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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Operation Management 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2014:40), Operation Management 

(OM) adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai barang dan jasa 

dengan mengubah input ke output. 

 

Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari OM. Menurut Jay 

Heizer & Barry Render (2014:42), kita mempelajari OM untuk empat alasan:  

1) OM adalah salah satu tiga fungsi utama organisasi, dan berkaitan dengan 

semua fungsi bisnis lain. Semua organisasi pasar (menjual), keuangan 

(account), dan menghasilkan (beroperasi), dan itu penting untuk mengetahui 

bagaimana fungsi aktivitas OM. Oleh karena itu, kita belajar bagaimana orang 

mengatur diri mereka sendiri untuk usaha produktif.  

2) Untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi 

adalah segmen masyarakat yang menciptakan produk dan jasa yang kita 

gunakan. 

3) Untuk memahami apa yang dilakukan manajer operasi. Selain itu, pemahaman 

tentang OM akan membantu menjelajahi berbagai peluang yang 

menguntungkan di bidang operation.  
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4) OM adalah bagian “mahal” dari sebuah organisasi. Sebagian besar dari 

pendapatan dari kebanyakan perusahaan dihabiskan dalam fungsi OM. 

Sebaliknya, OM juga menyediakan kesempatan besar bagi suatu organisasi 

untuk meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

2.1.1 Sepuluh Keputusan Strategis OM 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:71), diferensiasi, biaya 

rendah, dan respon dapat dicapai apabila manajer membuat keputusan yang 

efektif di 10 area OM. Ini secara kolektif dikenal sebagai keputusan operasi. 

10 keputusan OM yang mendukung misi dan menerapkan strategi:  

1) Goods and service design: merancang barang dan jasa mendefinisikan 

sebagian besar proses transformasi. Keputusan biaya, kualitas, dan 

sumber daya manusia seringkali ditentukan oleh keputusan desain. 

Desain biasanya menentukan batas bawah biaya dan batas atas kualitas.  

2) Quality: harapan kualitas pelanggan harus ditentukan dari kebijakan dan 

prosedur ditetapkan untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas 

tersebut. 

3) Process and capacity design: pilihan proses tersedia untuk produk dan 

layanan. Keputusan proses melakukan manajemen terhadap teknologi, 

kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan. 
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Pengeluaran dan modal ini menentukan sebagian besar struktur biaya 

dasar perusahaan. 

4) Location selection: keputusan lokasi untuk organisasi manufaktur dan 

jasa dapat menentukan keberhasilan akhir perusahaan. Kesalahan yang 

dibuat pada saat ini mungkin akan mengalahkan efisiensi lainnya. 

5) Layout design: aliran material, kebutuhan kapasitas, tingkat personel, 

keputusan teknologi, dan persyaratan persediaan memengaruhi tata letak.  

6) Human resources and job design: manusia merupakan bagian integral 

dan mahal dari keseluruhan desain sistem. Oleh karena itu, kualitas 

kehidupan kerja yang diberikan, bakat dan keterampilan yang 

dibutuhkan, dan biaya mereka harus ditentukan. 

7) Supply-chain management: keputusan ini menentukan apa yang harus 

dilakukan dan apa yang akan dibeli. Pertimbangan juga diberikan pada 

kualitas, pengiriman, dan inovasi, harga yang memuaskan. Saling 

percaya antara pembeli dan pemasok diperlukan untuk pembelian yang 

efektif.  

8) Inventory: persediaan keputusan dapat dioptimalkan bila kepuasan 

pelanggan, pemasok, jadwal produksi, dan perencanaan sumber daya 

manusia dipertimbangkan.  

9) Scheduling: jadwal produksi yang layak dan efisien harus 

dikembangkan; tuntutan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas 

harus ditentukan dan dikendalikan. 
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10) Maintenance: keputusan harus dibuat mengenai tingkat reliabilitas dan 

stabilitas yang diinginkan, dan sistem harus ditetapkan untuk menjaga 

keandalan dan stabilitas. 

 

2.2 Inventory Management 

Menurut Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman & Manoj K. Malhotra (2007: 

444), Manajemen Persediaan adalah perencanaan dan pengendalian persediaan 

untuk memenuhi prioritas kompetitif organisasi, menjadi perhatian penting bagi 

manajer di semua jenis usaha. Manajemen persediaan yang efektif sangat penting 

untuk menyadari potensi penuh dari rantai nilai apapun. 

Menurut Russell & Taylor (2009: 529), persediaan adalah stok barang yang 

disimpan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan internal 

atau eksternal. 

Kebanyakan orang berpikir persediaan sebagai produk akhir yang 

menunggu untuk dijual ke pelanggan ritel - mobil baru atau kaleng tomat. Ini 

tentunya merupakan salah satu kegunaan yang paling penting. Namun, terutama 

di perusahaan manufaktur, persediaan dapat mengambil bentuk selain barang jadi, 

termasuk: 

 Bahan baku 

 Bagian yang dibeli dan persediaan 

 Work-in-process (sebagian selesai) produk (WIP) 

 Barang yang diangkut 
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 Peralatan dan perlengkapan 

 

Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk menentukan jumlah 

persediaan yang harus disimpan - berapa banyak pemesanan dan kapan untuk 

menambah, atau memesan. 

 

2.3 Inventory 

Menurut Russell & Taylor (2009:529), persediaan adalah suatu barang 

yang disimpan oleh organisasi untuk memenuhi permintaan konsumen baik 

internal maupun eksternal. 

 

Menurut F. Robert Jacobs & Richard B. Chase (2011:514), tujuan semua 

perusahaan (termasuk operasi JIT) menyimpan persediaan karena alasan berikut: 

1) Menjaga independensi operasi. 

Pasokan bahan di pusat kerja memungkinkan fleksibilitas pusat dalam operasi. 

Misalnya, karena ada biaya untuk membuat setiap setup produksi baru, 

persediaan ini memungkinkan manajemen mengurangi jumlah setup. 

Kemandirian workstation juga diinginkan di lini perakitan. Waktu yang 

diperlukan untuk melakukan operasi identik secara alami akan bervariasi dari 

satu unit ke unit berikutnya. 

2) Untuk memenuhi variasi permintaan produk. 
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Jika permintaan untuk produk tersebut diketahui secara tepat, mungkin saja 

(meski tidak harus ekonomis) untuk menghasilkan produk agar sesuai dengan 

permintaan. Biasanya, bagaimanapun, permintaan tidak sepenuhnya diketahui, 

dan persediaan safety atau buffer harus dipertahankan untuk menyerap variasi. 

3) Untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan produksi. 

Persediaan persediaan mengurangi tekanan pada sistem produksi untuk 

mengeluarkan barang. Hal ini menyebabkan lead time yang lebih lama, yang 

memungkinkan perencanaan produksi untuk aliran yang lebih halus dan 

operasi dengan biaya lebih rendah melalui produksi ukuran lot yang lebih 

besar. Biaya setup yang tinggi, misalnya, mendukung produksi sejumlah besar 

unit setelah setup dilakukan. 

4) Menyediakan pengaman untuk variasi waktu pengiriman bahan baku. 

Bila bahan dipesan dari vendor, penundaan dapat terjadi karena berbagai 

alasan: variasi waktu pengiriman yang normal, kekurangan bahan di pabrik 

penjual yang menyebabkan simpanan masuk, serangan tak terduga di pabrik 

penjual atau di salah satu perusahaan pelayaran, pesanan yang hilang, atau 

pengiriman bahan yang salah atau cacat. 

5) Untuk memanfaatkan ukuran pesanan pembelian ekonomi. 

Ada biaya untuk melakukan pemesanan: tenaga kerja, telepon, mengetik, 

ongkos kirim, dan sebagainya. 
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6) Banyak alasan spesifik domain lainnya. 

Bergantung pada situasinya, persediaan mungkin perlu dilakukan. Misalnya, 

persediaan dalam transit adalah material yang dipindahkan dari pemasok ke 

pelanggan dan bergantung pada jumlah pesanan dan waktu pengiriman transit. 

 

Menurut Eddy Herjanto (2008:238), persediaan dapat dikelompokkan ke 

dalam empat jenis, yaitu: 

1) Fluctuation Stock, merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga 

terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan 

untuk mengatasi bila terjadi kesalahan/penyimpanan dalam peramalan 

penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang. 

2) Anticipation Stock, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang 

dapat diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas 

produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini 

juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan 

baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi. 

3) Lot-size Inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang 

lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan dari harga barang (berupa diskon) karena membeli 

dalam jumlah yang besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya 

pengangkutan per unit yang lebih rendah. 
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4) Pipeline Inventory, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari 

tempat asal ke tempat dimana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang 

yang dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan, yang dapat memakan 

waktu beberapa hari atau minggu. 

 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2014: 512), untuk mengakomodasi 

fungsi persediaan, perusahaan mempertahankan empat jenis persediaan: 

1) Persediaan bahan baku 

Persediaan bahan baku adalah bahan yang biasanya dibeli tetapi belum 

memasuki proses manufaktur. Persediaan ini dapat digunakan untuk 

memisahkan (yaitu, terpisah) pemasok dari proses produksi. 

2) Work-in-process inventory 

Work-in-process (WIP) inventory adalah produk atau komponen yang bukan 

lagi bahan baku tetapi belum menjadi produk jadi. 

3) Maintenace/Repair/Operating supply (MRO) inventory 

MRO adalah persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan 

pemeliharaan/perbaikan/operasi diperlukan untuk menjaga mesin dan proses 

produktif. 

4) Persediaan barang jadi 

Persediaan barang jadi adalah barang akhir siap untuk dijual, tapi masih dalam 

aset pada pembukuan perusahaan. 
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2.3.1 Biaya Persediaan 

Menurut Eddy Herjanto (2008:242), unsur-unsur biaya yang terdapat 

dalam persediaan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu biaya pemesanan 

(ordering costs or procurement costs); biaya penyimpanan (carrying costs 

or holding costs); dan biaya kekurangan persediaan (shortage costs or 

stockout costs). 

1) Biaya Pemesanan 

Biaya pemesanan (ordering costs or procurement costs) adalah 

biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan 

bahan/barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya 

barang di gudang. Biaya pemesanan ini meliputi semua biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka mengadakan pemesanan barang, yang dapat 

mencakup biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan 

vendor/pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya 

penerimaan dan pemeriksaan barang. Biaya pemesanan dinyatakan 

dalam rupiah (satuan mata uang) per pesanan, tidak tergantung dari 

jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari berapa kali pesanan 

dilakukan. 

Apabila perusahaan memproduksi persediaan sendiri, tidak 

membeli dari pemasok, biaya ini disebut set-up costs, yaitu biaya yang 

diperlukan untuk menyiapkan peralatan, mesin, atau proses manufaktur 

lain dari suatu rencana produksi. Analog dengan biaya pemesanan, biaya 
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set-up dinyatakan dalam rupiah per run, tidak tergantung dari jumlah 

yang diproduksi. 

2) Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan (carrying costs or holding costs) adalah biaya 

yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. 

Yang termasuk biaya penyimpanan, antara lain biaya sewa gudang, 

biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya 

listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi, 

ataupun biaya kerusakan, kehilangan, atau penyusutan barang selama 

dalam penyimpanan. Biaya modal biasanya merupakan komponen biaya 

penyimpanan yang terbesar, baik itu berupa biaya bunga kalau 

modalnya berasal dari pinjaman maupun biaya opportunity apabila 

modalnya milik sendiri. 

Biaya penyimpanan dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu 

sebagai persentase dari unit harga/nilai barang, dan dalam bentuk rupiah 

per unit barang, dalam periode waktu tertentu. 

3) Biaya Kekurangan Persediaan 

Biaya kekurangan persediaan (shortage costs or stockout costs) 

adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada 

waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya 

bukan biaya nyata (riil), melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan.  
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Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini merupakan biaya 

kesempatan yang timbul misalnya karena terhentinya proses produksi 

sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, yang antara lain 

meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan karyawan. 

Dalam perusahaan dagang, terdapat tiga alternatif yang dapat 

terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, 

kehilangan penjualan, dan kehilangan pelanggan. 

a) Tertundanya penjualan 

Apabila pelanggan loyal (setia) terhadap suatu jenis produk atau 

merek, dia akan menolak untuk membeli/menggunakan barang atau 

merek pengganti dan memilih untuk menunggu sampai barang itu 

tersedia. Keadaan ini dapat terjadi apabila pelanggan tidak dalam 

posisi sangat memerlukan, sehingga menunda pembelian tidak 

mempunyai dampak yang berarti bagi si pelanggan. Dalam hal ini, 

keuntungan yang seharusnya diperoleh menjadi tertunda sampai 

barangnya tersedia dan terjadi penjualan. 

b) Kehilangan penjualan 

Pelanggan membeli barang substitusi atau merek lain karena sangat 

membutuhkan, tetapi pada kesempatan pembelian berikutnya 

pelanggan kembali membeli produk atau merek semula. Pelanggan 

masih tergolong loyal terhadap produk atau merek yang bersangkutan. 
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Disini kesempatan keuntungan, sebesar profit margin dikalikan unit 

yang seharusnya terjual, menjadi hilang. 

c) Kehilangan pelanggan 

Terjadi apabila pelanggan mecari produk atau merek pengganti, dan 

selanjutnya memutuskan untuk terus menggunakan produk atau 

merek pengganti itu. Berubahnya pelanggan kepada produk atau 

merek pengganti dapat disebabkan oleh mutu produk, pelayanan 

penjual, atau karena harga yang lebih murah. Pada kasus ini, 

perusahaan kehilangan pelanggan, yang bisa merupakan kerugian 

besar apabila pelanggan itu merupakan pelanggan besar atau 

potensial. 

 

2.3.2 Metode Penilaian Persediaan 

Penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan 

yang dipakai/dijual atau persediaan yang tersisa dalam suatu periode. 

Persediaan merupakan pos yang sangat berarti dalam aktiva lancar. Hal itu 

menyebabkan metode penilaian persediaan merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan. 

Menurut Eddy Herjanto (2008:263), terdapat tiga metode yang 

digunakan dalam menilai persediaan, yaitu First In First Out (FIFO), Last 

In First Out (LIFO), dan rata-rata tertimbang. Metode penilaian persediaan 

yang digunakan bisa berbeda dengan metode penempatan persediaan secara 
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fisik. Misalnya, beras dalam karung pada pergudangan beras, sistem 

penyimpanan dan pemakaiannya tentu saja menggunakan pola LIFO, beras 

yang terakhir masuk (disimpan paling atas) yang akan diambil lebih dahulu. 

Meskipun demikian, penilaian persediaannya tidak harus menggunakan 

sistem LIFO, bisa dilakukan dengan sistem FIFO, atau rata-rata tertimbang. 

a) Metode First In First Out (FIFO) 

Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang 

sudah terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang 

terdahulu masuk. Dengan demikian, persediaan akhir dinilai menurut 

harga pembelian barang yang terakhir masuk. 

b) Metode Last In First Out (LIFO) 

Berbeda dengan FIFO, metode ini mengasumsikan bahwa nilai barang 

yang terjual/terpakai dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang 

terakhir masuk, dan nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga 

pembelian yang terdahulu masuk. 

c) Metode Rata-rata Tertimbang 

Nilai persediaan pada metode ini didasarkan atas harga rata-rata barang 

yang dibeli dalam suatu periode tertentu. 

 

2.3.3 Model-Model Persediaan 

Dalam pengelolaan persediaan terdapat keputusan penting yang harus 

dilakukan oleh manajemen, yaitu berapa banyak jumlah barang/item yang 
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harus dipesan untuk setiap kali pengadaan persediaan, dan/atau kapan 

pemesanan barang harus dilakukan. Setiap keputusan yang diambil 

tentunya mempunyai pengaruh terhadap besar biaya persediaan. Semakin 

banyak barang yang disimpan akan mengakibatkan semakin besar biaya 

penyimpanan barang. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang disimpan 

dapat menurunkan biaya penyimpanan, tetapi menyebabkan frekuensi 

pembelian barang semakin besar, yang berarti biaya total pemesanan 

semakin besar. 

Menurut Eddy Herjanto (2008:245), untuk memudahkan dalam 

pengambilan keputusan, telah dikembangkan beberapa model dalam 

manajemen persediaan. Model yang banyak dipakai, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Model persediaan kuantitas pesanan ekonomis (Economic Order 

Quantity or EOQ). 

b) Model persediaan dengan pesanan tertunda. 

c) Model persediaan dengan diskon kuantitas (Quantity Discounts). 

d) Model persediaan dengan penerimaan bertahap (Production Order 

Quantity Model). 

 

2.4 Economic Order Quantity (EOQ) 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2014: 519), Economic Order 

Quantity (EOQ) model adalah salah satu dari teknik inventory control yang 
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paling umum digunakan untuk meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan. 

Menurut Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman & Manoj K. Malhotra (2007: 

452), titik awal yang baik untuk menyeimbangkan tekanan-tekanan yang saling 

bertentangan dan menentukan tingkat siklus-persediaan terbaik untuk barang 

adalah menemukan Economic Order Quantity (EOQ), yang merupakan lot size 

yang meminimalkan total siklus tahunan-persediaan penyimpanan dan 

pemesanan biaya. Pendekatan untuk menentukan EOQ didasarkan pada asumsi-

asumsi berikut: 

1. Tingkat permintaan untuk item adalah konstan (misalnya, selalu 10 unit per 

hari) dan diketahui dengan pasti. 

2. Tidak ada kendala ditempatkan (seperti kapasitas truk atau keterbatasan bahan 

penanganan) pada ukuran masing-masing lot. 

3. Hanya ada dua biaya relevan adalah biaya penyimpanan (holding cost) dan 

biaya tetap per lot untuk pemesanan atau setup. 

4. Keputusan untuk satu item dapat dibuat secara independen dari keputusan 

untuk barang-barang lainnya. 

5. Lead time konstan (misalnya, selalu 14 hari) dan diketahui dengan pasti. 

Berikut adalah beberapa panduan tentang kapan harus menggunakan atau 

memodifikasi EOQ: 

a. Jangan menggunakan EOQ 
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a) Jika Anda menggunakan “make-to-order” strategi dan pelanggan Anda 

menentukan seluruh pesanan dikirimkan dalam satu pengiriman. 

b) Jika ukuran pesan dibatasi oleh keterbatasan kapasitas seperti ukuran mesin 

perusahaan, jumlah peralatan pengujian, atau jumlah truk pengiriman. 

b. Memodifikasi EOQ 

a) Jika diskon kuantitas signifikan diberikan untuk memesan yang lebih besar. 

b) Jika penambahan persediaan tidak sesegera, yang dapat terjadi jika barang 

harus digunakan atau dijual segera setelah mereka selesai tanpa menunggu 

sampai seluruh telah selesai. 

c. Gunakan EOQ 

a) Jika Anda mengikuti “make-to-stock” strategi dan barang tersebut memiliki 

permintaan yang relatif stabil. 

b) Jika biaya penyimpanan dan setup atau biaya pemesanan dikenal dan relatif 

stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Heizer & Render, 2014) 

 Gambar 2.1 Economic Order Quantity (EOQ) 
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Berdasarkan beberapa paparan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model Economic Order Quantity (EOQ) merupakan formula yang 

digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan 

meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Berikut 

formulanya: 

 

 

 

Keterangan: 

D  = Jumlah kebutuhan barang (unit/tahun) 

S  = Biaya pemesanan atau biaya setup (rupiah/pesanan) 

H  = Biaya penyimpanan (% terhadap nilai barang) 

 

2.5 Safety Stock 

Menurut F. Robert Jacobs Richard & B. Chase (2011:514), safety stock 

dapat didefinisikan sebagai jumlah persediaan dilakukan selain atas permintaan 

yang diharapkan. Sebagai contoh, jika permintaan bulanan rata-rata adalah 100 

unit dan perusahaan berharap bulan depan adalah sama, jika kita memproduksi 

120 unit, maka perusahaan memiliki 20 unit safety stock.  

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2014:524), safety stock adalah 

tambahan persediaan untuk memungkinkan permintaan tidak merata.  
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Sumber:  (Russell & Taylor, 2009) 

Gambar 2.2 Safety Stock (SS) 

 

Berdasarkan beberapa paparan para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa 

safety stock adalah penambahan persediaan ketika lead time dan permintaan tidak 

dapat diprediksikan agar tetap mampu memenuhi permintaan. Berikut 

formulanya: 

 

Keterangan: 

z  = Jumlah standar deviasi normal 

σL  = Standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu 

 

2.6 Service Level 

Cara lain dalam menentukan besarnya persediaan pengaman adalah dengan 

pendekatan tingkat pelayanan (service level). Tingkat pelayanan dapat 
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didefinisikan sebagai probabilitas permintaan tidak akan melebihi persediaan 

(pasokan) selama waktu tenggang. Tingkat pelayanan 95% menunjukkan bahwa 

besarnya kemungkinan permintaan tidak akan melebihi persediaan selama waktu 

tenggang ialah 95%. Dengan perkataan lain, resiko terjadinya kekurangan 

persediaan (stockout risk) hanya 5%. 

Besarnya persediaan pengaman dan tingkat pelayanan dapat digambarkan 

dalam diagram distribusi normal sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Herjanto, 2008) 

Gambar 2.3 Service Level 

 

Melalui rumus distribusi normal, besarnya persediaan pengaman dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

Karena persediaan pengaman merupakan selisih antara X dan m, maka: 

   

atau  
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dimana: 

X = Tingkat persediaan 

σ = Standar deviasi permintaan selama waktu tenggang 

μ  = Rata-rata permintaan 

SL  = Tingkat pelayanan (service level) 

SS  = Persediaan pengaman (safety stock) 

 

2.7 Reorder Point 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2014:524), titik pemesanan kembali 

adalah tingkat persediaan (titik) dimana tindakan yang diambil untuk mengisi 

persediaan barang.  

Menurut Eddy Herjanto (2008:258), titik pemesanan kembali adalah 

jumlah persediaan yang menandai saat harus dilakukan pemesanan ulang 

sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan 

adalah tepat waktu (dimana persediaan di atas persediaan pengaman sama 

dengan nol). 
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Sumber:  (Heizer & Render, 2014) 

 Gambar 2.4 Reorder Point (ROP) 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Reorder Point 

merupakan titik yang menandakan bahwa pembelian harus segera dilakukan 

ketika tingkat persediaan menyentuh angka yang telah ditentukan untuk 

menghindari terjadinya kehabisan stok. Berikut formulanya: 

 

 

Keterangan: 

d  = Tingkat kebutuhan per unit waktu 

L  = Waktu tenggang 

SS = Safety Stock 
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2.8 Peramalan 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:136), peramalan adalah seni 

dan ilmu yang memprediksi peristiwa masa depan. Peramalan mungkin 

melibatkan data historis dan memproyeksikan data historis ke masa depan 

dengan semacam model matematika. 

Menurut James R. Evans & David A. Collier (2007: 439), peramalan 

adalah proses memproyeksikan suatu nilai atau lebih variabel ke masa depan. 

Peramalan yang baik dibutuhkan dalam semua organisasi untuk mendorong 

analisis dan keputusan yang berkaitan dengan operasi. Peramalan merupakan 

komponen kunci dalam banyak jenis sistem operasi terpadu, seperti manajemen 

rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem pengelolaan 

pendapatan. 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:136), peramalan biasanya 

diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu mendatang yang mencakup tiga 

kategori, yaitu: 

a) Peramalan jangka pendek.  

Peramalan ini memiliki rentang waktu hingga 1 tahun tetapi umumnya kurang 

dari 3 bulan. Peramalan jangka pendek digunakan dalam perencanaan 

pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, tugas pekerjaan, dan 

tingkat produksi. 
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b) Peramalan jangka menengah. 

Peramalan jangka menengah diperkirakan umumnya membentang dari 3 bulan 

sampai 3 tahun. Peramalan jangka menengah digunakan dalam perencanaan 

penjualan, perencanaan produksi dan penganggaran, anggaran kas, dan 

analisis berbagai rencana operasi. 

c) Peramalan jangka panjang. 

Umumnya 3 tahun atau lebih dalam rentang waktu. Peramalan jangka panjang 

yang digunakan dalam perencanaan untuk produk baru, pengeluaran modal, 

lokasi fasilitas atau perluasan, dan penelitian dan pengembangan. 

 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011: 137), peramalan yang baik 

sangat penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan permintaan menuntut 

keputusan di banyak bagian, berikut dampak peramalan produk pada tiga area: 

1. Sumber daya manusia 

Mempekerjakan, pelatihan, dan memberhentikan pekerja semuanya 

bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika departemen sumber daya 

manusia harus mempekerjakan pekerja tambahan tanpa peringatan, jumlah 

penurunan pelatihan dan kualitas tenaga kerja akan terganggu. 

2. Kapasitas 

Ketika kapasitas tidak memadai, kekurangan yang dihasilkan bisa berarti 

pengiriman yang tidak dapat dipercaya, kehilangan pelanggan, dan hilangnya 

pangsa pasar. 

Analisis Perbandingan Tingkat..., Hendy, FIB UMN, 2017



31 

 

3. Manajemen rantai persediaan 

Hubungan pemasok yang baik dan keuntungan harga berikutnya untuk bahan 

dan suku cadang bergantung pada peramalan yang akurat. 

 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011: 138), terdapat tujuh langkah-

langkah dasar dalam sistem peramalan, yaitu: 

1. Menentukan penggunaan peramalan. 

2. Memilih produk yang akan diramalkan. 

3. Menentukan horizon waktu dalam peramalan. 

4. Memilih model peramalan. 

5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. 

6. Membuat peramalan. 

7. Memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. 

 

2.8.1 Jenis-Jenis Peramalan 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:137), organisasi 

menggunakan tiga jenis utama dari peramalan dalam perencanaan operasi 

di masa depan: 

1. Peramalan ekonomi, mengatasi siklus bisnis dengan memprediksi 

tingkat inflasi, persediaan uang, dan indikator perencanaan lainnya. 
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2. Peramalan teknologi, berfokus pada tingkat kemajuan teknologi, yang 

dapat mengakibatkan lahirnya produk baru yang menarik, yang 

membutuhkan pabrik dan peralatan baru. 

3. Peramalan permintaan, adalah proyeksi permintaan untuk produk atau 

jasa sebuah perusahaan. Peramalan ini, juga disebut peramalan 

penjualan, mendorong produksi perusahaan, kapasitas, dan sistem 

penjadwalan perusahaan dan berfungsi sebagai masukan untuk 

keuangan, pemasaran, dan perencanaan personil. 

 

2.8.2 Pendekatan Peramalan  

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:139), ada dua pendekatan 

umum untuk peramalan, sama seperti ada dua cara untuk mengatasi semua 

pemodelan keputusan. Salah satunya adalah analisis kuantitatif; yang lain 

adalah analisis kualitatif. Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang 

mempekerjakan satu atau lebih model matematika yang mengandalkan data 

historis dan/atau variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Peramalan 

subyektif atau kualitatif adalah peramalan yang menggabungkan faktor-

faktor seperti intuisi pembuat keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan 

sistem nilai. 

1. Metode Peramalan Kualitatif 

Peramalan kualitatif umumnya bersifat subyektif, dipengaruhi 

oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena 
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itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. 

Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti 

hanya menggunakan intuisi, melainkan dapat mengikutsertakan model 

statistik sebagai tambahan informasi dalam melakukan judgment 

(pendapat, keputusan) dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun 

kelompok. 

Menurut Eddy Herjanto (2008:112), dalam peramalan kualitatif 

dikenal empat metode yang umum dipakai, yaitu pendapat eksekutif, 

metode Delphi, gabungan estimasi tenaga penjualan, dan riset pasar. 

a) Pendapat Eksekutif (Jury of executive opinion) 

Metode ini merupakan pendekatan peramalan yang paling sederhana 

dan paling banyak digunakan dalam peramalan bisnis. Metode ini 

mendasarkan pada pendapat dari sekelompok eksekutif tingkat atas, 

yaitu pimpinan perusahaan dan manajer yang terkait dengan 

perencanaan bisnis misalnya manajer dari bagian pemasaran, 

produksi, keuangan, logistik, dan riset dan pengembangan yang 

duduk bersama, mendiskusikan dan memutuskan perkiraan 

permintaan produk pada masa datang. 

 

Keuntungan metode ini, keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan 

para eksekutif yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta 

membawa pandangan dari bagian/departemennya.  
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b) Metode Delphi (Delphi Method) 

Metode Delphi merupakan suatu proses memperoleh konsensus dari 

sekumpulan tenaga ahli (expert) tanpa mereka mengetahui satu sama 

lain. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner disebarkan kepada 

responden, kemudian jawabannya diringkas, yang selanjutnya 

disampaikan ke panel ahli untuk mendapat tanggapan (memberikan 

prakiraan). 

 

Metode Delphi banyak digunakan untuk memperoleh gambaran 

keadaan masa datang yang akurat dan professional. Namun, metode 

ini sangat memakan waktu dan memerlukan keterlibatan banyak 

pihak, yaitu para staf –yang membuat kuesioner, mengirim, dan 

merangkum hasil untuk dipakai para ahli dalam menganalisis- dan 

para tenaga ahlinya sendiri. Keberhasilan metode ini sangat 

dipengaruhi oleh rancangan kuesioner dan jumlah kuesioner yang 

dikembalikan oleh responden, karena perusahaan tidak bisa memaksa 

responden harus mengisi dan mengembalikan kuesioner yang 

diterimanya. 

c) Gabungan Estimasi Tenaga Penjualan (Sales force composite) 

Metode ini cukup banyak digunakan, karena tenaga penjualan (sales 

force) merupakan sumber informasi yang baik mengenai permintaan 

konsumen. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan 
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didaerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan 

seterusnya sampai ke tingkat nasional untuk mencapai peramalan 

menyeluruh.  

 

Kelemahan metode ini, para tenaga penjualan seringkali bersikap 

optimistik (menargetkan penjualan di atas kemampuan normal) 

sehingga terjadi overestimate, namun sebaliknya juga dapat terjadi 

underestimate (menargetkan penjualan rendah agar mudah 

mencapainya), selain itu estimasi yang dilakukan oleh para tenaga 

penjualan sangat dipengaruhi oleh pengalaman terbarunya. 

d) Riset Pasar (Market survey) 

Riset pasar ialah suatu pendekatan yang sistematik untuk mengetahui 

keinginan konsumen terhadap suatu produk atau pelayanan dengan 

menciptakan dan menguji hipotesis melalui pencarian data di 

lapangan. Riset pasar merupakan suatu proses yang terdiri dari 

mendefinisikan masalah dan tujuan riset, mengembangkan rencana 

riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan 

mempresentasikan hasil temuan pada manajemen. 

 

Riset pasar dapat digunakan untuk meramal permintaan jangka waktu 

pendek, menengah, ataupun panjang. Riset pasar membantu tidak 
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saja dalam menyiapkan peramalan, tetapi juga dalam meningkatkan 

desain produk dan perencanaan untuk suatu produk baru. 

 

2. Metode Peramalan Kuantitatif 

Menurut Eddy Herjanto (2008:79), metode kuantitatif yang 

digunakan dalam peramalan, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis, yaitu metode serial waktu (time-series models) dan metode 

kausal/eksplanatori (causal/explanatory models).  

a) Metode serial waktu (deret berkala, time-series)  

Metode serial waktu (deret berkala, time-series) adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan 

fungsi dari waktu. Metode ini mengasumsikan bahwa beberapa pola 

atau kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu, dan pola dasar 

dapat diidentifikasi semata-mata atas dasar data historis dari serial itu. 

Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan pola deret variabel yang 

bersangkutan berdasarkan atas nilai variabel pada masa sebelumnya, 

dan mengekstrapolasikan pola itu untuk membuat peramalan nilai 

variabel itu pada masa datang. 

 

b) Metode kausal/eksplanatori (causal/explanatory models)  

Metode kausal/eksplanatori (causal/explanatory models) 

mengasumsikan bahwa nilai suatu variabel merupakan fungsi dari 
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satu atau beberapa variabel lain. Misalnya, jumlah penjualan suatu 

komoditi dapat diprediksi dari nilai harga komoditi itu, pendapatan 

konsumen, jumlah konsumen, dan harga produk 

substitusi/komplementer. Dengan kata lain, permintaan produk 

merupakan fungsi dari variabel-variabel tersebut. Kegunaan metode 

kausal/eksplanatori adalah untuk menemukan bentuk hubungan 

antara suatu variabel dengan variabel-variabel lain, dan 

menggunakannya untuk meramalkan nilai variabel tak bebas (yang 

diramalkan, dependen) terhadap perubahan dari variabel bebasnya. 

 

2.9 Metode Serial Waktu 

Analisis serial waktu dumulai dengan memplot data pada suatu skala waktu 

(membuat diagram pencar/scatter diagram) kemudian mempelajari plot tersebut, 

dan akhirnya mencari suatu bentuk atau pola yang konsisten atas data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Herjanto, 2008) 

Gambar 2.5 Pola Dasar dalam Serial Waktu 

Analisis Perbandingan Tingkat..., Hendy, FIB UMN, 2017



38 

 

Pola dari serangkaian data dalam serial waktu dapat dikelompokkan ke 

dalam pola dasar sebagai berikut: 

1. Horizontal (konstan), yaitu apabila data berfluktuasi di sekitar rata-rata secara 

stabil. Polanya berupa garis lurus mendatar. Pola seperti ini biasanya terdapat 

dalam jangka pendek atau menengah. 

2. Kecenderungan (trend), yaitu apabila data mempunyai kecenderungan, baik 

yang arahnya meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Pola ini 

disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, 

dam pengaruh budaya. 

3. Musiman (seasonal), yaitu apabila polanya merupakan gerakan yang 

berulang-ulang secara teratur dalam setiap periode tertentu, misalnya tahunan, 

triwulan, bulanan, mingguan. Pola ini biasanya berhubungan dengan faktor 

iklim/cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia, seperti liburan dan hari 

besar. Ada enam pola musiman pada umumnya, yaitu: 

Tabel 2.1 Pola Musiman 

Period of Pattern “Season” Length 
Number of “Seasons” in 

Pattern 

Minggu Hari 7 

Bulan Minggu 4-4½ 

Bulan Hari 28-31 

Tahun Perempat 4 

Tahun Bulan 12 

Tahun Minggu 52 

Sumber:  (Herjanto, 2008) 
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4. Siklus (cyclical), yaitu apabila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka 

panjang, seperti daur hidup bisnis. Perbedaan utama antara pola musiman 

dengan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombag yang tetap 

dan terjadi pada jarak waktu (durasi) yang tetap, sedangkan pola siklus 

memiliki jarak waktu yang lebih panjang dan bervariasi dari satu siklus ke 

siklus lainnya. 

5. Residu atau variasi acak, yaitu apabila data tidak teratur sama sekali. Data 

yang bersifat residu tidak dapat digambarkan. 

 

Pengolahan data kuantitatif berdasarkan serial waktu dapat dilakukan 

dengan beberapa metode dasar, sebagai berikut: 

1. Naïve Approach 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:140), Pendekatan naif adalah 

teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan pada periode berikutnya 

sama dengan permintaan pada periode terakhir. Pendekatan naif adalah model 

peramalan objektif yang hemat biaya dan efisien. 

 

2. Moving Averages 

Menurut Eddy Herjanto (2008:81), peramalan dengan metode ini 

didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata 

bergerak. Nilai peramalan untuk suatu periode merupakan rata-rata dari nilai 

observasi N periode terakhir. 
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di mana n adalah jumlah periode dalam rata-rata untuk bergerak. 

 

Metode rata-rata bergerak tertimbang (weighted moving average) 

menggunakan data N periode terakhir sebagai data historis untuk melakukan 

peramalan, tetapi setiap periode mendapat bobot yang berbeda. Bobot yang 

lebih tinggi biasanya diberikan pada periode yang semakin dekat dengan 

periode yang diramalkan. 

 

 

 

3. Exponential Smoothing 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:144), exponential smoothing 

adalah teknik peramalan rata-rata bergerak tertimbang dimana titik data 

dibobot oleh fungsi eksponensial. Ini melibatkan sangat sedikit pencatatan 

data masa lalu. Rumus dasar exponential smoothing dapat ditampilkan sebagai 

berikut: 

 

New forecast =  Last period’s forecast 

+ α (Last period’s actual demand – Last period’s forecast)
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Dimana α adalah faktor, atau konstanta pemulusan, dipilih oleh peramal, yang 

memiliki nilai antara 0 dan 1. Persamaan di atas bisa juga ditulis secara 

matematis sebagai: 

 

 

Keterangan: 

  = new forecast 

 = previous period’s forecast 

α  = smoothing (or weighting) constant (0 ≤ α ≤ 1) 

  = previous period’s actual demand 

 

Ada dua metode Double Exponential Smoothing, yaitu: 

a) Metode Linear Satu Parameter dari Brown 

 

 

dimana: 
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dengan: 

 

 

Keterangan: 

   = nilai pemulusan eksponensial tunggal 

  = nilai pemulusan eksponensial ganda 

m   = jumlah periode ke depan yang diramalkan  

 

b) Metode Dua Parameter dari Holt 

 

 

dimana:  
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dengan:  

 

 

 

Keterangan: 

 = data pemulusan 

 = trend pemulusan 

 

Triple Exponential Smoothing (Metode Kuadratik Satu Parameter dari Brown): 

 

 

dimana:  
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dengan: 

 

 

Keterangan: 

  = pemulusan tunggal 

  = pemulusan ganda 

  = pemulusan triple 

 

4. Trend Projection 

Menurut Jay Heizer & Barry Render (2011:151), proyeksi tren adalah 

metode peramalan waktu yang sesuai dengan garis tren ke serangkaian titik 

data historis dan kemudian memproyeksikan garis ke depan untuk peramalan.  

Persamaan garis: 
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dimana: 

ŷ = nilai variabel terhitung yang akan diprediksi (disebut sebagai variabel 

dependent/terikat) 

a = perpotongan sumbu ŷ 

b = kemiringan garis regresi (atau tingkat perubahan dalam y untuk perubahan 

yang terjadi di x) 

x = variabel independent/bebas (dimana ini adalah waktu) 

 

Untuk menentukan nilai a dan b, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

dimana: 

b  = kemiringan garis regresi 

n  = jumlah data observasi 

X = variabel independen 

Y = variabel dependen 

∑ = tanda jumlah 

 

Menghitung perpotongan sumbu ŷ sebagai berikut: 
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2.10 Metode Kausal/Eksplanatori 

Metode eksplanatori atau disebut juga dengan metode 

kausal/mengasumsikan adanya hubungan antara variabel bebas (independen) 

dengan variabel tak bebas (dependen) yang dipengaruhinya, atau dalam bentuk 

lain antara input dengan output dari suatu sistem. 

 

Metode eksplanatori bertujuan untuk meramalkan keadaan di masa datang 

dengan menemukan dan mengukur beberapa variabel bebas yang penting 

beserta pengaruhnya terhadap variabel tak bebas yang diamati. Dengan 

mengetahui model hubungan antara variabel yang bersangkutan, dapat 

diramalkan bagaimana pengaruh yang terjadi pada variabel tak bebas apabila 

terjadi perubahan pada variabel bebasnya. 

 

Dalam aplikasi regresi, diasumsikan terdapat hubungan antara variabel 

yang diramalkan dengan variabel lain, misalnya penjualan dengan biaya 

promosi, atau harga saham dengan pendapatan perusahaan, tingkat dividen, dan 

suku bunga. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara suatu variabel 

dengan satu atau beberapa variabel lain perlu dibuat model. 

 

Apabila kecenderungan titik-titik koordinasi dari variabel bebas dan 

variabel tak bebas membentuk suatu garis linear (lurus), modelnya dinamakan 

regresi linear. Sementara, apabila hubungannya berbentuk kuadrat, 
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eksponensial atau sejenisnya disebut sebagai regresi nonlinear. Jika hubungan 

itu hanya melibatkan satu variabel bebas, modelnya disebut regresi linear 

sederhana, namun jika terdapat lebih dari satu variabel bebas disebut sebagai 

regresi linear berganda. 

1. Regresi Linear (Linear Regression) 

Prinsip regresi linear ialah menguji hubungan antara dua kelompok 

data, yaitu kelompok variabel tak bebas (y) dengan kelompok variabel bebas 

(x). Model matematisnya ditulis sebagai berikut: 

 

 

dimana: 

ŷ = nilai variabel terhitung yang akan diprediksi (disebut sebagai variabel 

dependent/terikat) 

a = perpotongan sumbu ŷ 

b = kemiringan garis regresi (atau tingkat perubahan dalam y untuk  

perubahan yang terjadi di x) 

x = variabel independent/bebas (dimana ini bukan waktu) 

 

Jika kedua variabel, x dan y, mempunyai hubungan (korelasi), maka 

perubahan yang terjadi pada variabel x akan menyebabkan perubahan pada 

variabel y. Apabila model atau hubungan fungsi dari kedua variabel sudah 

diketahui, maka nilai variabel ŷ dapat dihitung. 
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Nilai a dan b yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat dari garis 

regresi dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

 

 

dimana: 

b = kemiringan garis regresi 

n = jumlah data observasi 

X = variabel independen 

Y = variabel dependen 

∑ = tanda jumlah 

 

Menghitung perpotongan sumbu ŷ sebagai berikut: 

 

 

 

2. Koefisien Korelasi 

Ukuran relatif tingkat hubungan yang terdapat diantara variabel tak 

bebas dan variabel bebas dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien 

korelasi antara variabel X dan Y (dilambangkan dengan rYX atau r saja) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Koefisien korelasi r terletak diantara -1 dan 1. Jika nilai r positif, 

korelasi diantara kedua variabel yang bersangkutan bersifat searah. Dengan 

kata lain, kenaikan nilai Y terjadi bersama-sama dengan kenaikan nilai X, 

atau sebaliknya jika X turun maka nilai Y juga turun. Jika nilai r negatif, 

kenaikan nilai Y terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai X, sebaliknya 

jika X naik maka Y akan turun. 

 

Hubungan korelasi antara dua variabel dapat lebih jelas dimengerti 

melalui bantuan diagram pencar dari data kedua variabel, sebagai mana 

terlihat dalam gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Herjanto, 2008) 

Gambar 2.6 Hubungan Korelasi antara Dua Variabel 
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Terdapat pendapat yang beragam dalam menginterpretasikan nilai 

koefisien korelasi. Berikut ini salah satu interpretasi nilai r: 

a. Jika r > 0,7 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat 

korelasi yang tinggi/kuat. 

b. Jika 0,4 < r < 0,7 (baik plus maupun minus) menunjukkan hubungan yang 

sedang. 

c. Jika r < 0,4 (baik plus maupun minus) menunjukkan hubungan yang 

rendah/lemah. 

 

3. Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis) 

Dalam banyak kasus, suatu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh 

suatu variabel lagi melainkan oleh beberapa variabel. Misalnya, volume 

ekspor karet alam Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah 

saja, tetapi dipengaruhi juga oleh variabel lain seperti permintaan karet alam 

dunia, volume ekspor karet alam Malaysia, dan pajak ekspor. Contoh lain, 

harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh suku bunga deposito, nilai 

tukar mata uang, dividen, dan harga saham periode sebelumnya. Suatu 

persamaan model yang memiliki beberapa variabel bebas disebut sebagai 

model regresi berganda. Apabila hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tak bebas berbentuk linear maka disebut regresi linear berganda.  
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Bentuk umum dari regresi linear berganda sebagai berikut: 

 

 

dimana: 

ŷ  = nilai variabel y hasil peramalan 

Xj  = variabel bebas 

a  = konstanta regresi 

bj  = koefisien regresi 

 

2.11 Pengukuran Ketelitian dari Peramalan 

Suatu peramalan disebut sempurna jika nilai variabel yang diramalkan 

sama dengan nilai sebenarnya. Untuk dapat melakukan peramalan yang selalu 

tepat sangat sulit, bahkan dapat dikatakan tidak mungkin. Oleh karena itu, 

diharapkan peramalan dapat dilakukan dengan nilai kesalahan sekecil mungkin. 

Kesalahan peramalan tidak semata-mata disebabkan karena kesalahan dalam 

pemilihan metode, tetapi dapat juga disebabkan karena jumlah data yang 

diamati terlalu sedikit sehingga tidak dapat menggambarkan perilaku/pola yang 

sebenarnya dari variabel yang bersangkutan. 

 

Kesalahan peramalan adalah perbedaan antara nilai variabel yang 

sesungguhnya dengan nilai peramalan pada periode yang sama. Menurut Eddy 
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Herjanto (2008:110), berikut ini beberapa ukuran yang dipakai untuk 

menghitung kesalahan peramalan: 

1. Kesalahan Rata-Rata (Mean Error atau bias) 

Kesalahan Rata-Rata (Mean Error atau bias) merupakan rata-rata perbedaan 

antara nilai sebenarnya dengan nilai peramalan, yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Kesalahan rata-rata dari suatu peramalan seharusnya mendekati angka nol 

bila data yang diamati berjumlah besar, apabila tidak berarti model yang 

digunakan mempunyai kecenderungan bias, yaitu peramalan akan cenderung 

menyimpang di atas rata-rata (overestimate) atau di bawah rata-rata 

(underestimate) dari nilai sebenarnya. 

 

2. Rata-Rata Penyimpanan Absolut (Mean Absolute Deviation atau MAD) 

Rata-Rata Penyimpanan Absolut (Mean Absolute Deviation atau MAD) 

merupakan penjumlahan kesalahan peramalan tanpa menghiraukan tanda 

aljabarnya dibagi dengan banyaknya data yang diamati, yang dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Dalam MAD, kesalahan dengan arah positif atau negative akan diberlakukan 

sama, yang diukur hanya besar kesalahan secara absolut. 

 

3. Rata-Rata Kesalahan Kuadrat (Mean Squared Error atau MSE) 

Rata-Rata Kesalahan Kuadrat (Mean Squared Error atau MSE) memperkuat 

pengaruh angka-angka kesalahan besar, tetapi memperkecil angka kesalahan 

peramalan yang kecil (kurang dari satu unit). 

 

 

 

4. Rata-Rata Persentase Kesalahan Absolut (Mean Absolute Percentage Error 

atau MAPE) 

Pengukuran ketelitian dengan rata-rata persentase kesalahan absolut (Mean 

Absolute Percentage Error atau MAPE) menunjukkan rata-rata kesalahan 

absolut peramalan dalam bentuk persentasenya terhadap data aktual. 

 

 

 

Rumus menentukan Percentage Error (PE): 

 

 

 

Analisis Perbandingan Tingkat..., Hendy, FIB UMN, 2017



54 

 

Berbeda dengan tiga pengukuran sebelumnya, MAPE merupakan satu-

satunya yang satuannya dinyatakan dalam bentuk persen.  

 

Keterangan: 

et  = Yt - Ft 

Yt  = data aktual untuk periode t 

Ft  = data ramalan untuk periode t 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penyusunan penelitian ini memiliki beberapa peneliti terdahulu yang 

berkaitan dengan metode peramalan dan safety stock. Terdapat beberapa 

penelitian dari jurnal pendukung dirangkum dalam tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Jenis Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1. International 

Journal of 

Forecasting 

Yavuz Acar, 

Everette S. 

Gardner Jr. 

Forecasting 

Method Selection 

in a Global 

Supply Chain 

Dalam rantai 

pasokan, 

peramalan 

merupakan 

penentu penting 

kinerja 
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operasional. 

Mengembangkan 

rencana produksi, 

persediaan, dan 

transportasi yang 

akan 

meminimalkan 

total biaya rantai 

pasok. 

2. International 

Journal of 

Forecasting 

Arthur V. Hill, 

Weiyong Zhang, 

Gerald F. Burch 

Forecasting the 

Forecastability 

Quotient for 

Inventory 

Management 

Penelitian ini 

mengembangkan 

dan menguji 

secara empiris 

model untuk 

memperkirakan 

keuntungan 

ekonomi 

menggunakan 

Time Phased 

Order Point 

System (TPOP) 
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dengan peramalan 

time series. 

Penerapan 

TPOP dalam 

analisis empiris 

melalui double 

exponential 

smoothing dan 

menerapkan ROP 

melalui moving 

average 

sederhana. 

3. International 

Journal of 

Forecasting 

Ana Corber´an-

Vallet, Jos´e D. 

Berm´udez∗, 

Enriqueta Vercher 

Forecasting 

Correlated Time 

Series with 

Exponential 

Smoothing 

Models 

Kriteria pemilihan 

model Bayesian 

diperkenalkan ke 

dalam skema 

peramalan untuk 

memilih model 

multivariat yang 

paling memadai 

untuk 
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menggambarkan 

perilaku deret 

waktu yang 

diteliti. 

4. Integrative 

Business & 

Economics 

Research 

Christine Mekel,  

Samuel PD 

Anantadjaya,  

Laura Lahindah 

Stock Out 

Analysis: An 

Empirical Study 

on Forecasting, 

Re-Order Point 

and Safety Stock 

Level at PT. 

Combiphar, 

Indonesia 

Teknik peramalan 

permintaan 

menggunakan 

Double 

Exponential 

Smoothing (Holt) 

dilakukan untuk 

menentukan 

berapa banyak 

permintaan setiap 

bulan periode 

selanjutnya. 

5. International 

Journal of 

Engineering 

and 

Technology 

Syed Adeel 

Haneed Zaidi, 

Sharfuddin 

Ahmed Khan, 

Fikri Dweiri 

Implementation of 

Inventory 

Management 

System in a 

Furniture 

Sistem 

manajemen 

persediaan untuk 

setiap perusahaan 

sangat penting 

Analisis Perbandingan Tingkat..., Hendy, FIB UMN, 2017



58 

 

Company: A Real 

Case study 

untuk memenuhi 

permintaan 

pelanggan dengan 

tepat waktu dan 

dengan biaya 

yang efektif. 

6. Computers & 

Industrial 

Engineering 

Thai Young Kim, 

Rommert Dekker, 

Christiaan Heij 

Spare Part 

Demand 

Forecasting for 

Consumer Goods 

Using Installed 

Base 

Information 

Perencanaan 

sistem peramalan 

permintaan pada 

spare part sangat 

dibutuhkan. 

Sumber: Penulis, 2017 
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