informasi yang beragam, dimana 

penelitian tersebut telah dilakukan oleh 4 pustakawan. 

Pustaka pertama oleh Yosefa Fidelia Edvina (2018) membahas mengenai 

Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Metode FIFO (Studi Kasus 

Toko Bandung Shoes) akan menghasilkan laporan-laporan yaitu laporan pembelian, 

laporan penjualan, laporan retur beli, laporan retur jual, laporan persediaan, kartu 

persediaan , daftar barang, daftar supplier, dan grafik penjualan. 

Pustaka kedua oleh Lina Setiyaningsih (2017)  membahas mengenai Sistem 

Informasi  Manajemen Persediaan menggunakan metode Economic Order Quantity 

(EOQ) pada toko mainan ku. Sistem yang di buat dapat melakukan pencatatan 

transaksi penjualan, pembelian, retur penjualan, dan retur pembelian, dapat 

menentukan jumlah optimal pemesanan barang setiap kali pesan,  menentukan 

kapan harus melakukan pembelian kembali, mencatat mutasi barang yang masuk 

dan keluar (kartu gudang). 

Pustaka ketiga oleh Kholifah Nur Habibah (2017) membahas mengenai 

Implementasi metode Eqonomic Order Quantity (EOQ) pada Sistem Persediaan  

Studi Kasus  Toko Bunga Bu Ninik di Jl. Ahmad Jazuli Yogyakarta. Sistem yang 
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dibuat dapat melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, menentukan 

jumlah optimal pemesanan barang setiap kali pesan, dan titik dimana harus 

melakukan pemesanan kembali, mencatat mutasi barang masuk dan keluar (kartu 

gudang). System ini juga menampilkan laporan berbentuk grafik. 

Pustaka keempat oleh Muhammad Miftakhul Huda (2018) membahas 

mengenai Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku menggunakan metode 

Economic Order Quantity, Safety Stock dan Reorder Point. Studi Kasus UD. 

Bakpao Nikita. Sistem yang dibuat dapat membangun sebuah sistem pengendalian 

persediaan bahan baku produksi secara optimal. Dimana dalam optimalisasi biaya 

persediaan digunakan metode Economic Order Point (EOQ), Safety Stock sebagai 

metode untuk menentukan batas minimum persediaan bahan baku dan Reorder 

Point sebagai metode untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan 

pemesanan kembali. Sistem juga dapat melakukan pencatatan bahan baku masuk 

dan keluar (pemakaian) pada masing-masing bahan baku ke dalam kartu 

persediaan. Sistem dapat menghasilkan informasi berupa kartu gudang, kartu 

persediaan metode rata-rata, nota pemakaian, nota pembelian, nota perhitungan, 

laporan pemakaian, laporan pembelian dan grafik stok akhir bahan baku. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membangun 

sistem yang dapat menentukan jumlah optimal pemesanan barang setiap kali pesan 

dengan metode Economic Order point, menentukan kapan harus melakukan 

pembelian kembali dengan metode Reorder Point, dan mencatat mutasi barang 

yang masuk dan keluar (kartu gudang). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

dapat terlihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1  Perbedaan Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Relevansi 

dan 

Metode 

Objek Keterangan 

1 Edvina  

(2018) 

Persediaan 

 

First In First 

Out (FIFO) 

Toko Bandung 

Shoes 

 

- Laporan pembelian 

- Laporan penjualan  

- Laporan retur beli  

- Laporan retur jual  

- Laporan persediaan  

- Kartu persediaan  

- Daftar barang  

- Daftar supplier  

- Grafik penjualan 

2 Setiyaningsih 

(2017) 

Persediaan 

 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) 

Toko Mainan 

Ku 

- Sistem yang di buat dapat 

melakukan pencatatan transaksi 

penjualan, pembelian, retur 

penjualan, dan retur pembelian. 

- Sistem dapat menentukan jumlah 

optimal pemesanan barang setiap 

kali pesan. 

- Menentukan kapan harus 

melakukan pembelian 

 kembali. 

- Mencatat mutasi barang yang 

masuk dan keluar (kartu gudang). 

3 Habibah 

(2017) 

Persediaan 

 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) 

Toko Bunga 

Bu Ninik di Jl. 

Ahmad Jazuli 

Yogyakarta 

- Sistem yang dibuat dapat 

melakukan pencatatan transaksi 

penjualan dan pembelian.  

- Menentukan jumlah optimal 

pemesanan barang setiap kali 

pesan, dan titik dimana harus 

melakukan pemesanan kembali. 

- Mencatat mutasi barang masuk 

dan keluar (kartu gudang).  

- Sistem ini juga menampilkan 

laporan berbentuk grafik. 
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4 Huda  

(2018) 

Persediaan 

 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) 

UD. Bakpao 

Nikita 

- Sistem yang dibuat dapat 

membangun sebuah sistem 

pengendalian persediaan bahan 

baku produksi secara optimal. 

Dimana dalam optimalisasi biaya 

persediaan digunakan metode 

Economic Order Point (EOQ), 

Safety Stock sebagai metode untuk 

menentukan batas minimum 

persediaan bahan baku dan 

Reorder Point sebagai metode 

untuk menentukan kapan waktu 

yang tepat untuk melakukan 

pemesanan kembali.  

- Sistem juga dapat melakukan 

pencatatan bahan baku masuk dan 

keluar (pemakaian) pada masing-

masing bahan baku ke dalam kartu 

persediaan. 

- Sistem dapat menghasilkan 

informasi berupa kartu gudang, 

kartu persediaan metode rata-rata, 

nota pemakaian, nota pembelian, 

nota perhitungan, laporan 

pemakaian, laporan pembelian 

dan grafik stok akhir bahan baku. 

5 Usulan  

Peneliti 

Persediaan 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ)  

dan FIFO 

Kerupuk 

Rambak Bu 

Nanik 

- Menentukan jumlah optimal 

pemesanan barang setiap kali 

pesan dengan metode Economic 

Order point. 

- Menentukan kapan harus 

melakukan pembelian kembali 

dengan metode Reorder Point. 

- Mencatat mutasi dan harga pokok 

barang (kartu persediaan). 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem Informasi  

Menurut (Jogiyanto, 2005) Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan 

prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem  

dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai 

tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Informasi  adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya. Jadi pengertian Sistem informasi  merupakan suatu sistem yang  

tujuannya menghasilkan informasi. Menurut buku (Jogiyanto, 1990) Sistem 

informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

 

2.2.2. Persediaan  

Menurut (Baridwan 2004) Secara umum istilah persediaan barang dipakai 

untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau 

digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. 

2.2.2.1. Metode Persediaan 

a. Economic Order Quantity (EOQ) 

Menurut (Nafarin 2004) Kuantitas pesanan ekonomis (Economic 

Order Quantity) adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan 



11 
 

 
 

biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian 

yang optimal. 

 

    
√         

     
 

 

R     =  kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu. 

S     =  biaya pemesanan setiap kali pesan (ordering cost). 

P     =  harga bahan per unit. 

I   =biaya penyimpanan bahan digudang yang dinyatakan 

dalam persentase dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata 

uang yang disebut dengan carrying cost. 

P x I = besarnya biaya penyimpanan per unit. 

Contoh soal: 

Bahan baku berupa tepung yang diperlukan untuk membuat kerupuk  

selama tahun 2017 sebanyak 750 kg. Harga bahan baku berupa tepung 

per kg Rp.6.000. Biaya pesanan setiap kali pesan Rp.5.000. Biaya 

penyimpanan bahan baku di gudang 50%. 

Penyelesaian: 

    
√         

     
 

 
√               

            
 

 
√         

     
 

 √      
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Berarti cara pembelian yang paling ekonomis untuk setiap kali pesan 

adalah 50 kg tepung. Apabila dalam setahun diperlukan bahan baku 

tepung sebanyak 750 kg, maka dalam setahun dilakukan 15 kali pesanan 

(750:50). Kebutuhan tepung sebanyak 750 kg dapat saja dilakukan 

dengan cara: 

a. 10 kali pesanan dan setiap kali pesan sebanyak 75 kg. 

b. 15 kali pesanan dan setiap kali pesan sebanyak 50 kg. 

c. 25 kali pesanan dan setiap kali pesan sebanyak 30 kg. 

Dari ketiga cara tersebut yang paling ekonomis adalah bila dilakukan 15 

kali pemesanan. Hal tersebut dapat di buktikan dengan perhitungan 

jumlah biaya setahun sebagai berikut: 

a. 10 kali pesanan dan tiap kali pesan sebanyak 75 kg 

Nilai rata-rata persediaan =   
                

 
 =Rp   225.000  

Biaya penyimpanan setahun = 50%   x Rp 225.000 =Rp  112.500 

Biaya pesan setahun  = 10      x Rp 5.000 =Rp     50.000 

  Biaya bahan baku  = 750    x Rp 6.000    =Rp 4.500.000+ 

Jumlah biaya setahun     =Rp 4.662.500 

b. 15 kali pesanan dan tiap kali pesan sebanyak 50 kg 

Nilai rata-rata persediaan =   
                

 
 =Rp   150.000  

Biaya penyimpanan setahun = 50%   x Rp 150.000 =Rp    75.000 

Biaya pesan setahun  = 15      x Rp 5.000 =Rp     75.000 

Biaya bahan baku  = 750    x Rp 6.000    =Rp 4.500.000+ 

Jumlah biaya setahun     =Rp 4.650.000 
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c. 25 kali pesanan dan tiap kali pesan sebanyak 30 kg 

Nilai rata-rata persediaan =   
                

 
 =Rp     90.000  

Biaya penyimpanan setahun = 50%   x Rp 90.000  =Rp     45.000 

Biaya pesan setahun  = 25      x Rp 5.000 =Rp   125.000 

Biaya bahan baku  = 750    x Rp 6.000    =Rp 4.500.000+ 

Jumlah biaya setahun     =Rp 4.670.000 

b. Reorder Point  

Menurut (Nafarin 2004) Saat pemesanan kembali adalah saat harus 

dilakukan pesanan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan 

bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu persediaan di atas safety 

stock sama dengan nol. Safety stock disebut juga iron stock, persediaan 

besi, persediaan pengaman, persediaan penyangga, atau persediaan 

minimal. 

Persediaan pengaman (safety srock) adalah persediaan inti dari 

bahan yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. 

Contoh soal: 

Misalkan keperluan bahan baku tepung selama setahun sebanyak 750 kg 

dan keperluan bahan baku setiap minggu 14,42 kg (750 kg : 52 minggu). 

Lead time, yaitu waktu yang diperlukan untuk memesan bahan baku dari 

waktu memesan sampai bahan diterima digudang, misal 3 minggu. Harga 

bahan baku tepung per kg Rp 6.000. Biaya pemesanan setiap kali pesan 

sebesar Rp 5.000. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 50%. Safety 

stock ditetapkan sebesar 40% dari penggunaan selama lead time. 
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Dari data tersebut dapat dihitung saat pemesanan kembali dan 

persediaan bahan baku yang direncanakan sebagai berikut: 

Penyelesaian: 

Rumus : Reorder Point = pemakaian selama lead time + safety stock  

Pemakaian selama lead time  = 3 minggu x 14,42 kg = 43,26 kg 

Safety stock        = 40% x 43,26 kg         = 17,30 kg 

Reorder point        pemakaian selama lead time + safety stock 

= 43,26 kg + 17,30 kg  

= 60,56 kg 

Artinya pemesanan sebanyak 50 kg dilakukan pada saat persediaan 

tersisa 60,56 kg 

 

2.2.2.2. Kartu Persediaan Metode First In First Out (FIFO) 

Menurut (Mulyadi, 2012:290) Metode masuk pertama, keluar pertama 

menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan 

bahan baku yang pertama masuk dalam gudang, digunakan untuk menentukan 

harga bahan baku  yang pertama kali dipakai. Contoh kasus sebagai berikut: 

Persediaan bahan baku A pada tanggal 1 januari 2013 terdiri dari: 

600 kg @ Rp2.400 = Rp1.440.000 

400 kg @ Rp2.500 = Rp1.000.000  

Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan januari 2013 

disajikan dalam gambar 2.1 berikut: 
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Tgl         Kuantitas   Harga           per kg  Jumlah 

                      Transaksi  beli kg  

6/1  Pemakaian         700  -  - 

15/1  Pembelian  1.200          Rp2.750         Rp3.300.000 

17/1  Pembelian     500          Rp3.000         Rp1.500.000 

21/1  Pemakaian  1.100  -  - 

Jumlah pembelian       Rp4.800.000 

Gambar  2.1 

Data Kuantitas dan Harga Bahan Baku yang dibeli 

Data transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 

tersebut diatas, jika dicatat dalam kartu persediaan dengan metode FIFO, tampak 

dalam gambar 2.2. 

Kartu Persediaan 

Metode FIFO 

Gambar 2.2 

Kartu Persediaan 

 

Pemakaian bahan baku pada tangga 6 Januari sebanyak 700 kg ditentukan 

harga pokoknya berdasarkan anggapan bahwa bahan baku yang masuk pertama ke 
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gudang, dipakai yang pertama kali. Oleh karena 600 kg lebih awal berada di 

gudang, maka 700 kg bahan baku yang dipakai tersebut dianggap berasal dari 600 

kg yang harga pokok per kilogramnya Rp2.400, ditambah sisanya (700 kg – 600 

kg) berasal dari 400 kg bahan baku yang harga pokoknya Rp2.500 per kg. 

Setelah perusahaan membeli 1.200 kg bahan baku pada tanggal 15 Januari, 

persediaan bahan baku yang ada di gudang terdiri dari dua macam: 

a. Sisa bahan baku sebanyak 300 kg, dari 400 kg persediaan awal yang telah 

dipakai pada tanggal 6 Januari sebanyak 100 kg. 

b. Bahan baku dari pembelian tanggal 15 Januari sebanyak 1.200 kg yang 

harga pokoknya Rp2.750 per kg. 

Persediaan bahan baku sebanyak 1.500 kg (300 kg + 1.200 kg) tersebut dipisahkan 

pencatatannya dalam kartu persediaan karena harga pokok per kilogramnya 

berbeda. 

 

2.2.3. PHP  

Menurut (Peranginangin,  2006) PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor 

yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan Web yang 

disisipkan pada dokumen HTML. PHP merupakan software Open-Source yang 

disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat di download secara bebas dari 

situs resminya. 
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2.2.4. MySQL 

Menurut (Nugroho, 2004) MySQL (My Strukture Query Language) atau 

yang biasa di baca “mai-se-kuel” adalah sebuah program pembuat database yang 

bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal.  

 

 

 

 

 




