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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Proyek 

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana 

ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas fungsi 

organisasi sehingga membutuhkan berbagai keahlian (skills) dari berbagai profesi dan 

organisasi. Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana 

untuk menjadikan / mewujudkan sasaran-sasaran (goals) proyek dalam kurun waktu 

tertentu yang kemudian berakhir (Misikmbo, 2011).   

Pada buku Manajemen Proyek : Perencanaan Penjadwalan & Pengendalian 

disebutkan bahwa proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia 

material, peralatan, dan modal / biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi 

sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. (Husen, 2009). Sedangkan Schwalbe 

pada tahun 2014 menjelaskan bahwa proyek adalah sebuah usaha yang bersifat 

sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. 

 

2.2. Persediaan (Inventory) 

2.2.1. Pengertian Persedian (Inventory)  

Persediaan adalah sumber daya yang menganggur (idle resources) yang 

menunggu proses lebih lanjut, yang dimaksud dengan proses lebih lanjut tersebut 

adalah berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur dan kegiatan pemasaran 

pada sistem distribusi (Ginting, 2007). Terdapat juga pendapat, persediaan adalah 
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barang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan 

bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu 

(Warren, 2012). 

2.2.2. Permasalahan Persediaan 

1.  Masalah kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem 

pengoperasian persediaan yang meliputi antara lain pengorganisasian, 

mekanisme, prosedur, administrasi dan sistem informasi persediaan. 

Permasalahan ini akan dijjumpai secara rutin pada waktu pengoperasian 

sistem persediaan. Penyelesaian permasalahan ini akan sangat menjamin 

kelancaran pengelolaan sistem persediaan sehingga pertanyaan sederhana 

seperti, jenis barang apa yang dimiliki, simana barang tersebut berada, 

berapa jumlah barang yang sedang dipesan, siapa saja yang menjadi 

pemasok dan sebagainya akan mudah dan cepat dijawab. 

2. Masalah kuantitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penentuan jenis, 

jumlah barang yang akan dipesan atau dibuat, kapan pemesanan atau 

pembuatan barang dilakukan, serta seberapa besar persediaan pengaman 

yang harus disediakan. Permasalahan ini sering dikenal dengan penentuan 

kebijakan persediaan (inventory policy), yaitu pemilihan metode 

pengendalian persediaan yang terbaik. 

2.2.3. Persediaan Material 

Persediaan Material didefinisikan sebagai suatu pendekatan organisasional 

untuk menyelesaikan permasalahan material yang memerlukan kombinasi 

kemampuan manajerial dan teknis (Ervianto, 2004). Sedangkan pada analisa 
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Inventory Management : Law of Business disebutkan bahwa persediaan material 

adalah kegiatan menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki (Iman, 2014). 

2.2.4.  Jenis Material 

Setiap jenis persediaan mempunyai karakteristik tersendiri dan cara 

pengelolaan yang berbeda. Adapun menurut Handoko pada tahun 2010, berdasarkan 

bentuk fisiknya, persediaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai 

berikut: 

1. Persediaan Bahan Mentah (raw materials) 

Artinya adalah persediaan barang berwujud, seperti besi, kayu, serta 

komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksI 

2. Persediaan Komponen-komponen rakitan (components) 

Artinya adalah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-

komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi 

suatu produk. 

3. Persediaan Bahan pembantu atau penolong (supplies) 

Artinya adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses 

produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

4. Persediaan dalam proses (work in process) 

Artinya adalah persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari 

tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi 

masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 
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5. Persediaan barang jadi (finished goods) 

Artinya adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau 

diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. 

2.2.5. Biaya persediaan  

Ada beberapa biaya – biaya yang relevan digunakan dalam manajemen 

persediaan (Ginting, 2007), yaitu : 

1. Biaya pemesanan (Ordering cost) adalah semua pengeluaran yang timbul untuk 

mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya untuk menentukan 

pemasok, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, fotokopi dan 

perlengkapan administrasi lainnya. 

2. Biaya penyimpanan (Carrying cost) adalah biaya yang ditimbulkan oleh 

penyimpanan suatu item persediaan dalam gudang, termasuk pula di dalamnya 

biaya asuransi, penyusutan, bunga dan lain-lainnya. 

3. Biaya pembelian adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang 

berdasarkan harga per unit 

 

2.3. Model Persediaan 

Model persediaan mengasumsikan bahwa permintaan untuk suatu barang 

bersifat independent atau dependent terhadap permintaan barang lainnya. Berikut 

beberapa jenis nya : 

2.3.1.  Permintaan Independent 

Apabila suatu permintaan (demand) diketahui dengan pasti, bersifat bebas, 

dikelola saling tidak bergantung (independent) dan pola kebutuhannya tidak 
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bervariasi dari waktu ke waktu maka kondisi ini disebut Independent Demand 

System. Metode Pengendalian Persediaan yang digunakan adalah Metode Economic 

Order Quantity (Nasution, 2006). Metode ini menggunakan matematika dan statistik 

sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif sistem persediaan. 

Metode ini berusaha mencari jawaban yang optimal dalam menentukan: 

1.  Jumlah Economic Order Quantity (EOQ) 

2.  Titik pemesanan kembali (reoder point) 

3.  Jumlah cadangan pengaman (safety stock) 

Tujuan model persediaan ini adalah untuk menentukan jumlah yang 

ekonomis setiap pemesanan sehingga meminimasi biaya total persediaan dimana : 

  Total Cost Inventory = Ordering Cost + Holding Cost + Purchasing Cost ........(2.1) 

Adapun parameter-parameter yang dipakai dalam model ini adalah : 

D =  Jumlah kebutuhan barang selama satu periode 

K = Ordering Cost per-satuan nilai persediaan per satuan waktu. 

c = Purchasing Cost per-satuan nilai persediaan 

t = Waktu antara satu kali pemesanan ke pemesanan berikutnya 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Persediaan EOQ Sederhana 
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Gambar 2.1 model dasar persediaan diatas dapat membantu memahami 

pembentukan model matematisnya. Sejumlah Q unit barang dipesan secara periodik. 

Order point merupakan saat siklus persediaan (inventory cycle) yang baru dimulai dan 

yang lama berakhir karena pesanan diterima. Setiap siklus persediaan berlangsung 

selama siklus waktu t, artinya setiap t hari (atau mingguan, bulanan dsb) dilakukan 

pemesanan kembali. Lamanya t sama dengan proporsi kebutuhan satu periode D yang 

dapat dipenuhi oleh Q, sehingga dapat ditulis :  

 

 

 

2.3.2. Permintaan Dependent 

Kebutuhan disebut tergantung (dependent demand) bila ada hubungan 

langsung antara suatu item (component) dengan item-item lain pada level yang lebih 

tinggi (parent item). Kebutuhan  untuk item-item yang bersifat dependent merupakan 

hasil dari kebutuhan yang disebabkan oleh penggunaan item-item tersebut dalam 

memproduksi item yang lain, seperti dalam kasus di mana bahan baku dan komponen 

assembling yang digunakan dalam membuat produk jadi (Nasution, 2006). Menurut 

Darryl pada tahun 2011, tujuan dari metode MRP (Material Requirement Planning) 

ini adalah :  

1.   Menjamin tersedianya material, item atau komponen pada saat dibutuhkan 

untuk memenuhi skedul/ jadwal yang ada.  

2. Mengontrol tingkat persediaan.  

          
 

 
  .......(2.2) 
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3. Menentukan kebutuhan pengiriman, penjadwalan, dan aktivitas pembelian. 

 

2.4. Material Requirement Planning (MRP) 

2.4.1. Pengertian Material Requirement Planning (MRP) 

Material Requirement Planning adalah suatu konsep dalam manajemen 

produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang 

dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai 

denganyang direncanakan (Astana, 2007). 

Sedangkan Material Requirement Planning didefinisikan sebagai suatu 

sistem pengendalian persediaan yang memanfaatkan informasi tentang 

kebergantungan pada permintaan untuk mengelola persediaan dari berbagai 

komponen yang diperlukan untuk membuat suatu produk akhir dan menjabarkan 

jadwal induk produksi ke dalam jadwal kebutuhan bahan baku/komponen (Rizka, 

2013). 

2.4.2. Kemampuan MRP 

Ada empat kemampuan yang menjadi ciri utama MRP menurut Nasution 

(2006) yaitu : 

1. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat 

2. Pembentukan kebutuhan minimal setiap item 

3. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan 

4. Menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang  

sudah direncanakan. 
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2.4.3. Input Sistem MRP 

Di dalam prosesnya MRP membutuhkan beberapa masukan yang nantinya 

setelah melalui proses akan diperoleh informasi yang diinginkan sebagai keluaran, 

seperti : ukuran lot untuk setiap pemesanan dan juga jadwal-jadwal untuk dilakukan 

pemesanan selama berlangsungnya proyek. Adapun masukan-masukan tersebut 

menurut Herjanto (2009) adalah: 

1.  Jadwal Induk Produksi (JIP) JIP adalah suatu jadwal yang menunjukkan 

jumlah produk yang akan dibuat dalam tiap-tiap periodedengan tujuan untuk 

mengetahui kapasitas perusahaan dalam merencanakan produksi serta 

menyusun anggaran.  

2. Catatan status persediaan (inventory record), Catatan status persediaan 

menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Catatan ini 

terdiri dari data-data setiap jenis barang persediaan, dimana setiap jenis 

barang persediaan tersebut nantinya akan dibutuhkan untuk menentukan 

jumlah kebutuhan bersih.  

3.  Daftar material / struktur produk (bill of material) Struktur produk adalah 

merupakan suatu daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, 

pencampuran, atau pembuatan produk akhir dan menunjukkan berapa banyak 

setiap komponen dari bagian produk akan diperlukan. Struktur produk dapat 

digambarkan sebagai sebuah pohon dengan cabang-cabang seperti pada 

Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Struktur Produk 

Gambar diatas menunjukkan contoh struktur produk yang artinya : produk A 

merupakan produk akhir (level 0)  terbentuk dari 2 sub-rakitan B dan 3 sub-rakitan C 

(level 1). Setiap sub-rakitan B terdiri dari 2 bagian D dan 3 bagian E (level 2). 

Demikian juga pada sub-rakitan C terdiri dari 1 bagian E, dan 2 bagian F (level 2). 

Dengan demikian permintaan untuk B, C, D, E dan F tergantung atas permintaan 

untuk A. Angka dalam kurung menunjukkan jumlah unit komponen yang 

bersangkutan. Struktur produk seperti gambar diatas memiliki tiga tingkatan yaitu 0, 

1 dan 2. Produk yang berada diatas merupakan produk akhir dari produk yang 

dibawahnya, sedangkan yang di bawahnya merupakan komponen. 

2.4.4. Output Sistem MRP 

Output dari sistem MRP adalah berupa rencana pemesanan atau rencana 

produksi dalam bentuk jumlah lot dan jadwal pemesananan yang dibuat atas dasar 

lead time, kebutuhan, serta teknik yang digunakan. 

2.4.5. Proses Pengolahan MRP 

Adapun langkah-langkah mendasar pada proses pengolahan MRP menurut 

Nasution (2006) adalah sebagai berikut : 
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1. Explosion (perhitungan kebutuhan kotor), Explosion merupakan proses 

perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item / komponen yang lebih bawah. 

2. Netting (perhitungan kebutuhan bersih), Netting adalah proses perhitungan 

untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, yang besarnya merupakan selisih 

antara kebutuhan kotor dengan keadaan (yang ada dalam persediaan dan yang 

sedang dipesan). 

3.  Lotting ( penentuan ukuran lot), Lotting adalah suatu proses untuk menentukan 

besarnya pesanan individu yang “optimal” berdasarkan pada hasil perhitungan 

kebutuhan bersih. Terdapat banyak alternatif / teknik yang dapat digunakan 

untuk menghitung ukuran lot. 

4. Offsetting (penetapan besarnya lead time), Offsetting bertujuan untuk 

menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan bersih dengan cara mengurangkan saat awal tersedianya 

ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya lead time. 

 

2.5. Teknik Lot sizing 

Lot sizing adalah teknik menentukan kuantitas pemesanan untuk memenuhi 

kebutuhan bersih satu atau beberapa periode sekaligus (Poerwanto, 2012). Dengan 

menggunakan lot sizing, dapat ditentukan ukuran tiap pemesanan dalam 

berlangsungnya sebuah proyek, yang kemudian dapat ditentukan jadwal pemesanan 

untuk masing-masing pemesanan tersebut, adapun teknik-teknik lotsizing sebagai 

berikut : 
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2.5.1. Lot for Lot (L4L) 

Teknik penetapan ukuran lot dengan ini dilakukan atas dasar pesanan diskrit, 

disamping itu teknik ini merupakan cara paling sederhana dari semua teknik ukuran 

lot yang ada yang bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan 

teknik ini ongkos simpan menjadi nol (Nasution, 2006). 

2.5.2. Economic Order Quantity (EOQ) 

Dalam teknik EOQ besarnya ukuran lot adalah tetap. Namun perhitungannya 

sudah mencakup biaya biaya pesan serta biaya-biaya simpan (Ginting, 2007). 

Perumusan yang dipakai dalam teknik ini adalah sebagai berikut: 

  ̅ = rata-rata kebutuhan 

 k = biaya pesan per pesan 

 h = biaya simpan per unit per periode 

2.5.3. Period Order Quantity (POQ) 

POQ menggunakan logika dengan mengkonversikan EOQ berdasarkan 

jumlah periode. Suatu pesanan dengan interval ekonomi dihitung menggunakan rata-

rata tingkat biaya permintaan dan dibulatkan kepada bilangan bulat yang paling dekat 

atau lebih besar dari nol. Kuantitas masing-masing pesanan diproyeksikan pada 

kebutuhan yang diperlukan (Ristono, 2009). Interval pesanan ekonomi  (EOI) 

diperoleh dari persamaan berikut : 

 

 

     √
  ̅ 

 
  ......2.3 

           
   

 
  √

   

   
 .......2.4 

John Jap, Analisa Persediaan Material pada Pembangunan Proyek Tampungan Air Baku Pulau Terong
repository.uib.ac.id @2017



18 

 

 

 

EOI = interval pesanan ekonomi di dalam suatu periode 

C = biaya pemesananan dalam setiap pemesanan 

h = biaya simpan per periode 

P = harga pembelian per unit 

R = rata-rata permintaan pada setiap periode 

2.5.4. Part Periodic Balancing (PPB) 

Part Period Balancing (PPB) adalah sebuah pendekatan yang lebih dinamis 

untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. PPB menggunakan 

informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot untuk menggambarkan kebutuhan 

ukuran lot berikutnya di masa datang. (Ristono, 2009).   

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

“Perencanaan Pengadaan Material Pada Proyek Konstruksi Gedung dengan 

Metode Material Requirement Planning (MRP) pada Proyek Pembangunan Hotel 

The 101 Jalan Suryakencan Kota Bogor” oleh Misikmbo (2011) berkesimpulan 

bahwa dari hasil analisa perhitungan total biaya persediaan minimum berdasarkan 4 

(empat) teknik lot sizing pada pembangunan Hotel The 101 Bogor pada lantai 3 

(tiga), bahwa teknik Part Period Balancing menghasilkan total biaya persediaan yang 

paling minimum yaitu Rp. 1.059,120.70 (satu milyar lima puluh sembilan juta seratus 

dua puluh ribu tujuh puluh rupiah). 
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Penelitian mengenai persediaan material juga dilakukan oleh Pancawati 

(2012) dengan judul penelitian “Perencanaan Persediaan Material Pada Proyek 

Pembangunan Trillium Office & Residence Surabaya”. Pada analisanya dikatakan 

bahwa pada proyek tersebut teknik lot sizing yang paling optimum adalah metode  

Part Period Balancing untuk material multiplek 15 mm, kayu meranti 5/7, kayu 

meranti 6/12, kayu meranti 8/12, besi beton Ø8, besi beton D10, besi beton D13, besi 

beton D19, dan besi beton D25, dan metode Periodic Order Quantity untuk material 

besi beton Ø10, besi beton D16 dan besi beton D22, serta metode Lot for Lot untuk 

material beton readymix K-300 dan K-350. 

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Limbong (2011) pada “Manajemen 

Pengadaan Material Bangunan dengan metode MRP (Material Requirement 

Planning) Studi Kasus: Revitalisasi Gedung Kantor BPS Propinsi Sulawesi Utara” 

berpendapat bahwa melalui penerapan teknik lot-sizing yang merupakan proses 

dalam MRP, ketersediaan bahan pada saat dibutuhkan dapat dijamin karena jumlah 

kebutuhan bahan diperoleh melalui perhitungan sehingga jumlah pemesanan dan 

waktu pemesanan dapat ditentukan. 

Studi Analisis pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Wijayanto (2013) dalam “Analisa Persediaan Material Pada 

Pembangunan Proyek Apartemen Guna Wangsa Surabaya”. Analisa Wijayanto 

berkesimpulan bahwa pada proyek pembangunan Proyek Apartemen Guna Wangsa 

Surabaya , teknik lot sizing yang paling optimum digunakan adalah Part Period 

Balancing untuk material tripleks 12 mm , kayu 6 x 12 cm, besi beton D10, dan 
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Beton K-300, metode Period Order Quantity untuk material besi beton D13, serta 

metode Lot for Lot untuk material besi beton D22. 

Analisa persediaan material juga dilakukan oleh Brameld (2011) pada 

“Analisa Metode Pengendalian Persediaan Pada Proyek Pembangunan Ciputra World 

Mall”. Analisa nya berkesimpulan bahwa metode pengendalian persediaan teoritis 

yang memberikan biaya total persediaan paling minimum adalah metode algoritma 

Wagner dan Within. 

Penelitian “Analisa Persediaan Material Proyek Pembangunan Pembangunan 

Kompleks Pasar Tradisional dan Plasa Lamongan” oleh Bandripta (2014) juga 

menemukan bahwa terdapat teknik lotsize yang optimum dan membentuk biaya 

optimum untuk material masing-masing. Untuk Tiang pancang, Beton K-300, 

Batako, Besi D16, dan Besi D19 dapat menggunakan teknik lotsize Lot For Lot 

(LFL), Period Order Quantity (POQ), dan Part Period Balancing (PPB), untuk 

Semen Portland dan Besi Ø10 dapat menggunakan teknik lotsize Lot For Lot (LFL). 

Serta untuk Pasir pasang dapat menggunakan teknik lotsize Period Order Quantity 

(POQ), dan Part Period Balancing (PPB). 

Wahyuni (2014) pada analisis nya yang berjudul “Analisis Persediaan 

Material Pada Pembangunan Proyek My Tower Hotel & Apartment dengan 

menggunakan Metode Material Requirement Planning (MRP)” berkesimpulan bahwa 

teknik yang menghasilkan biaya paling ekonomis untuk menentukan jumlah ukuran 

pemesanan material (lot size) yang dapat membentuk biaya persediaan yang paling 

minimum menunjukkan bahwa teknik yang digunakan untuk pengadaan persediaan 

material lebih cenderung menggunakan teknik Lot for Lot. 

John Jap, Analisa Persediaan Material pada Pembangunan Proyek Tampungan Air Baku Pulau Terong
repository.uib.ac.id @2017



21 

 

Oktavia (2013) juga telah melakukan analisa berjudul “Manajemen 

Pengadaan Bahan Bangunan Dengan Metode Economic Order Quantity”. Pada 

analisa nya menemukan kesimpulan dengan metode EOQ dapat diketahui dengan 

pasti jumlah pemesanan optimum yang harus dilakukan, dimana jumlah pesanan 

ekonomis terjadi pada total biaya terendah. 

Analisa perencanaan persediaan juga dilakukan oleh Rahmita (2013) pada 

“Analisa Perencanaan Persediaan Bahan Baku Beton Siap Pakai (Readymix) pada PT. 

Riau Sarana Beton Pekanbaru”. Pada analisa tersebut ditemukan bahwa perencanaan 

jumlah biaya persediaan bahan baku beton siap pakai tahun 2013 sampai tahun 2017 

pada PT. Riau Sarana Beton Pekanbaru untuk metode Q adalah sebesar Rp 

297.737.361.050 dan untuk metode P sebesar Rp 298.121.110.650. 

Pratiwi (2014) juga melakukan studi berjudul “Analisa Persediaan Material 

Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Brantas di Ruas Tol Kertosono-

Mojokerto”. Pada studi tersebut tertera kesimpulan bahwa dari hasil analisa metode 

MRP dengan perhitungan lot sizing menggunakan teknik Lot For Lot, Economic 

Order Quantity, Period Order Quantity dan Part Period Balancing pada Proyek 

Pembangunan Jembatan Sungai Brantas di Ruas Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 

dapat disimpulkan bahwa teknik Lot Sizing yang menghasilkan biaya persediaan 

paling minimum untuk semua material adalah teknik Lot For Lot (LFL). 

 

. 
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