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Kompetensi Dasar 

 

Semester Gasal 

1. Mengelola kegiatan pengelolaan penyimpanan dan 

penggudangan hasil pertanian 

PTS 

2. Menentukan teknik penyimpanan hasil panen, olahan pangan 

dan non pangan 

3. Memilih cara dan peralatan penyimpanan alami untuk hasil 

panen, olahan pangan dan non pangan 

PAT 

Semester Genap 

1. Menganalisis serangan hama dan penyakit dalam 

penyimpanan penggudangan hasil panen, olahan pangan dan 

non pangan 

PTS 

2. Memahami cara pengendalian hama dan penyakit dalam 

penyimpanan penggudangan hasil panen, olahan pangan dan 

non pangan 

PAT 

  



5 

 

 Daftar Isi  

SISTEM MANAJEMEN PERGUDANGAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat memahami cara mengelola kegiatan penyimpanan 

dan pergudangan 

b. Siswa dapat mengelola kegiatan penyimpanan dan pergudanagn 

hasil pertanian 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Menjelaskan manajemen pengelolaan kegiatan penyimpanan 

dan pergudangan  

b. Menunjukan pengelolaan penyimpanan dan pergudanagn hasil 

pertanian 
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C. Uraian Materi 

I. Manajemen Pergudangan 

Ruang Lingkup Manajemen Pergudangan 

Gudang dan kegiatan pergudangan dipersiapkan oleh perusahaan 

dengan tujuan:  

1. Meminimalisir biaya transportasi  

Gudang memiliki peranan penting dalam proses pengendalian dan 

pengurangan biaya transportasi dan produksi, karena dalam 

pemindahan barang dengan menggunakan transportasi angkut ada 

minimal volume yang menjadikannya lebih murah atau lebih mahal 

tergantung jumlah barang yang diangkut. 
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Lebih murah jika barang yang diangkut lebih luas, karena terdapat 

tempat untuk menyimpan sejumlah abrang tersebut, yaitu gudang. 

2. Meminimalisir biaya produksi  

Untuk melakukan produksi suatu barang, unit produksi sebuah 

perusahaan harus melakukannya dengan minimal batch atau 

satuan produksi tertentu yang menyebabkan biaya produksi dapat 

lebih rendah.  

Jika penggunaan 

mesin produksi 

digunakan setiap 

terdapat 

permintaan 

barang dengan 

jenis berbeda-

beda, maka biaya produksi dan waktu persiapan akan lebih besar. 
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3. Pengkoordinasian antara penawaran dengan permintaan 

Peranan lain dari keberadaan gudang yaitu dalam hal 

mengkoordinasikan antara penawaran dengan permintaan, hal ini 

disebabkan karena 

permintaan pasar tidak 

selalu bisa diproyeksikan 

secara akurat, sedangkan 

proses penawaran suatu 

barang harus terus 

berjalan.  

Untuk itu diperlukan sebuah gudang untuk menyimpan barang 

pada saat volume produksi naik dan volume permintaan menurun 

4. Kebutuhan produksi  

Dalam suatu produksi tentunya akan menghasilkan barang dengan 

karakteristik dan sifat yang berbeda pula, ada jenis barang yang 

bisa langsung dikonsumsi dan ada juga barang yang harus disimpan 

terlebih dahulu untuk dikonsumsi.  
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Contoh dari produk pangan ini adalah yoghurt, tempe, peuyeum 

yang mebutuhkan waktu fermentasi, untuk barang seperti ini dan 

karakteristik serupa memerlukan gudang sebagai tempat 

penyimpanan produk ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

5. Kebutuhan pasar  

Barang-barang yang telah beredar di pasaran memiliki banyak 

macam, namun ada beberapa barang yang diminta selalu ada oleh 

konsumen. Agar pasokan barang tersebut tidak terputus maka 

diperlukan gudang yang relatif dekat dengan pasar sebagai media 

pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan pasar. 
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6. Pelayanan Konsumen 

Nilai tambah yang diharapkan oleh konsumen adalah kecepatan di 

dalam pengiriman barang pada saat adanya permintaan 

konsumen. Untuk dapat menjamin hal ini terlaksana, salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah memastikan stock barang 

tersimpan dengan baik di dalam gudang dengan menjaga mutu dan 

keamanan barang. 

Mekanisme Pergudangan 

Terdapat 3 (tiga) aktivitas utama dalam pengelolaan 

penggudangan, yaitu: 

- Penerimaan 

- Penyimpanan 

- Pendistribusian 

Ketiga aktivitas ini harus ada di masing-masing gudang 

penyimpanan, tetapi jika pemilik gudang menghendaki aktivitas 

lain, hal itu diperbolehkan.  
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Salah satu contoh yang sudah Ibu berikan berikut ini yaitu 

penerapan pengelolaan pergudangan pada gudang BNPB (Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana) milik pemerintah yang 

memiliki beberapa perbedaan dengan pengelolaan gudang milik 

swasta. 

Penerimaan 

Kita bisa memahami aktivitas apa yang terjadi dari kata dasarnya, 

yaitu terima. Artinya ada sesuatu yang diserahkan dan diterima 

berkaitan dengan pergudangan. sesuatu yang diterima dan 

diserahkan itu berkaitan dengan logistik atauu komoditas.  

Penerimaan dalah Prosess penyerahan dan penerimaan logistic 

dan peralatan.  Dalam kegiatan penerimaan ini harus ada 

administrasi yang jelas, terdata dan dilengkapi dengan bukti.  

Pendataan atau pencatatan terhadap barang yang baru diterima 

meliputi jenis dan spesifikasi barang, tanggal penerimaan, jumlah, 

nilai logistik meliputi harga per satuan dan jumlah harga total, dan 

asal barang. 
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Setiap pencatatan pemasukan barang/ logistic ke gudang harus 

dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan barang, berupa: 

a) surat jalan 

b) Nota pembelian 

c) Faktur pengiriman 

d) Kwitansi 

e) Surat penyerahan barang dari unit pembelian 

Penyimpanan 

Barang yang telah diterima dan mengalami pencatatan serta 

kelengkapan administrasi, barang tersebut selanjutnya melalui 

proses penyimpanan. 

Penyimpanan adalah proses kegiatan penyimpanan logistik dan 

peralatan di gudang. 

Ada beberapa syarat untuk melakukan penyimpanan suatu 

barang, yaitu: 

a. Penempatan sesuai dengan denah.  
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Mengingat kembali tentang layout gudang (materi kelas 11), 

ada layout arus U, arus I dan arus L, materi tersebut akan 

bermanfaat untuk menentukan kegiatan penyimpanan suatu 

barang.  

b. Aman  

Pertimbangkan faktor keamanan. Aman dari pencurian juga 

gangguan fisik, cemaran kimia dan biologi, kebakaran. 

c. Penataan sesuai dengan standar pergudangan 

Masing-masing gudang akan memiliki SOP nya masing-

masing, berkaitan dengan komoditas yang disimpan. Terkait 

SOP akan kita bahas lebih lanjut. 

Pemeliharaan (sesuai pengelolaan gudang BNPB) 

Pemeliharaan atau perawatan barang, logistik, komoditas dan 

peralatan di dalam gudang harus mempertimbangkan kondisi agar 

teteap terjamin. Terjamin disini dari segi kualitas dan kuantitas. 

Dalam melakukan perawatan terdapat beberapa prinsip yang 

harus dipertimbangkan oleh personil gudang, yaitu prinsip: 

a. 5R : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (secara terus menerus) 
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b. First In First Out 

Mempertimbangkan barang 

yang pertama kali masuk ke 

gudang, itulah yang pertama 

kali dikeluakan sehingga 

meminimalisir barang 

kadaluarsa tetap ada di dalam 

gudang. Pada industry 

makanan sangat tepat 

menerapkan prinsip ini. 

 

c. First Expired Date First Out 

Barang yang mendekati tanggal kadaluarsa itu yang pertama 

kali dikeluakan. Prinsip FEFO ini seperti memiliki persamaan 

dengan prinsip FIFO, namun dalam penerapannya terdapat 

perbedaan yang nyata. Perbedaan pinsip FIFO adalah barang 

yang pertama kali “masuk ke gudang” itu yang dikeluarkan 

lebih dulu, dalam prinsip FIFO belum tentu barang yang 

masuk/ diterima oleh gudang pertama kali adalah barang 
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dengan tanggal kadaluarsa yang paling lama. Sedangkan 

prinsip FEFO mempertimbangkan “data” berupa tanggal 

kadaluarsa, sebab bisa saja barang yang terakhir diterima 

memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih dekat. Perusahaan 

farmakologi, obat-obatan, apotek menggunakan prinsip ini.  

d. Last In First Out (LIFO) 

Barang yang terakhir masuk  ke dalam gudang, itu yang 

pertama kali didistribusikan. Jika prinsip ini diterapkan pada 

perusahaan pangan akan menyebabkan banyak barang 

kadaluarsa yang tertinggal di gudang, sehingga prinsip ini lebih 

sesuai diterapkan pada industry tekstil yang 

mempertimbangkan mode dan trend yang berlaku di pasar. 

e. Logistik, komoditas dan peralatan disusun di atas palet secara 

rapi dan teratur 

Pendistribusian 

Pendistribusian merupakan kegiatan pengeluaran dan penyaluran 

logistik dan peralatan Di dalam kegiatan pendistribusian perlu 
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dilakukan kegiatan administrasi berupa pencatatan dan 

pembukuan. Apa saja yang dicatat? Hal-hal yang penting seperti: 

a.  jenis dan spesifikasi barang yang didistribusikan.  

b. Jumlah barang serta nominal harga barang yang 

didistribusikan 

c. Tanggal pengeluaran barang. 

Catatan tersebut juga perlu disertai dengan “barang bukti” berupa 

Surat penyerahan barang, surat jalan dan kartu persediaan 

barang. 

Kartu persediaan barang, terdapat pada setiap palet 

penyimpanan barang di dalam gudang. Memiliki fungsi dalam 

mencatat perubahan-perubahan jumlah persediaan barang di 

dalam gudang. Pada perusahaan yang telah menerapkan Good 

Warehouse Pratices atau Cara penganganan Gudang yang baik, 

keberadaan kartu persediaan barang menjadi salah satu hal yang 

wajib dipenuhi. Dalam perkembangan teknologi informasi, kartu 

persediaan barang telah berubah menjadi software yang 

menyediakan informasi secara real-time.  
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Pengendalian 

Pengendalian merupakan proses kegiatan pengawasan atas 

pergerakan masuk keluarnya barang dari dan ke gudang agar 

persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat, 

akurat dan akuntabel. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dari 

awal barang masuk hingga barang keluar atau didistribusikan. Apa 

saja yang dilakukan pengawasan?  

a. Kondisi barang 

b. Susunan tempat penyimpanan 

c. Kebersihan  

d. Kondisi para pekerja 

Penghapusan (khusus gudang milik pemerintah) 

Pemusnahan barang dan peralatan: pembebasan barang milik 

negara dari tanggung jawab. Kegiatan ini biasanya diterapkan oleh 

pengelola gudang milik Negara. Hal ini bertujuan untuk: 

a. bentuk pertanggung jawaban administrasi  

b. Menghindari pembiayaan  
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Jika barang yang sudah kadaluarsa tetap berada di gudang 

akan memakan tempat penyimpanan, membutuhkan 

perawatan yang membutuhkan dana, disamping itu barang 

tersebut sudah tidak digunakan.  

c. Menjaga keselamatan agar terhindar dari pencemaran 

lingkungan 

Barang yang tersimpan lama di gudang (biasanya pada gudang 

milik pemerintah) mengalami penurunan mutu bahkan 

kerusakan. Hal tersebut akan memicu serangan hama dan akan 

menimbulkan racun yang mengganggu lingkungan. 

Tahapan dalam melakukan pemusnahan barang/ logistic di 

gudang (milik Negara): 

a. Pendaftaran logistik dan peralatan beserta alasan 

b. Pemisahan logistik dan peralatan yang kadaluwarsa 

c. Pelaporan 

d. Pembentukan panitia 

e. Pembuatan BAP (Berita Acara Penghapusan) 

f. Pelaporan     
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Latihan soal 

                                                                    Kerjakan latihan berikut 

untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

II. Sistem Prosedur Operasi Gudang 

Pengertian dan arti penting 

Aktivitas pergudangan terdiri dari berbagai macam kegiatan 

operasional, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sampai 

dengan pendistribusian. Pada beberapa gudang milik Negara, 

seperti BNPB atau Bulog terdapat kegiatan pemusnahan/ 

penghapusan. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dilengkapi 

dengan prosedur operasi yang jelas.  

 

https://bit.ly/LatihanSoalMP   

https://bit.ly/LatihanSoalMP
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Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Prosedur operasi 

berfungsi sebagai pedoman tertulis yang resmi, otentik dan dapat 

dipertanggungjawabkan bagi setiap petugas atau pejabat terkait 

dalam menjalankan tugas operasi di suatu perusahaan atau pabrik. 

Standart Operational Procedure (SOP) 

Aktivitas kegiatan gudang (warehouse) diharapkan selalu 

mengacu kepada prosedur yang telah dirancang dan ditetapkan 

sehingga menjadi panduan segala aktivitas bagi siapapun personil 

yang melaksanakan kegiatan pergudangan. Panduan tersebut 

dalam istilah manajemen dikenal dengan Prosedur Operasi Standar 

(POS) atau istilah asingnya Standard Operating Prosedure (SOP) 

Pergudangan. Panduan ini dibuat secara teknis dan rinci dengan 

tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memandu setiap 

layanan pekerjaan yang harus dilakukan di area gudang sehingga 

memberikan jaminan kepastian dan kepuasan (Quality 
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management/ Assurance) serta untuk memastikan sistem 

pergudangan sudah berjalan dengan baik. 

SOP merupakan prosedur resmi yang dikeluarkan oleh 

organisasi perusahaan untuk mengatur atau memberi pedoman 

bagi pekerja dalam melaksanakan setiap pekerjaan setiap 

pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja. Setiap pekerja 

wajib mentaati SOP dalam setiap menjalankan segala aktivitas yang 

ada di gudang. Kegiatan personil yang tidak mengikuti prosedur 

standar dapat dikategorikan pelanggaran yang apabila terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan dapat dikenai sanksi oleh perusahaan.  

SOP dibuat oleh perusahaan itu sendiri sebagai bagian untuk 

menjamin seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan telah 

direncanakan dengan baik. SOP ditetapkan oleh manajemen 

setelah melalui pengkajian menyeluruh terhadap aspek teknis, 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja, aspek ergonomis dan 

aspek ekonomis. 
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Manfaat Penerapan SOP 

Layanan pengelolaan pergudangan dengan menerapkan Quality 

Management/Assurance seperti adanya SOP Pergudangan yang 

dijalankan secara konsisten, hal ini bagi perusahaan akan memiliki 

berbagai keuntungan, diantaranya:  

1. Meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan 

penanganan (maladministrasi) di gudang, sehingga keberadaan 

produk/barang serta sumber daya lain di gudang dapat tetap aman 

dan terjaga dengan baik.  

2. Lingkungan gudang yang kondusif dengan pola kerja yang teratur 

menyebabkan kinerja dan motivasi pegawai gudang terus dapat 

dipertahankan bahkan cenderung terus membaik karena adanya 

kejelasan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap personil.  
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3. Hasil kerja yang optimal serta sesuai tujuan, karena kegiatan 

gudang memiliki standar kerja dengan sistem dan mekanisme yang 

jelas serta mudah dipahami, 

dengan demikian hasilnya 

akan berdampak pula 

terhadap kualitas pelayanan 

gudang secara prima. 

Berdasarkan keuntungan 

sebagaimana yang dipaparkan tersebut, maka semakin jelas bahwa 

SOP pergudangan begitu diperlukan dan menjadi panduan secara 

terstandar bagi personil gudang dalam setiap tugas dan 

kewajibannya. 

Jenis SOP berdasarkan periode penggunaannya 

Pada prakteknya SOP dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:  

1. SOP Rutin  

SOP rutin merupakan prosedur standar yang digunakan untuk 

kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan. SOP ini harus dibuat oleh 

setiap unit operasi sesuai batas kewenangan dan tanggung jawab 
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masing-masing yang diberlakukan dalam mengoperasikan kegiatan 

rutin setiap hari dan kontinu untuk kegiatan pergudangan di 

wilayah kerjanya. Biasanya SOP rutin perlu direvisi setiap periode 

tertentu untuk menyempurnakan atau memperbaiki kekuangan 

yang ada.  

2. SOP Khusus  

SOP ini hanya dibuat oleh unit yang terkait langsung atau tidak 

langsung dalam rangka pengamanan pasokan material di gudang 

pada tempat dan waktu tertentu yang ditetapkan oleh unit gudang 

setempat atau unit atasannya. SOP ini berlaku sementara untuk 

lokasi khusus dan dibatasi waktunya. 

 Bagian-bagian pada SOP 

Hal-hal mendasar (prinsip) yang harus dicantumkan atau 

digunakan dalam penyusunan SOP untuk pedoman pelaksanaan 

suatu pekerjaan pada sebuah perusahaan adalah: 

1. Penggunaan bahasa  

Dalam penyusunan SOP hendaknya menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, jelas, singkat dan tegas serta 
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dihindari kata dan kalimat yang dapat menimbulkan multi 

interpretasi baik untuk perintah lisan maupun tertulis.  

2. Penggunaan istilah teknik, kode gambar, kode panggilan yang 

benar 

Dalam penyusunan SOP hendaknya digunakan istilah teknik, 

kode gambar, kode panggilan atau bentuk perintah yang sudah 

baku atau yang umum berlaku setempat sehingga dapat 

dipahami oleh semua petugas terkait. Penggunaan istilah yang 

tidak baku akan menyebabkan kesulitan pemahaman personil 

dalam mengartikan SOP sehingga berakibat tidak terlaksananya 

SOP. 

3. Pokok-pokok bahasan dalam SOP 

SOP yang dibuat hendaknya memuat hal-hal pokok sebagai 

berikut: 

a. Kata Pengantar 

b. Daftar Isi 

c. Nama pejabat atau petugas yang terlibat (struktur/ hierarki 

kewenangan tanggung jawab) 

d. Pendahuluan 
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e. Pengaturan dan pengendalian 

f. Kondisi normal 

g. Kondisi gangguan 

h. Prosedur pemulihan 

i. Komunikasi operasional 

j. Pengesahan SOP 

4. Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan pada SOP perlu 

disosialisasikan kepada semua bagian agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. Perlu ada kerjasama antara bagian gudang 

dengan bagian lain terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

SOP. 

5. Uraian pekerjaan 

Uraian pekerjaan menjelaskan secara rinci tindakan atau 

pekerjaan yang harus dilaksankan oleh personil dalam operasi 

yang harus dilakukan. Dalam uraian pekerjaan biasanya 

diberikan mengenai kondisi normal maupun gangguan sehingga 

jika terdapat ketidaksesuaian operasi dapat dilakukan 

pencegahan.  
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6. Penutup 

Penegasan bahwa SOP yang dibuat adalah sebagai pediman 

bersama yang harus dilaksanakan dan diaati oleh semua pejabat 

atau petugas terkait. Pengesahan SOP yang ditandatangani oleh 

pejawab yang berwenang. 

7. Lampiran 

Nama pejabat atau petugas yang terkait langsung lengkap 

dengan alamat kantor/ rumah serta nomor telepon, HP, pager, 

dll. Alamat pejabat/instansi lain yang dianggap perlu seperti 

pemadam kebakaran, polisi, dll. 

SOP yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-

masing unit harus ditempatkan di unit atau bagian, ruang, lokasi 

kegiatan dan di copykan kepada para pejabat/petugas terkait serta 

unit atasannya atau pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan 

operasional dan pekerjaan di gudang sangat banyak sehingga tidak 

semua pekerjaan dilengkapi dengan prosedur melainkan hanya 

beberapa kegiatan yang dianggap penting. Beberapa prosedur 

operasi standar (SOP) untuk operasi di gudang terdiri dari:  
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1. Prosedur pencatatan produk jadi 

2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual  

3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima 

kembali dari pembeli 

4. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga 

pokok persediaan produk dalam proses. 

5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 

6. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang 

dikembalikan kepada pemasok. 

7. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang di gudang. 

8. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena 

pengembalian barang di gudang. 

 Contoh SOP 

Berikut diilustrasikan salah satu contoh panduan pelaksanaan 

secara detail dari penerapan SOP  pergudangan sebagai jaminan 

kepastian dalam melaksanakan aktivitas pergudangan secara 

berkualitas (Quality Management/Assurance). 

 https://bit.ly/contohSOPKopi  

https://bit.ly/contohSOPKopi
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Latihan Soal 

                                                                    Kerjakan latihan berikut 

untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi ini. 

III. Teknik Sistem Persediaan  

Definisi Sistem Persediaan dan Arti Penting 

Sistem Persediaan merupakan serangkaian kebijakan dan 

pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan 

menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan 

persediaan harus diisi dan berapa besar pesanan yang harus 

dilakukan (Handoko, 1999). 

Sedangkan persedian menurut Herjanto (2008) 

mengemukakan bahwa persediaan adalah bahan atau barang 

yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan 

tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi, dijual 

kembali dsb. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa 

persediaan sangat penting artinya bagi satu perusahaan karena 

https://bit.ly/LatihanSoalSOP   

https://bit.ly/LatihanSoalSOP
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berfungsi menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam 

produksi barang dan menyampaikannya kepada konsumen.  

 Terdapat 3 (tiga) alasan perlunya persediaan bagi suatu 

perusahaan (Yamit, 2003) yaitu :  

1) Adanya unsur ketidakpastian permintaan,   

2) Adanya unsur ketidakpastian dari pasokan supplier,  

3) Adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan 

Fungsi-fungsi Persediaan 

Sebuah perusahaan perlu menentukan jumlah persediaan dengan 

perhitungan yang sesuai karena memiliki fungsi penting bagi 

kelacaran proses produksi. Terdapat 4 jenis persedian dilihat dari 

fungsinya (Herjanto, 2008), yaitu:  

1. Fluctuation Stock 

Persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadi fluktuasi 

permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk 

mengatasi bila terjadi kesalahan/ penyimpangan dalam 

perkiraan penjualan, waktu porduksi, atau pengiriman barang. 

2. Anticipation Stock 
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Persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat 

diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, seperti 

hari raya. Persediaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga 

kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak 

mengakibatkan produksi terhenti. 

3. Lot-size Inventory 

Persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar 

daripada kebutuhan saat itu. Persediaan dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan dari harga barang (berupa diskon) 

karena membeli dalam jumlah besar, atau untuk mendapatkan 

penghematan dari biaya angkut per unit yang lebih rendah. 

4. Pipeline Inventory 

Persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari temapt 

asal ke tempat tujuan dimana barang itu akan digunakan. 

Misalnya, barang yang dikirim dari pabrik menuju tempat 

penjualan, bahan baku yang dikirim dari petani ke gudang 

bahan baku, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau 

minggu 
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Definisi Pengendalian Persediaan 

Diartikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk 

menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanana 

untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa besar 

pesanan harus diadakan. Pengendalian persediaan menentukan 

dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitias 

yang tepat (Herjanto, 2007). 

Kesimpulannya, pengendalian persediaan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang sangat penting untuk menentukan tingkat 

persediaan yang harus dijaga supaya persediaan tidak mengalami 

kehabisan barang atau sebaliknya mengalami persediaan yang 

berlebihan.  

Tujuan Pengelolaan Persediaan 

Tujuan Pengelolaan Persediaan menurut Ristono (2009) adalah: 

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen 

dengan cepat (memuaskan konsumen) 
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2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar 

perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang 

mengakibatkan terhentinya proses produksi, hal ini 

dikarenakan: 

- Kemungkinan bahan baku menjadi langka 

- Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang 

dipesan 

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan 

penjualan dan laba perusahaan 

4. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, 

karena dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar 
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5. Menjaga agar penyimpanan dalam penempatan di gudang tidak 

banyak memakan ruang karena sudah dipertimbangkan dengan 

benar, sehingga menekan biaya perawatan. 

Sistem Pengendalian Persediaan 

Mengendalikan persediaan secara tepat bukan hal yang mudah. 

Apabila jumalh persediaan terlalu besar, mengakibatkan 

timbulnya dana menganggur yang besar (tertanam dalam 

persediaan yang berlebihan), meningkatnya biaya penyimpanan, 

dan risiko kerusakan barang yang lebih besar.  

 Namun, jika persediaan terlalu kecil, mengakibatka  risiko 

terjadinya kekurangan persediaan (stockout) karena seringkali 

bahan baku tidak dapat didatangkan secara mendadak dan 

sebesar yang dibutuhkan, hal tersebut menyebabkan proses 

produksi menjadi terhenti, penjualan tertunda, dan kepercayaan 

konsumen menurun.  

 Maka dari itu, pengendalian persediaan harus dilakukan 

sedemikian rupa agar dapat melayani kebutuhan bahan atau 

barang dengan tepat dan dengan biaya rendah. 
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Sistem-sistem dalam Pengendalian Persediaan 

1. System komputerisasi 

Perkembangan teknologi informasi turut merubah system 

pengendalian persediaan. Pencatatan persediaan, pengurangan 

dan pengolahan data persediaan dilakukan dengan cepat. 

Dengan software tertentu, dapat disediakan data kapan harus 

dilakukan  pesanan kembali. 

2. Sistem Just-In time  

Prinsip dari metode ini adalah mensinkronkan kecepatan 

bagian/ unit produksi dengan bagian/ unit pengiriman. 

3. Out-Scourcing 

Alternatif dalam system ini yaitu dengan cara membeli 

persediaan dari dari pihak luar, sehingga perusahaan tidak perlu 

memproduksi sendiri bahan yang digunakan dalam proses 

produksi.Kombinasi dengan system Just-In time akan mampu 

menekan persediaan pada tingkat sangat rendah sehingga akan 

meningkatkan efisiensi dan profit perusahaan. 

Misalnya, kebutuhan kemasan botol pada perusahaan produksi 

kecap diperoleh dengan membeli pada pihak luar. 
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4. Sistem Pengendalian ABC 

Prinsip dari metode ini adalah dengan memperhatikan faktor 

harga atau nilai persediaan, frekuensi pemakaian, dan barang 

yang memiliki risiko kehabisan tinggi (Kelompok A). inilah 

kelompok yang penting diamati secara saksama. 

Kelompok B ialah barang-barang uang kurang penting. 

Kelompok C ialah barang secara kuantitias besar tetapi dari segi 

nilai relatih lebih rendah dibandingkan kelompok A. Manajemen 

perlu menitikberatkan pada kelompok A yang bernilai strategis 

bagi perusahaan. 

5. Material Requirement Planning (MRP) 

System informasi yang berbasis computer untuk penjadwalan 

produksi dan pembelian item produksi yang bersifat dependen 

demand (tergantung permintaan). Informasi mengenai 

permintaan produk jadi, komponen/ macam-macam bahan 

baku, waktu tunggu, serta posisi persediaan saat ini digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas biaya produksi dan pembelian. 
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Manfaat Persediaan 

Adanya persediaan membuat produksi tidak perlu dilakukan 

khusus untuk konsumsi saja, atau tidak perlu konsumsi didesak 

agar sesuai dengan kepentingan produksi.  

Beberapa manfaat persediaan dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan menurut Herjanto (2008), sebagai berikut: 

a) Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku  

b) Menghilangkan resiko jika bahan yang dipesan tidak sesuai 

spesifikasi sehingga perlu dikembalikan kepada supplier 

c) Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau 

inflasi 

d) Menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak 

tersedia di pasaran 
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Gambar. Tempat penyimpanan bahan baku sebuah restoran  

e) Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon 

kuantitas (beli dalam jumlah besar) 

f) Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya 

barang yang dibutuhkan (ready stock) 

Latihan Soal 

                                                                    Kerjakan latihan berikut 

untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi ini. 
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