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Amalisa Manajemen Xlan Efisiensi Penyediaam Faken,,{yann
Pada Foulfny Shop
R. Syafriardio Fitnini* K*mrnrnzzannan
Fakultas Peternakan Universitas,Andalas Padang

Ahstract
The obiectives of this research were to deterrnine the optimum quantity offeed stocked or
ordered which gave the most econamic fficiency in daily ntsnagemeytt practices aJ
poultry- skop. The case sturly was conducted at Rajswali poulny shop, Iocated in Lubuk
Begalung sub district, Padang city. D*ta or infarmation collested includecl: kind af lbed
stocked; volume and time sckedule offeed trdered; procedrtres and co,st offeed ordering,
lmndling, storage and distribution. The dct{r were statisticalty an*lyzed by using
Economic Order Quantity Method. The results sleowed that the poultry skop kas altplied
good stock rnanagement practices" The quantity and frequency af feed ordererj oJ'69,V84
kgfor everv 2 days was foand the most optimuffi management practices which might s6ve
cost afabout Rp. 9,064,874for the year of20A6.

Keywsrds: stock management, chicken feed, economic order quantity
Pendahuluan

Pakan adalah input produksi
yang sangat penting dalam usaha
peternakan ayam ras petelur. Pakan
berupa sediaan dari bahan tanaman
pertanian (organik) dengan daya
simpan dan ketahanan nilai gizi yang
terbatas. Walaupun telah digunakan
bahan pengawet, pakan tetap saja bisa
mengalarni penurunan kandungan gizi
karena lamanya penyimpanan. Kebutuhan pakan di suatu daerah
berkaitan dengan besarnya populasi
ternak (ayam) di daerah tersebut.
Semakin besar populasi ayann rnaka
sernakin besar pula jumlah pakan yang
dibutuhkan.
Populasi ayam ras di kota
Padang memiliki angka kenaikan yang
besar setiap tahunnya. Pada Tabel I
dapat dilihat per"kiraan kebutuhan
pakan ayam di Sumatera Barat dan
Kota Padang unhrk 3 tahun kedepan.

Sampai saat

ini kota Padang

belurn melniliki industri pakan
komersil, oleh karena itu untuk
memenuhi kebutuhan pakan ayam di
Kota Padang maka peranan pengusaha
sebagai penyalur/ distributor pakan
sangat dibutuhkan oleh peternak ayam
di Kota Padang.

Rajawali Feed Center dipilih
sebagai ob.jek penulisan/penelitian,
secara purposive, karena usaha ini
merupakan salah satu distributor
pakan terbesar yang ada di kota
Padang dan juga merupakan agen
resrni perusahaan PT. Charoen
Phokphand Medan. Jenis pakan yang

dijual di Rajawali dapat dilihat pada
Tabel 3. Perusahaan ini memiliki
pasar yang cukup luas, selain di
wilayah Sumatera tsarat juga di
provinsi R.iau dan Jambi dengan
pennintaan yang fluktuatif. Kondisi
ini membawa perusahaan pada dua
resiko, jika persediaan menurnpuk
(over stock) maka akan r:renghadapi
resiko kerugian dan jika persediaan
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sedikit (stock out) maka permintaan

dengan pengadaan persediaan dalam

konsumen tidak daPat terPenuhi.
Penelitian dilakukan dengan
tujuan: Untuk mengetahui manajemen

usaha.

pirsediaan pakan ayam Yang dila-

kukan oleh Rajawali Feed Center.
Selain itu juga untuk mengetahui
kuantitas pemesanan untuk setiaP
jenis paken ayam agar mencaPai
tingkat pemesanan yang ekonomis dan
efisien bagi Perusahaan untuk tahun
2006.

cara dengan PimPinan

Perusahaan

ditambah dari bagian-bagian Yang
terlibat dalam manajemen persediaan
pakan ayam pada usaha tersebut. Data
sekunder diPeroleh melalui data
/laporan tertulis yang dihimpun oleh

bagian dalam Perusahaan

Yang

*"lukttk* pencatatan berkaitan dengan persediaan pakan ayam dan dari
instansi terkait, yaitu Dinas Peter-

nakan (data untuk daerah kota

Materi Dan Metode

Padang).

Penelitian dilakukan

Data atau informasi

dengan

melalui studi kasus (case study) pada
Rajawali Feed Center. Untuk mendapatkan data tertulis dilakukan
konfirmasi kepada bagian-bagian yang

melakukan pencatatan

Data diPeroleh melalui wawan-

dikumpulkan adalah

Yang

:

1. Proses Pengambilan KePutusan
Melakukan Pemesanan Pakan

2.

Proses Pemesanan

berkaitan

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Pakan Ayam di Sumatera Barat
Jenis

Ayam

*:.

Ekor

(ekor)
Ayam
Pedaging
e
- ----Q<

Ayam Petelur

Perkiraan
Kebutuhan

Kebutuhan Per

Jumlah Ayam

Tahun

2003 10.608.542
2004 12.804.118
2005 tt.3I.Zg1

1,6

2004 5"337.255
2005 5-:608"482

kgitahun 175'328'826'8
32,85 kg/tahun 184,238'633,7

ffi

kg/periode 16.973.667,2
l,6kg/periode 20.486.588,8
1,5

kdpetiode

lry

iF.
al^-6n
o
32,85kg/tahun 154.612.729'8

32,85

Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Pakan Ayarn di Kota Padang
Tahun

Jenis Ayam

Ayarn

2044

Petelur

2005
2003

2004

539.622

2005

,

**)

Ayq

ekor
3.550.000
4.8s6.900
4.6A2.785
400.800
516.400

2003

Ayam
Pedaging

Jumlah

Kebutuhan Per

Ekor

*f

Perkiraan
Kebutuhan
(kg)

1,6 kg/periode

5.840.000

1,6 kg/periode

7.77r.040
7.364.456

32,85 kg/tahun
32,85 kg/tahun

13.166.280
t6.963.140
17.726582,7

32,85 k

Di"ts Peternffin Simaters Barat dan Kota Padang
Rasyaf tahun

t

990 (ayam

petelur) dan Rasyaf tahun
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3. Proses Pengirirnan Fakan
4" Froses Fenanganan Fakan
5"

5.

C: biaya
yang

Datang
Froses Fenyimpanzur Pakan
Froses Distribusi Pakan

Ljnl.uk rnenjawab tujuan pe$e*

litian yalrg kedua yaitu

tentang
kuaratitas pornesaniirr yang ekonornis,
vanairei yang diamati yaitu :
1. Kebutuhan pakan per tahun
2" Jilmlah yang dipesan masingmasing jenis pakan pada setiap
pem*sanaJr
-)- Ferie;de pemesanan yaitu rentang
rvaktu antara pemesanan pertarna
dengan pemesanan selalrjutnya
4. Biay* pepnesanan {ordering castsi
5. Eiaya penyirnpanan (earrying
c*sts)
k Flarga pakan perunit
1. Lead Time (waktu penyerahan
pakan yang dipesan)
Aralisis yang dilakukan pada
penelitian ini adalah analisis deslrripttf
kwalitatif dan a"nalisis de skript iJ' kuan-

titatif. Anaiisis deskriptif kualitatif
menyajikan tentang manajemen persediaan pakan ayam yang dilakukan
oleh Rajawali Feed Center" Analisis
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan konsep Ecanomic Order
Quantity (EO}), tujuannya adalah
untuk mengetahui dan menentukan
jumlah pernesanan pakan ayam yang
ekonomis yang dilakukan oleh pihak
distributor.
Assarni (1999) mengemukakan
bahr.va n$nus yang digunakan untuk
jurnl*h optirnurn unit per order adalah:

dimana,

A : jumlah kebutuhan
R

:

I)

:

pakan ayam

per tahun

harga pakan ayarn rata-rata per
unit
biaya pemesanen
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prenyirnpanan, yang

dinyata.kan sebagai

suatu
presentasi dari persediaan ratarata
N : jumlah pesanan ekonornis
Dengan simbol dan notasi
diatas, dapatlah ditetapkan bahwa
biaya Feme$anan per tahun adalah :

Ar(,

xP

.r' lV
dan biaya p*enyimpanan pertahun
4-L ,0.5

x{' =

ttC,\',r,t

Sehingga tcta} triaya (TC) adalah

:

* RCN1(

rC = yN rP
Dimana 0.5 R.CN atau RCN/2
merupakan tetapan yang diperoleh
dari N/2" yaitu persediaan rata-rata
pada tingkat A/N (perioele pemesanan
selama satri tahun).
Handoko (1984) menyatakan
bahwa ada beberapa asumsi yang
harus dipenuhi yaitu :
1. Permintaan/kebutuhan penjualan
pakan ayam adalah konstan,
seragam dan diketahui (deterministik) untuk tahun 2006.
2" Harga per unit pakan ayam adalah
konstan, rata-rata Rp 3.304,7 per
kilogram.
3. Biaya penyimpanan pakan ayam
per unit per tahun adalah konstan,
yaitu rata-rata Rp 15,32 per kg.
4" tsiaya pemesanan per pesanan
adalah konstan, yaitu Rp
9.687.1l0 per pesanan
5. Waktu antara pesanan dilakukan
dengan barang-barang diterima
(lead tirne) adalah korustan, ratarata I minggu.
Untuk tahun 2006 karena belurn
terekapitulasinya data perusahaan, maka penulis berupaya melakukan
proyeksi. Metode yang digunakan
adalah metode Least Square (Assauri,
1999) dengan formulasi sebagai berikut: [tr'= nq+b[x untuk mencari

nilai a, dan rumus
Jurnul Peternakan Indonesia, I l(3):249-260, 2006
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untuk rnencari
nilai b. Rumus Yx=fl+bX dignnakan
untuk fflenentukan sales foreastin&.
Nilai a tlan b adalah konstanta,X
adalah periode tahun dan Y adalah

f.ff=alf+b[..f

.jumlah penjualan pada periode X.
Metode ini dipilih karena dinilai
lebili ssderhana dan sssuai dengan
data yang tersedia, rnenurut Handoko
(1984) least sEr,rare adalair salah satu
met*de yang paling fu.ias digunakan
untuk menentukan persal"naan trend
data karena rnetade ini menghasilkan
apa yang secara matematis digambarkan sebagai line of bestfit.
F{asi$

San Fembahnsarn

A. Gambaran Umum Fet"usahaan

Rajawali Feed Centre mempakan saiah satu <listributor pakan
ternak cli lcota lladang, beralamat di .Il.
By Fass No. 5 Lubuk Begalung
Padang, berdiri sejak 1 Januari 1996,
rnulanya hanya sebagai pedagang
pengecer rnulai tahun 1996 sampai
tahun 1999. Tahun 1999 melakukan
ekspansi menjadi agen pakan ayam.
Pada tahun 2000 resrni menjadi agen
d&ri PT. Charoen Pokphand hr{edan.
Pada tahun 2001 membuka cabang di
Paynkumbuh yang merupakan daerah
peternakan ayam terbanyak di
Sumatera Barat. Rajawali Feed Centre
rnemilihi kapasitas penjuaian pakan
dengan skala yang cukup besar dengan

wilayah pemasarannya

meliputi
Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
Selain menjual pakan dengan skala

besar untuk petemakan ayaan,
Rajawali juga menjual pakan dengan
permintaan skala kecil(eceran).

B. Persediaan Paksn Ayam Rajawali
Feed Centre

I"

Jenis Persediaan Fisik Pakan
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Bentuk pakarr yang dijual di
R.ajawali terdiri dari tepung (atl
mashS, butiran (pellet), darr butiran
pecah (crumbfe). Pakan yang paiing
diminati umwnnya berbentuk butiran
pecah, karena cocok untuk ayam
semua umur.

Keterangan jenis palcan di
Rajawali sesuai eiengan kebutuhan
ayam berdasarl<an nnasa pemeli-

haraannya dapat dilihat pada Tabel 3.

?. Sistem Fersediaan Pakan

Persediaan Rajawali berupa
fluctution stock. Pengadaan persediaan
pakan berdasarkan pemantauan di
iapangan dan analisis persedian yang
terdapat cii gudang" Keputusan persediaan pakan di Rajawali bersif'at
sediaan independen.

3.

Persediaan Pengaman (Bwffer
Stoelr)

Di Rajawali, stok penyangga
(buffe, stock) terjadi pada saat tertentu
saj4 yaitu saat lebaran dan tahun baru.

Pada dua periode ini,
angkutan tidak beroperasi

biasanya
sehingga

perusahaan memesan double stack
untuk menanggulangi beberapa hari
libw tersebut. Terkadang stok penyangga ini berlaku pada saat harga

pakan akan naik sesuai dengan
informasi dari pabrik, agar mendapatkan harga yang lebih murah.

Stok penyangga dalam setahun terjadi
hanya dua kali. Sedangkan untuk
kebutuhan harian, tidak menggunakan
stok penyangga.

C.

Gudang Penyimpanan Pakan

Gudang penyirnpanan pakan
didirikan seoara peffnanen daya
tampung lebih dari 150 ton. Selain
gudang utama terdapat juga gudang
lain dekat kantor dengan daya
tampung 50 ton. Gudang didirikan

I

907-t 760

!
i
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lebih tinggi dari dasar pennukaan
tanah sehingga tetap menjaga psr*
mukaan lentai tetap kering. Pahan
yang disirnpan di dalam gudang

eegnh terlad.inva kekurangan pers,*diaan (stock r;t:t).
Pada ketru{rihan penjualan tahun

?*fib, daln*n "tnongatasi

kektuangan
stok Rajawall han:s rnenentukan titik
psrnesanan kernbali. Kebutuhan satu
minggr,r rninimal 247 "394 kg" Ketika
j*::;lah palter .yang tersisa di gudang
tii;ggal ?.17.39.4 kg maka Rajawali
ha::us m*nxe$an kembali. Narnun
Benlesanan pakarr dilakukan pada
setiap ir*ri rlengan jumlah pemesanan
35.:142 kg per hieri untuk mernenuhi

disusun dengan ketinggian twnpukarn
15 -20 karung.

D. Pengend&lisn Persediaan F*knw
Ayam di Rajawuli Feed Centre

Jurnlah persediaan

yang
diadakan untuk menlaga kelanearan
proses produksi (penlualan) tentai:S
berapa besar akan dilatr<uka;r pernesanan tergantuug pada estimasi
permintaan dan laporan dari bagian
gudang.

1. Titik

Peuresannm

253

kr":i;utuh,.an

I

rnin g;gu"

2.

Sistem Pemg*ndalian Fensesanan
Fersediaan Fakan
Pemesaria:l ditentukan berdasarjumlah
pers*diaan pakan pada
kan
tingkat tertentu yang msrupakan batas
waktu diiakukannya pemesanan yang
disebut order point/rutr"der point "

Fsl*sgr

Kembali
Kebutuhan persediaan pakan
harus menyesuaikan dengan .ienis da:r

jumlah yang terdapat di gudarig. Jika
sekiranya jumiah pakan unhrk suatu
jenis tertentu berada pada knndisi
tinggal sedikit, nnaka harus dilakukan
pemesenan kernbali. Titik pemesanan
kenrbali (Reorder line/ROL) yaitu
.jumlah pakan ayam yang tersisa di
gudang harus mampu untuk mencukupi permintaan selarna dila-kukan
pernesanan pakan yang bam (masa
tenggang). Tu.juannya untuk men-

3.

Tahapaxa Proses Femgendalian

Fersedinm

di Rajawali

a.

Prases Fengambilan Keputusan
Melakukan Femesanan Pakan

Jumlah pembelian pakan ke
pabrik itu sangat ditentukan oleh
estimasi tenaga di lapangan, yang
dikaitkan dengan stok pakan terakhir
di gudang disaat order barang.

Tabel3. Jenis Pakan Ayam yang Dijual di Rajawali Fe*d Cenf.re

No

Jenis Pakan

Ayam

Berat Per
Karung (KC)

I

ts 511

50

2
J

B sl2
B3lX

4

124

5

B t24

50
50
50
cn
J\,'

5
7

511
311

9

321
122

t0

t26

I

Jwrnal P eternakan Indones ia, I I (3)

Kegunaan

Broiler urntu 1 rninggu
Broiler umur 2 :ninggu keatas
Broiler awai
Layer masa produksi

Layel

:

2

49-2 60,

masa proctruksi

Broiler dan Layer tahap awal
Layer awal dan Broiler awal
Layer awal
Layer grCIwer {tai:ap perturnbuhan)

50
50
50
50
50

ksi

2

Feed

Centre

0A6
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Pihak perusahaan berusaha

e. Froses Distribusi Fakan

untuk rnengatur sirkuX.asi stok dengan
jumlah 247.394 kg perminggu, ke-

Sistem yang diterapkan adalah
First trn First Out (FIFO) karena

rnungkinan permintaan

pakan muciah rusak.

g:elanggan

mainpu terpenuhi" Jika terjacti kekurangan maka persentase yang tidak
terlalu signifikan.
b. Prclses Fem.esanan Fakan
IJntuk sistem pernbayaran pakan
yang dipesan ke pabrik rnenggunakan
sistem cost lle{ore delivery* (CBD).
Perusahaan mengorder setiap hari, jika
mengorder terlalu besar bisa melebihi
kapasitas gtidang, dan juga masalah
parkir dan keamanan, dan jr.lga agar
cashflaw tidak terganggu. Tanggung
jawab pabrik hanya sampai pada
mobil pengangkut. Untuk proses
pengangkutan pakan dari Medan ke
Fadang adalah tanggung jawab
pembeli (Rajawaii).

s.

Proses Penanganan Pakan yang

Datang
Sebelum pakan yang baru datang
maka dilakukan perencana{m barang
akan masuk ke gudang. Proses
bongkar di gudang hanya dilakukan
pada jam kerja. Penganglartan hanya
bertanggung jawab mengantar pakan
sampai ke pintu gudang. Biaya
bongkar gudang, biaya-biaya yang
timbul untuk proses bongkar muat
ditanggung oleh Rajawali Feed
Centre.

d.

Proses Penyirnpanan Pakan di
Gudang
Batas rnaksimal pakan yang bisa
disimpan yang diterapkan di gudang,
adalah satu bulan setelah barang
keluar dari pabrik" Perjalanan
pengangkutan butuh wahu satu
minggu, maka pakan yang disirnpan
digudang paling larna adalah tiga
minggu"
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E. Jumlsh Pemesanan Ekanornis
Paknn Ay*m di Rajawali FC
Fada Tabel 4 bisa dilihat proyeksi
kebutuhan pakan tahun 2006 dengan
Metade Least Sqware dad tahun 2002
sampai dengan tahun 2005"

Jumlah kebutuhan pakan ayam

untuk tahun 20S6 {dilarwbangfum
dengarc A) di R.ajawali Feed Centre
setelah di hitung dengan rnetode Least
Squarc tersebut adalah 12.900 ton atau

12.900.000 kg. Harga paLan rata-rata
per kilograrn (difambangkcru fi/ adalah
Rp 3.315. Sehingga diperoleh total
nilai pakan untuk kebutuhan pakan
tahun 2006 adalah Rp 42.7 64.520.000,
Biaya-biaya yang timbul karena
adanya persediaan terdiri dari :

1.

Biaya Pernesanan (Ordering Cost)
dilarnbanglcan F
a. Biaya Fax

: Rp 10.000,- per

order
b. Biaya Telepon : Rp tr0.000 per
order
c. Biaya Transfer Uang: Rp 30.000
per order
d. Biaya Pengangkutan: Rp
9.188.920 per order
e. Biaya Bongkar : Rp 353.420 per
order
Total biaya pemesanar/ ordering
cost (P) per pesanan adalah
Rp 9.592.340.

2. Biaya

Penyimpanan (Carrying

Cost) difamb*ngkan C
a. Biaya Asuransi : Rp 0,10 per kg
b. Biaya Penyusutan : Rp 1,23 per
kg
c. Biaya Sewa Gudang : Rp 2 per
kg

ISSN: 1907-1760
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d. Biaya Tenaga Gudang : RP I
per kg
e. Biaya Susun Barang : RP I Per
kg
f. Ongkos Muat : Rp l0 per kg
Total biaya penyimpanan (C)
adalah Rp 15,33 per kg.
1.

Jumlah Pemesanan Ekonomis

Dari

keterangan diatas daPat

dihitung Jurnlah Pemesanan Ekonomis
Economic Order Quantity (EOQ)

I

sebagai berikut

= /4359333366
N = 69.784,5kg = 69.784kg

1g

per pesanan, atau
N = 69,784 ton per pesanan

Untuk Menghitung

Jumlah
Pemesanan Ekonomis (EOQ) untuk
masing-masing jenis pakan diperoleh
dengan cara mengalikan antara EOQ
total pakan per pesanan dengan

persentase kebutuhan setiap jenis
pakan (cara menghitung persentase
dapat dilihat pada Tabel 5).

:

2. Jumlah Melakukan

N=

.

,ttr

:

:

Untuk menghitung Jumlah
Order Selama Satu Tahun
i2.900.000kg

N_

:

69.784kg

N = 184,8 = 185 kali dalam

setahun,

atau

365hari

lS\hari
N =1,97 =Zhan
Pemesanan pakan ayam ke
pabrik dilalcukan sebanyak 185 kali
dalam setahun atau sekitar 2 hari

=l

N_

Pemesanan

Dalam Satu Tahun

dimana,
Kebutuhan pakan ayam setahun (A)
12.900.000 kg
Biaya pemesanan (P) per order
Rp 9"592.340
Biaya penyimpanan (C) per kg :
Rp 15,33
F{arga pakan mta-rata (R) per kg :
Rp 3.315.

r

255

247 .482.372.000.000

sekali melakukan pemesanan.

50.818,9

Tabel4. Perkiraan Kebutuhan Penjualan Pakan Ayam Tahun 2006.

No
1

2
J

Jenis Pakan

Perkiraan Penjualan Tahun 2006 (Ton)

B 511
B 512
B 311

4

124

5

B 124

6

511

4.4t0
2t0
252
4.866
972
270

7

3ll

318

8

321

9

t22

t0

t26

120
888
s94
12.900

Total
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Tabel 5" Jumlah Femesanan Ekonomis Setiap Jenis Fakan Fer CIrder
Jenis

EOQ Total

Fakarr

Per Order {KG)

1 E5l1
2 8512
3 B3il
4 124
5 El24
65n
7 311
8 321
I 122
l0 126

7i Kebutuhan
Setiap Jenis

1,137

I,36tr

i,63

69"784

1,95
aI 11

26.322,57

26J22

69.'t84

?,53

5.254,73

{ ?s{

69.784

2,$9

1.458,48

1.458

69.784

2,46

|.716"68

1,717

59.7&4

0,93

648,99

4,649

69.784

6,88

4.801,14

4,801

69.784

/i,60

3.210,06

3,218

99,97

69.163,03

69,762

Biaya Pemesanan Pertahun *
Biaya Fenyirnpanan Fertahun.

Adapun biaya pemesanan per
tahun diperoleh dengan mengalikan
jurnlah kebutuhan penjualan tahun
2046 dengan biaya pemesanan per
pesanan, kemudian dibagi dengan
tingkat pemesanan.
iaya pemes 6nan pertahun

AxP

=-

N

Biaya pemesanan pada setiap
pernesanan di Ra.jawali terdiri dari :

1. Biaya

pemesanan yang besar
jumlah pengeluaramrya berdasarkan pada jumlah frek*'ensi
pemesanan, yaitu:

Biaya telepon

Rp10.000

Biaya fax

Rp10.000

Biaya Sansfer

.131"48

1.360,78

69.784

a. Biaya pemssanan pertahun

B

Ton
23"852

69"7S4

Untuk mengiritung Total Biaya
(Iotal Cost) yang harus clikeluarkan
dalam satu tahun yaitu :

:

Ke

23.852,17

34,18

Total Biaya Pertaharn

TC

Pakan

69.784

Jumlah

3"

EOQ Setiap Jenis Fakan

uang

R.p30.000

Total setiap pemesanan Rp50.000

1

2. tsiaya pemesanan yang besar
jumlah pengeluarannya berdasarkan

jumlah pakan yang dipesan,

yaitu:
Biaya pengangkutan
Rp 260 per kg x 69.784 kg
: Rp18.143.840
Biaya bongkar
Rp 10 per kg x 69.784 kg
697.840
Total setiap pemesanan
Rp18.841.680
Jadi total biaya pemes&nan setiap
pemesanan (P), untuk tingkat
pemesanan 69.784
adalah
Rp 18.891.680.

:

:

: Rp
:

kg

Untuk biaya pemesanan pertahun:
AxFrN

_

(1

2.900.000frgXRp. 1 8.891.680)
69.784k9

243.702.672.000.000
69.784

=

Rp3.492.242.8A6

b. Biaya penyimpanan pertahun

Biaya

penyimpanan di

Rajawali Rp 15,33 per kg pakan ayam"

Safir kali pakan masuk

pada

perhitungan EOQ jumlalnya 59.784
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kg. Maka biaya penyimpanan satu kali
pakan ayam rnasuk jumlahnya
Rp1.069.788,72. Dalam satu tahun
pakan akan masuk 185 kali ( atau
184,8 sebelurn dibulatkan), jadi total
biaya penyirnpanan satu tahunnya
adalah:
Biaya penyimpanan pertahun
: Rp 1.059.788,72 x 184,8
: Rp tr97"6q6.955
Setelah diperoleh biaya
pemesanan dan biaya penyimpanan
untuk satu tahun" Maka dapat dihitung

b.

pemesanan,

Rp 250

Rp 9.542.340
Jadi biaya
setiap
pernesanan
pada tingkat
pemesanan 35.693 kg, jumlahnya

pemesanan

(P),

yaitu:

P:

Rp.50"000 + Rp.9.54234A
P = Rp.9.592.340
Untuk biaya pemesanan pertahun
AxP

N

Feed

Q2.9 0a.00a k$$p.9 .s92 s aa)

Centre

Tingkat pemesanan pakan ayarn
yang dilakukan Rajawali untuk
memenuhi kebutuhan penjualan tahun
2005 adalah 35.342 kg setiap kali
melalcukan pemesanan. Pada tingkat
tersebut, Rajawali harus melakukan
365 kali pemesanan dalarn setahun,

atau setiap hari

melakukan

pemesanan.

Total Biaya tahun 2006 yang
akan dikeluarkan Rajawali pada
tingkat pemesanan 35.342 kg per
:

Biaya pemesanan pertahun +
Biaya penyimpanan pertahun.
1. Biaya pemesanan pertahun
Biaya pemesanan di Rajawali terdiri

dari:
a.

bongkar
x35.342kg :

Rp 353.420

total biaya satu

yang dilakuksn Rajawali

:

x35.342kg :

Total setiap pemesanan

F.Perbandingan Jumlah Pemesanan

TC

besar

RP 9'188'920

Biaya
Rp 10

tahunnya adalah :
TC: Rp 3.492.242.&86 +
Rp 197.696.955
TC: Rp 3.689.939.761.

pesanan adalah

Biaya pemesanan yang

jumlah pengeluarannya berdasarkan jumlalr pakan yang dipesan,
pada tingkat pemesanan 35.342
kg, besar biaya pemesanan ini
yaitu :
Biaya pengangkutan =

total biaya untuk tahun 2006. Pada
tingkat pemesanan 70.608 kg setiap

kali

257

Biaya pemesanan yang besar
jumlah pengeluarannya berdasar-

kan jumlah frekwensi pemesanan. Sattr kali pemesanan

jumlahnya Rp.50.000.
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35.342kg
123.741"t86.000.000
35.342

=

Rp.3.501 .250.241

2.

Biaya penyimpanan pertahun

Pada tingkat

pemesanan

Rajawali, satu kali pakan ayam masuk
junrlahnya 35.342
Biaya
penyimpanan Rp 15,33 per kg pakan
ayam. Jadi besarnya biaya penyim-

kg.

panan satu

kali pakan masuk

ke

gudang adalah Rp 541 .792,8. Dalam
satu tahun, pakan ayam akan masuk
sebanyak 365 kali. Jadi biaya
penyimpanan satu tahun yaitu :
Biaya penyimpanan setahun
: Rp 541.792,8x365
: Rp 197.754.394
Setelah diketahui biaya
pemesanan pertahun dan penyimpanan
pertahun, maka total biaya persediaan

ISSN: 1907-1760
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pakan ayam yang akan dikeh"rarkan
Rajawali untuk tahun 2CI06 adalair :
TC: Rp 3"501.250.24i +
Rp i97"754"394

TC:

Rp 3.699'004.635.

Dari hasil Yang diPeroleh

atas, terlihat bahwa pada
tingkat peffiesanan Rajawali, untuk
mernenuhi kebuftrhan penjualan pakan
ayam tahtur 2t)CI6, jumlah pernesanafi
yang akan dilakukan adalah sebesar
ZS.iqZ kg setiaP kali rnelakukan
pemesanan" Jumiah Pemesanan Yang
ir"*. dilakukan dalam setahun 355
kali atau setiap hari harus melakukan
pernesanan. Pada tingkat pemesanan
tersebut, R.aj awali hanus rnengeiuarkan

tersebut

di

biaya yang tinrbutr karena adanYa
persediaan tersebut dalara setahur
(tuio* 2005i adalah sebesar RP
3.699.004.635.

Sedangkan Pada Perhitungan
menggunakan runaus EOQ, urrtuk
memenuhi kebutuhan penjualan tahun
2086, tingkat pernesanan pakan ayam
adalah 69.V&4 kg setiap kali memesan'
Pada tingkat tersebut, jumlah Pe*
rnesanan yang perlu dilakukan dalam
setahun adalah 185 kaii atau setiap 2
hari sekali harus rnelakukan Pernesanan. Pada tingkat Pemesanan
menurut hasil penelitian, total biaya
yang harus dikeluarkan daiam tahun
2005 adalah sebesar Rp3.689.939.7 6l'
Paria Tabel 6 dapat ditrihat perban-

dingan biaYa Persediaan antara

Rajawali dengan hasil penelitian, yaitu
perbandingan biaya pemesanan per-

tahun dan biaYa PenYimPanan

Perselarna
dikeluarkare
tahun yang harus
tahun 200{t.
Dari total triaYa Yang harus
dikeluark*n antara tingkat pemesan
Itajawali dengan tingkat pemesanan
hasil penelitian, terlihat bahwa pada
tingkat Pemes&nan Pakan ayarn
r*en.urut hasil pedelitian, total biaya

yeng dikeluarkan tebih kecil jika

dibandingkan total biaya yang laarus
dikeluarkan pada pemesanan pakan

eyam Rajawali. Artinya

pefilesanarl

persediaan pakan ayam menurut hasitr
mengefisienkan
penelitian
-tiuyu, dapat lebih
yakni sebesar Rp 9'064"874
dalam tahun 2006,
Efisiensi tersebut terjadi karena
jumlah melakukan pernesanar! dalaryr
satu tahun menjadi lebih sedikit, pada
saat pemesanan ditingkatkan rneniadi
69J84 kg setiap pemesanen" Semuia
pada tingkat Pemesanan 35.342 kg,
jumlah pemesanan setahun sebanyali
:OS tuti. Namun kerika pada tingkat
pemesanan 69.784 kg, jumlah
pemesanan yang Perlu dilakukan
dalam setahun hanYa i85 kali saja'

Berkurangnya jumlah Pemesanan
tersebut tentunya dapat mengurangi
biaya pemesanan Yang timbul dalam
satu tahun.

AdaPun biaYa Yang terlihat
mengalami ef,rsiensi adalah biaYa
pemesanan Yang besarnYa jurnl{
pengeluarannYa tergantung Pada
banyaknya melakukan Pernesanan'

(2006)
Tabel6. Perbandingan Biaya Persediaan Rajarvali dengan Hasil Penelitian
Perhitungan Perhitungan HOQ
.ienis Biaya
g.eiqwati iRp)__..-- ,qpj_.
3"492'242'846

Fersediaan

No
1

:sot-zsa'2|r

TOTAL
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Biaya

ini terdiri dari

biaya

telepon, biaya faxmail dan biaya

transfer uang. Biaya ini tidak
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah
pakan yang dipesan. Walaupun tingkat
pemesaruilr ditingkatkan, biaya ini
tidak mengalami perubahan. Akan
tetapi apabila frekwensi pemesanan
dikurangi, maka biaya pernesanan ini
akan dapat mengalami pengurangan
pula.

Adapun biaya pengangkutan;
biaya bongkar dan semua biaya yang
termasuk dalam biaya penyimpanan,
dalam satu tahun biaya ini jumlahnya
tetap walaupun jumlah melakukan
pemesanan dikurangi. Hal ini

dikarenakan biaya-biaya tersebut,
tidak dipengaruhi oleh banyaknya
jumlah melakukan pernesanan, akan
tetapi dipengaruhi oleh jumlah pakan

ayam yang dibutuhkan untuk

penjualan dalam satu tahun. Jadi biaya
ini, jumlahnya akan selalu tetap
sebesar jumlah pakan yang akan
dibutuhkan dalam tahun 2006" selama
tingkat biaya yang telah ditetapkan
tidak mengalami perubahan.

dapat

disimpulkan bahwa :
1. Proses pengendalian persediaan
pakan ayam yang dilakukan oleh
Rajawali pada kenyataannya
mampu untuk mengendalikan
jalannya proses produksi (penjualan) pakan ayaffi di dalam
usahanya secara lancar dan teratur.
3. Adanya suatu tingkat pemesanan
persediaan pakan ayirm yang lebih
pemesanan

yang dilakukan oleh

pihak

perusahaan. Tingkat pemesanan
tersebut yaitu 69.784 kg setiap kali
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