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ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY (EPQ)
DI PT LIKUID PHARMALAB INDONESIA (PT LKPI)

Abstract

The Economic Production Quantity (EPQ) model aims to minimize production inventory
costs by minimizing inventory costs. The component of "production-cost of production"
(TIPC) according to EPQ theory is composed of components of costs: 1) production
costs; 2) setup costs, 3) saving costs; and 4) shipping costs. However, in reality, the
company not only has a continuous demand, but also has a discrete demand whose
fulfillment is in a certain time interval. PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI) as a
manufacturer of medical devices and household health supplies has two types of demand.
This research uses the calculus method. From the results of quantitative calculations
using the EPQ method, it is obtained the optimum delivery time (T) of 13 days with a
frequency of delivery (m) 2 times per cycle, the cost of production inventory is Rp.
22,093,072,258.1. With the delivery time that has been used by the company T 14 days
and 1 times, the production inventory cost (TIPC) is Rp. 22,505,185,180.6. So compared
to the EPQ method, there is a decrease in production inventory costs (TIPC) of Rp.
412,112,922.5 or saving 2%.

Keywords: EPQ, discrete demand, continuous demand, production inventory costs,
optimum delivery time, optimum delivery frequency

Abstrak

Model Economic Production Quantity (EPQ) bertujuan agar dapat meminimalkan
biaya persediaan produksi dengan meminimalisir biaya inventori. Komponen “biaya
persediaan-produksi” (TIPC) menurut teori EPQ tersusun atas komponen biaya-biaya :
1) biaya produksi; 2) biaya setup, 3) biaya simpan; dan 4) biaya pengiriman. Namun
dalam kenyataannya perusahaan tidak hanya memiliki demand yang bersifat kontinu,
tetapi juga memiliki demand diskrit yang pemenuhannya dalam selang waktu tertentu.
PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI) sebagai produsen alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki dua tipe demand tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode kalkulus. Dari hasil perhitungan kuantitatif menggunakan metode
EPQ diperoleh waktu pengiriman optimum (T) 13 hari dengan frekuensi pengiriman (m)
2 kali per siklus, biaya persediaan produksi Rp 22,093,072,258.1. Dengan waktu
pengiriman yang selama ini digunakan oleh perusahaan T 14 hari dan m 1 kali diperoleh
biaya persediaan produksi (TIPC)sebesar Rp 22,505,185,180.6. Maka dibandingkan
dengan metode EPQ terdapat penurunan biaya persediaan produksi (TIPC) sebesar Rp
412,112,922.5 atau hemat 2%.

Kata kunci : EPQ, demand diskrit, demand kontinu, biaya persediaan produksi,
waktu pengiriman optimum, frekuensi pengiriman optimum

1. PENDAHULUAN

Definisi Riset tentang persediaan model EPQ (Economic Production Quantity)

menarik untuk diteliti karena sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Model

EPQ klasik tidak mempertimbangkan aspek nyata yang dialami oleh perusahan sehingga
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penerapan modelnya terbatas (Pasandideh et al , 2010) sehingga dikembangkan oleh

beberapa akademisi dan peneliti (Pasandideh et al,2015). Asumsi ini tidak realistis, seperti

kebijakan untuk memenuhi permintaan secara  terus menerus dan menghasilkan barang

dengan kualitas yang sempurna (Taleizadeh, 2015). Model persediaan EPQ yang

dikemukakan pertama kali menggunakan asumsi bahwa permintaan bersifat kontinu (produk

dapat dikirimkan kapan saja). Akan tetapi, penerapan yang terjadi di perusahaan cenderung

tidak sesuai dengan asumsi tersebut ( T Rahman, 2017).

Model EPQ mengalami pengembangan untuk karakteristik permintaan yang bersifat

diskrit, seperti yang dilakukan Chiu et al 2009 yang menghubungkan permintaan diskrit dan

konsep penjaminan kualitas dalam penentuan ukuran lot produksi optimal. Chen and Chiu

(2011) menentukan ukuran lot produsi dan jumlah pengiriman yang optimal. Taleizadeh et al

((2015) yang menentukan harga jual optimal produk , ukuran lot produksi dan jumlah

pengiriman dengan mempertimbangkan adanya rework . Erfan Nobil 2017 yang menentukan

alogaritma yang simpel untuk model EPQ permintaan diskrit pada multi item produk

Penelitian tersebut baru berfokus pada demand diskrit saja, sementara adanya demand

diskrit dan kontinu secara bersamaan merupakan permasalahan realistis yang dihadapi

perushaan saat ini (Oktavia 2016). Belum banyak penelitian untuk menentukan ukuran lot

produksi yang mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu secara bersamaan.

Penelitian terbaru yang mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu secara bersamaan

dilakukan oleh Oktavia pada tahun 2016. Oktavia melakukan pengembangan terhadap model

EPQ dengan mempertimbangkan permintaan diskrit dan kontinu secara simultan dalam

menentukan ukuran lot produksi optimum dan frekuensi pengiriman produk, tetapi penelitian

tersebut hanya terbatas untuk satu jenis produk (single item). Dan tahun 2017 Rahman

menyempurnakan peneitian tersebut yaitu menentukan ukuran lot produksi optimum dan

frekuensi pengiriman produk untuk multiple item produk.

PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI) adalah perusahaan farmasi yang bergerak

dibidang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dengan produksi

utamanya adalah antiseptik dan desinfectan. Produk yang dihasilkan tidak hanya satu item

tetapi multi item, ada lebih dari 25 item produk yang dihasilkan. Dengan memiliki demand

kontinue yaitu produk akan dikirimkan secara terus menerus setiap saat per satuan waktu.

Dan juga memiliki demand tipe diskrit, yaitu permintaan produk yang dipenuhi oleh pihak

perusahaan dalam suatu interval waktu tertentu . Frekeuensi pengiriman demand diskrit

terjadi sekian kali dalam setiap siklus. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti
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tertarik untuk melakukan penelitian menentukan ukuran waktu pengiriman optimum produk

dan frekuensi pengiriman produk multiple item dengan mempertimbangkan permintaan

diskrit dan kontinu pada PT Likuid Pharmalab Indonesia yang beralamat di Sukoharjo Jawa

Tengah.

2. METODE

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah PT Likuid

Pharmalab Indonesia (PT LKPI) Sampel pada peneltian ini adalah 6 produk terlaris pada

tahun 2019-2020 yaitu : handrub antiseptik 500ml, alkohol antiseptik 70% 100ml, alkohol

antiseptik 70% 1liter, Handrub antiseptik 100ml, rivanol 100ml, povidine 60ml, dengan

metode pengumpulan convienien sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel acak (random sampling). yaitu dipilih

sampel produk yang paling laris selama periode tertentu yaitu tahun 2019-2020.

Model matematis ini bertujuan untuk menentukan frekuensi pengiriman dan waktu

siklus pengiriman yang optimum dengan mempertimbangkan permintaan kontinu dan diskrit

untuk multi produk.

Model matematika terdiri dari biaya produksi, biaya setup, biaya penyimpanan, dan

biaya transportasi

Total biaya persediaan - produksi per periode TIPC

TIPC = TPC + TSC + TIC + TDC

Biaya Produksi (TPC)

Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Biaya

produksi total adalah jumlah produk (Q) dikali dengan biaya produksi per unit (Cp). Total

biaya produksi per periode adalah

Biaya Setup (TSC)

Biaya setup mesin yaitu biaya yang dikeluarkan akibat dilakukannya kegiatan setup untuk

proses produksi. Biaya setup per siklus (TSC) adalah frekuensi setup dalam satu siklus (1 kali

setup) dikalikan dengan biaya setup ( Cs)

Biaya Simpan (TIC)

Biaya simpan persediaan (holding cost) THC adalah biaya yang dikeluarkan karena produk

disimpan selama waktu tertentu, selama menunggu proses selanjutnya. Biaya simpan terdiri
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atas 1) biaya simpan selama proses produksi produk i, 2) biaya simpan produk i hingga

periode atau waktu pengiriman, 3) biaya simpan permintaan kontinu 4) biaya simpan

permintaan diskrit selama periode atau waktu pengiriman, dan 5) biaya simpan yang

ditanggung oleh konsumen karena pengiriman diskrit

Total biaya simpan selama proses produksi per periode :

Total biaya simpan hingga pengiriman per periode :

Total biaya simpan permintaan kontinu per periode

Total biaya simpan permintaan diskrit per periode

Total biaya simpan yang ditanggung konsumen per periode

(11)

Total Biaya simnpan menjadi = TIC = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

Biaya Pengiriman (TDC)

Biaya pengiriman produk TDC yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan

produk ke konsumen. Biaya pengiriman produk terdiri dari, yaitu biaya tetap pengiriman

(fixed delivery cost) dan biaya variabel pengiriman produk (variable delivery cost). Total

biaya pengiriman produk per periode adalah:

(12)

Dari literatur tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis: 1) Kebijakan frekuensi

pengiriman optimum produk akan menentukan total biaya persediaan produksi yang optimum

untuk permintaan diskrit dan kontinu, 2) Kebijakan waktu siklus optimun produk akan

menentukan total biaya persediaan produksi yang optimum untuk permintaan diskrit dan

kontinu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini data produk yag digunakan adalah untuk produk handrub

antiseptik 500ml, alkohol antiseptik 70% 100ml, alkohol antiseptik 70% 1liter, Handrub

antiseptik 100ml, rivanol 100ml, povidon 60ml yaitu data penjualan per tahun, data jumlah
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demand diskrit dan kontinu, data kapasitas dan jumlah produksi per tahun. Adapun

karakteristik yang dipakai: 1) Demand diskrit dan kontinu periode tahun 2019 (Pada tabel 1.

adalah data Demand diskrit dan tabel 2. demandkontinu periode tahun 2019), 2) Laju

produksi dan besar biaya tiap komponen pada setiap produk periode tahun 2019 (Pada tabel 3

adalah data laju produksi dan besar biaya tiap komponen pada setiap produk periode tahun

2019), 3) Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk.

Biaya produksi total adalah jumlah produk (Q) dikali dengan biaya produksi per unit (Cp). 4)

Biaya setup mesin yaitu biaya yang dikeluarkan akibat dilakukannya kegiatan setup untuk

proses produksi. Biaya setup per siklus (TSC) adalah frekuensi setup dalam satu siklus (1 kali

setup) dikalikan dengan biaya setup ( Cs)

Tabel 1 Permintaan Diskrit periode tahun 2019

No produk
handrub

antiseptik
500ml

alkohol
antiseptik

70%
100ml

alkohol
antiseptik
70% 1liter

Handrub
antiseptik

100ml

rivanol
100ml

povidine
60ml

1 januari 72,134 16,022 4,271 216 30,547 75,643

2 februari 70,890 23,847 5,668 4,026 43,958 73,221

3 maret 78,326 80,328 81,270 1,006 36,540 78,655

4 april 84,378 88,549 83,290 997 37,543 75,321

5 mei 87,391 82,773 82,004 965 35,616 72,113

6 juni 70,432 94,277 98,342 1,277 35,690 73,321

7 juli 69,326 93,255 94,320 1,320 34,872 74,355

8 agustus 85,437 90,324 89,345 1,150 39,067 77,433

9 september 86,543 96,320 92,366 1,244 43,290 79,311

10 oktober 85,436 94,720 94,399 1,308 40,231 78,665

11 november 86,430 96,480 94,560 1,321 41,451 79,887

12 desember 87,586 95,435 92,427 1,453 41,290 81,555

jumlah
permintaan
per tahun
(botol)

892,175 912,461 902,323 12,041 385,590 919,480
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Tabel 2. Permintaan Kontinue periode tahun 2019

No produk
handrub

antiseptik
500ml

alkohol
antiseptik

70%
100ml

alkohol
antiseptik
70% 1liter

Handrub
antiseptik

100ml

rivanol
100ml

povidine
60ml

1 januari 34,235 61,239 20,569 998 55,432 25,478

2 februari 35,789 63,214 19,987 1,009 53,489 26,590

3 maret 32,978 63,249 21,789 1,214 56,980 24,398

4 april 36,588 64,557 18,956 1,327 51,998 27,447

5 mei 37,532 63,761 21,567 1,011 57,633 26,534

6 juni 36,548 61,277 24,970 1,320 58,767 27,866

7 juli 35,778 63,290 22,377 992 57,643 29,877

8 agustus 39,865 63,218 23,278 1,438 56,499 29,446

9 september 36,734 68,437 25,439 1,126 57,654 27,609

10 oktober 34,786 64,332 23,235 1,437 59,800 25,680

11 november 37,659 65,488 24,532 1,548 57,865 29,739

12 desember 39,770 66,630 26,785 1,641 59,776 28,556

jumlah
permintaan
per tahun
(botol)

438,262 768,692 273,484 15,061 683,536 329,220
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Tabel 3. Laju produksi 2019

No produk
handrub

antiseptik
500ml

alkohol
antiseptik 70%

100ml

alkohol
antiseptik 70%

1liter

Handrub
antiseptik 100m

rivanol 100ml povidine 60ml

1 januari 701,500 85,679 72,456 48,324 70,345 104,675

2 februari 720,350 90,567 73,789 47,845 71,890 107,255

3 maret 785,911 90,897 73,678 47,568 71,245 104,579

4 april 725,340 94,567 73,569 49,870 73,213 106,784

5 mei 750,115 90,678 75,689 49,678 73,890 105,687

6 juni 710,335 89,098 75,890 50,890 74,221 107,320

7 juli 705,450 90,885 77,789 50,865 74,532 108,904

8 agustus 790,456 90,005 76,890 49,678 72,220 107,890

9 september 780,112 91,345 76,345 50,890 71,345 106,891

10 oktober 770,986 92,074 76,145 49,234 71,208 107,991

11 november 775,890 90,458 77,654 51,890 74,324 109,860

12 desember 790,755 92,387 77,306 51,908 73,567 108,564

jumlah
produksi per
tahun (botol)

9,007,200 1,088,640 907,200 598,640 872,000 1,286,400

Tabel 4. Jumlah demand Diskrit dan Kontinue, Laju Produksi Dan Biaya Produksi

Periode 2019

Parameter
handrub

antiseptik
500ml

alkohol
antiseptik

70%
100ml

alkohol
antiseptik

70%
1liter

Handrub
antiseptik

100m

rivanol
100ml

povidine
60ml

permintaan diskrit 892,175 912,461 902,323 12,041 385,590 919,480 botol/thn

permintan kontinu 438,262 768,692 273,484 15,061 683,536 329,220 botol/thn

laju produksi
9,007,200

1,088,640 907,200 598,640 872,000 1,286,400 botol/thn

biaya setup (Rp)
1,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 /setup

biaya produksi (Rp) 2,500 2,300 2,500 2,300 3,000 2,300 /botol

biaya simpan (Rp) 300 300 300 300 300 300 /botol.tahun

biaya simpan konsumen (Rp) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 /botol.tahun

biaya variabel pengiriman
(Rp)

100 100 100 100 100 100 /btl

biaya tetap pengiriman (Rp) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 /pengiriman

Jumlah demand Diskrit dan Kontinue, Laju Produksi Dan Biaya Produksi Periode 2019
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Salah satu faktor yang perlu dikendalikan dalam berjalannya sebuah perusahan

manufacture adalah masalah persediaan. Persediaan adalah salah satu faktor yang harus

dikendalikan karena biaya persediaan sekitar antara 20% - 40% per tahun dari nilai

produk yang disimpan (Oktavia 2016). Model persediaan EPQ / Economic Production

Quantity dapat digunakan untuk membantu pengendalian persediaan. Model persediaan

EPQ menggunakan asumsi bahwa permintaan bersifat kontinu. Akan tetapi,

kebanyakan perusahaan juga memiliki permintaan diskrit yaitu permintaan yang

pengiriman produknya dilakukan setiap rentang waktu tertentu , sehingga model EPQ

dikembangkan juga untuk karakteristik model permintaan diskrit.

PT Likuid Pharmalab Indonesia / PT LKPI memiliki dua karakteristik model

permintaan yaitu permintaan diskrit dan kontinu. Permintaan diskrit dipenuhi dalam

rentang waktur tertentu sesuai jadwal pengiriman kepada depo distributor diseluruh

wilayah Indonesia yang dimiliki perusahaan. Sedangkan tipe dimand kontinu dipenuhi

oleh perusahaan setiap saat, demand kontinu biasanya untuk permintaan yang tidak

banyak dan untuk kustomer yang lokasi pengirimannya tidak jauh atau dekat dengan

gudang pabrik. PT LKPI adalah produsen alat alat kesehatan dan produk perbekalan

kesehatan rumah tangga. Ada lebih dari 70 item produk yang diproduksi. Produksi

dilakukan terus menerus sesuai dengan jumlah permintaan kedua tipe dimand tersebut.

Dengan banyaknya produk yang diproduksi atau multi item produk yang dihasilkan oleh

perushaan maka akan besar pula biaya biaya yang dikeluarkan untuk persediaan, biaya

setup mesin, biaya simpan dan biaya pengiriman.

Dalam penelitian ini model EPQ yang digunakan adalah aplikasi dari penelitian

Oktavia 2016, yakni EPQ yang tersinkronisasi demand nya antara diskrit dan kontinu.

Model EPQ pada penelitian ini digunakan untuk menentukan ukuran waktu dan

frekuensi pengiriman produk yang optimal dengan  asumsi bahwa permintaan bersifat

kontinu dan  permintaan bersifat diskrit untuk produksi multi item. Setelah produk

selesai diproduksi, kemudian dilakukan kegiatan setup mesin dan produk yang telah

selesai diproduksi disimpan terlebih dahulu pada gudang penyimpanan barang jadi

hingga produk terakhir siap diproduksi, baru dilakukan pengiriman produk.

Dari data yang diperoleh PT LKPI diketahui selama ini waktu pengiriman (T)

untuk demand diskrit adalah 14 hari dengan siklus (m) 1 kali, waktu pengiriman 14 hari

ini berdasarkan permintaan kebutuhan masing masing depo distributor disetiap daerah

yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sebelum dikirim barang disimpan digudang
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barang jadi pabrik PT LKPI. Waktu pengiriman 14 hari dengan siklus 1 kali ini adalah

rata rata pengiriman yang dilakukan selama ini. Pengiriman dilakukan untuk multi item

produk permintaan sesuai dengan kebutuhan masing masing depo distributor. Untuk

demand kontinu pengiriman dilakukan setiap saat. Dalam memenuhi kedua demand ini

bagian inventory persediaan PPIC dan produksi harus memiliki managemen persediaan

dan produksi yang baik. Yaitu managemen penyimpanan persediaan, managemen

pengaturan jadwal produksi, management pengadaan barang barang untuk produksi, dan

managemen pengiriman yang baik.

Kebijakan waktu pengiriman perusahan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan saja

tanpa mempertimbangkan adanya faktor biaya lainnya yang ternyata sangat berpengaruh

yaitu pada total biaya persediaan produksi (TIPC). Komponen “biaya persediaan-

produksi” (TIPC) menurut teori EPQ tersusun atas komponen biaya-biaya : 1) biaya

produksi; 2) biaya setup, 3) biaya simpan; dan 4) biaya pengiriman (Oktavia 2016).

Dengan menggunakan metode EPQ akan diperoleh waktu pengiriman (T*) dan frekuensi

pengiriman (m*) produk yang optimum, sehingga akan berpengaruh terhadap biaya

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu akan terjadi penghematan biaya.

Setelah dilakukan perhitungan dengan model persediaan EPQ diperoleh perhitungan

kebijakan optimum untuk waktu siklus (T*) dan frekuensi pengiriman dalam satu siklus

(m*) adalah nilai T* sebesar 13 hari dan nilai m* sebesar 2 kali. Hal ini dapat diartikan

bahwa waktu optimum pengiriman adalah dalam 13 haridengan frekuensi pengirimam

optimum sebanyak 2 kali atau dengan kata lain barang dikirim setiap 6 sampai 7 hari

sekali. Dengan demikian maka akan terjadi penurunan biaya biaya yang berhubungan

dengan waktu siklus dan frekuensi pengiriman sehingga perusahaan bisa mendapatkan

keuntungan yang maksimal karena telah meminimalkan komponen “biaya persediaan-

produksi”. Tentu saja hal ini juga harus didukung oleh rekanan depo distributor dimana

mereka juga harus memiliki estimasi permintaan produk dengan waktu siklus pengiriman

6 sampai 7 hari.

Tabel 5.  perbandingan hasil metode EPQ dan perusahan

TIPC per tahun T m

Metode perusahaan Rp 22,505,185,180.6 14 hari 1 kali/siklus

Metode EPQ Rp 22,093,072,258.1 13hari 2 kai/siklus

Tabel perbandingan hasil metode EPQ dan perusahan
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Total biaya persediaan - produksi (TIPC) perusahan tahun 2019 adalah Rp

22,505,185,180.6. dengan siklus waktu pengiriman rata rata 14 hari dalam 1 kali

frekuensi pengiriman. Setelah dihitung dengan metode persediaan EPQ diperoleh biaya

persediaan produksi (TIPC) tahun 2019 adalah Rp22,093,072,258.1. dengan siklus waktu

pengiriman 13 hari dalam 2 kali frekuensi pengiriman. Ada selisih biaya sebesar Rp

412,112,922.5 pertahun atau ada penghematan biaya sebesar sebesar 2% per tahun.

Dengan waktu pengiriman dan siklus tersebut memang terjadi kenaikan biaya

pengiriman (TDC) tetapi tidak signifikan yaitu dari Rp 653,732,500.00 menjadi Rp

654,188,207.49 atau sebesar Rp 37.975,62 per bulan, karena yang sebelumnya hanya 1

kali menjadi dua kali pengiriman. Tetapi terjadi penurunan biaya yang signifikan pada

biaya simpan (TIC) dari Rp 5,346,698,949.94 menjadi Rp 4,914,997,795.71 atau sebesar

Rp 35,975,096.19 per bulan karena yang sebelumnya produk harus disimpan dulu selama

14 hari kemudian dikirim tetapi menjadi hanya 6 hari untuk disimpan, sehingga

mengurangi biaya simpan.

Jadi dengan menggunakan metode persediaan EPQ perusahaan disarankan untuk

menggunakan waktu pengiriman produk 13 hari dengan frekuensi pengiriman optimun 2

kali. Dengan demikian perusahaan biasa menghemat biaya persediaan - produksi sebesar

Rp 412,112,922.5 atau 2% pertahun. Disamping itu selain dapat menghemat anggaran

atau biaya persediaan - produksi juga dapat menghemat tempat penyimpanan barang jadi

karena tidak memerlukan tempat penyimpanan sebesar jika pengiriman dilakukan dengan

waktu 14 hari dengan siklus 1 kali, selain itu juga dapat mengurangi potensi kerusakan

barang akibat penyimpanan yang lebih lama. Selain hal tersebut diatas dari sisi produksi

departemen PPIC akan lebih mudah mengontrol logistic bahan baku dan perencanaan

produksi..

4. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan model penentuan ukuran waku pengiriman optimum

(T) dan  frekuensi  pengiriman (m)  produk  yang  optimum  dengan mempertimbangkan

dua jenis permintaan (permintaan diskrit dan kontinu) secara bersamaan  pada  produksi

multi  item.

Hasil perhitungan model matematis EPQ diperoleh nilai T sebesar 13 hari  untuk 2

kali pengiriman produk (m). Secara berturut-turut komponen biaya produksi merupakan

komponen yang terbesar dalam penelitian ini yaitu sebesar Rp 16,273,984,500 biaya
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simpan sebesar Rp 4,914,997,795.71, biaya pengiriman sebesar  Rp 654,188,207.49 dan

yang paling kecil adalah biaya setup yaitu sebesar Rp 249,901,755. Sehingga dapat

diperoleh total biaya persediaan-produksi pertahun adalah sebesar  Rp 22,093,072,258.
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