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RINGKASAN  

Persediaan sebagai kekayaan perusahaan, memiliki peranan penting dalam  
operasi bisnis. Pada sebuah industri, persediaan bahan baku merupakan salah satu 
persediaan yang banyak menyerap biaya, akan tetapi masih banyak perusahaan 
yang menyimpan dalam jumlah besar. Perusahaan Agronas Gizi Food Batu 
merupakan salah satu industri pembuatan keripik kentang. Permasalahan yang 
timbul di Perusahaan Agronas Gizi Food terkait dengan persediaan adalah 
tingginya jumlah bahan baku berupa kentang yang disimpan dalam gudang bahan 
baku dan tingginya keripik krecek dalam gudang WIP (Work in process). 

Selama ini perusahaan belum memiliki dan belum pernah menggunakan 
metode tertentu dalam melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan 
bahan baku kentang, sehingga tingkat persediaan bahan baku kentang di gudang 
tinggi. Oleh sebab itu diperlukan suatu metode tertentu untuk dapat memecahkan 
permasalahan tersebut. Usulan yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan 
JIT. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan 
perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku berdasarkan pendekatan 
JIT, menentukan dan membandingkan dengan metode tradisonal besar biaya 
persediaan yang dikeluarkan perusahaan dan menentukan jumlah optimum 
kanban.  

Tempat penelitian dilakukan di Perusahaan Agronas Gizi Food Batu Jalan 
Raya Bukit Berbunga nomor 55 Batu. Waktu penelitian pada Bulan Februari 
2011. Prosedur penelitian meliputi survey pendahuluan, studi literatur dan studi 
lapang, perumusan masalah dan penetapan tujuan, pengumpulan data, analisa data 
dan pembahasan, dan kesimpulan saran. 

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan dalam perencanaan dan 
pengendalian persediaan bahan baku berdsarkan pendekatan JIT, jumlah bahan 
baku yang harus dibeli pada pemasok sebesar 84.476,67 Kg sedangkan jumlah 
bahan baku yang harus diproduksi menjadi keripik kentang sebesar 84.178,21 Kg. 
Biaya pengendalian persediaan bahan baku yang dikeluarkan perusahaan 
berdasarkan pendekatan JIT sebesar Rp506.952.447,16 sedangkan biaya 
pengendalian persediaan WIP sebesar Rp2.361.933,34. Perbandingan biaya 
persediaan bahan baku berdasarkan pendekatan JIT dan sebelum menggunakan 
JIT sebesar Rp313.543.680,84 atau terjadi penghematan sebesar 38,21% 
sedangkan pada WIP sebesar Rp10.453.047,85 atau terjadi penghematan sebesar 
81,57%. Jumlah kanban optimum untuk vendor kanban sebanyak satu kanban per 



  
hari, sedangkan kanban produksi memiliki nilai yang berbeda untuk setiap 
harinya.  

Kata Kunci : Perencanaan, pengendalian persediaan, Just-In-Time, Kanban. 
FIRDHA ANGGASTA. 0711030040. Potatoes Inventory Planning and 
Controll as Raw Material Based on Just-In-Time Approach (Study Case at 
Agronas Gizi Food Batu Company). Minor Thesis  
Lecturers :  1. Ir. Usman Effendi, MS   

2. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng   

SUMMARY  

Inventory as a company asset, has an important role within business 
operation. In an industry, raw materials inventory is one of inventory which 
absorb a lot of costs, but still many of companies holding in a high number. 
Agronas Gizi Food Batu Company is one of industry produce potatoes chips. The 
problems that arise at Agronas Gizi Food Batu Company related with inventory 
are the high amount of raw material in the form of potatoes stored in the storage 
and the high amount of krecek chips in the WIP (Work in Process) storage.  

So far the company has not had and had never used a particular method in 
doing palnning and controlling potatoes inventory, so that potatoes inventory rate 
at storage is high. Therefore, a particular method needed to solve those problems. 
The prorosal made is based on JIT approach. The aims in this reseach are 
determine planning and controlling raw material inventory based on JIT approach, 
determine and compare how much inventory costs incurred by company with 
convensional method, and determine kanban optimum number.  

Research conducted at Agronas Gizi Food Batu Company Jalan Raya 
Bukit Berbunga No.55 Batu. Time of research conducted on February 2011. The 
procedure involves preliminary survey, stufy literature and observation, problem 
formulation and goal setting, colecting data, data analysis and discussion, and 
conclusions advice.  

Based on result of data analysis done in planning and controlling raw 
material inventory based on JIT approach, total raw materials should be bought at 
supllier is 84.476,67 Kg and total raw materials should be produced to potatoes 
chips is 84.178,21 Kg. The cost of inventory control issued by the company based 
on JIT approach is Rp506.952.447,16 and the cost of WIP inventory control is 
Rp2.361.933,34. Comparation of raw material inventory cost based on JIT 
approach and before using JIT is Rp313.543.680,84 in the other words the savings 
38,21% where as in WIP Rp10.453.047,85 in the other words the savings 81,57%. 
Number of kanban optimum number for vendor kanban  is one kanban in a day. 
Optimum number of  production kanban have different  value in every days. 

Keywords: Planning, Inventory control, Just-In-Time, Kanban 
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I.PENDAHULUAN  

1.1   Latar Belakang 

Persediaan sebagai kekayaan perusahaan, memiliki peranan penting dalam  

operasi bisnis. Pada sebuah industri, persediaan dapat terdiri dari persediaan 

bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses (work in process), dan barang 

jadi. Persediaan bahan baku merupakan salah satu persediaan yang banyak 

menyerap biaya, akan tetapi masih banyak perusahaan yang menyimpan dalam 

jumlah besar. Alasan penyimpanan bahan baku dalam jumlah besar adalah sebagai 

antisipasi apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari pemasok yang dapat 

merugikan perusahaan yaitu terjadinya backorder (tidak terpenuhinya permintaan) 

dan terhentinya proses produksi. Adanya pemotongan harga apabila membeli 

dengan jumlah banyak, juga  menjadi dasar para pengusaha untuk menyimpan 

bahan baku dalam jumlah besar (Nasution, 2008).  

Pengadaan bahan baku dalam jumlah besar tidak selamanya 

menguntungkan, karena perusahaan harus memiliki dana lebih guna membeli 

bahan baku, sehingga, dana yang terikat pada penyimpanan persediaan akan 

semakin besar. Selain itu, biaya penyimpanan yang menjadi tanggung jawab 

pemilik usaha semakin besar  dengan adanya resiko kerusakan bahan baku, 

turunnya kualitas, nilai gizi, kehilangan dan kerugian apabila harga bahan baku 

turun di pasaran. 

Perusahaan Agronas Gizi Food merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi keripik kentang. Kapasitas produksi perusahaan Agronas  Gizi Food 



  
pada musim hujan perhari sebesar 100-200 Kg atau 1-2 ton/bulan, sedangkan pada 

musim kemarau kapasitas produksi perhari sebesar 500-700 Kg atau 14-20 

ton/bulan. Sistem perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku yang 

diterapkan oleh perusahaan masih bersifat konvensional. Perusahaan melakukan 

pembelian bahan baku tanpa melakukan perencanaan secara pasti terlebih dahulu.  

Kuantitas bahan baku yang dikirim pemasok tidak pernah disesuaikan dengan 

kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi, sehingga 

membuat persediaan di gudang tinggi. Penyimpanan bahan baku  kentang di 

gudang dapat mencapai waktu 1 bulan. Penurunan mutu dan kerusakan menjadi 

resiko yang sangat besar, umbi kentang merupakan hasil pertanian yang sifatnya 

mudah rusak karena setelah dipanen masih terus melakukan proses respirasi dan 

kandungan airnya relatif tinggi yaitu ±80% (Kusdibyo, 2004). Resiko yang 

dihadapi perusahaan dengan sistem pengendalian persediaan tersebut adalah 

tingginya biaya persediaan sehingga menimbulkan pemborosan dalam biaya 

produksi.   

Dari kondisi permasalahan tersebut,  diperlukan suatu metode 

pengendalian persediaan bahan baku, salah satu konsep perencanaan dan 

pengendalian bahan baku yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah 

menggunakan  metode Just-In-Time (JIT).  JIT merupakan suatu metode 

pemikiran  produksi yang diprakarsai oleh Jepang, konsep JIT adalah 

memproduksi item yang dibutuhkan pada saat yang tepat dan dalam jumlah yang 

cermat (Ishak, 2010). Metode JIT menghendaki adanya perbaikan dalam 

pengelolaan  persediaan bahan baku. JIT sesuai untuk diterapkan pada perusahaan 



  
karena JIT tidak mengenal adanya persediaan bahan baku dalam jumlah yang 

lebih besar dari yang dibutuhkan, tidak membutuhkan perbandingan antara 

rencana dan aktualisasi pada akhir selang waktu produksi.  JIT berusaha untuk 

melakukan peningkatan yang kontan, JIT tidak memerlukan sistem komputerisasi 

yang canggih karena menggunakan kontrol visual dan sederhana untuk 

diimplementasikan serta penggunaan jadwal yang merata.  Dengan diterapkannya 

JIT melalui mekanisme kanban, diharapkan dapat memecahkan permasalahan 

dalam penanganan persediaan bahan baku sehingga dapat mencapai efisiensi 

biaya produksi dan meningkatkan laba perusahaan.    

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian yaitu bagaimana perencanaan dan pengendalian persediaan 

bahan baku kentang dengan pendekatan Just-In-Time  .  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1.  Menentukan  perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku dengan 

pendekatan  Just-In-Time. 

2.  Menentukan dan membandingkan dengan metode yang diterapkan 

perusahaan, besar biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan dalam 

merencanakan dan mengelola persediaan bahan baku. 

3. Menentukan  jumlah optimum kanban untuk implementasi JIT. 



  
1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan 

menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian 

bahan baku kentang.                    



  
II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Keripik Kentang  

Keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng deep fried 

atau dipanggang hingga kering. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai 

pembangkit selera (appetizer) atau makanan ringan (snack). Secara umum 

pembuatan keripik kentang melalui beberapa tahapan proses yaitu; pengupasan, 

pemotongan, perendaman dengan air kapur, pencucian, perebusan, pemberian 

bumbu, pengeringan, dan tahap terakhir adalah penggorengan (Tri et al, 2000). 

Produk ini menjadi banyak disukai karena kadar kolesterol kentang tergolong 

paling rendah, namun memberi kalori yang cukup (Herawati, 2008).  

Bahan utama pembuatan keripik kentang adalah kentang. Kentang 

(Solanum tuberosum L.) adalah tanaman dari suku Solanaceae

 

yang memiliki 

umbi batang

 

yang dapat dimakan dan disebut "kentang" (Kuswoyo,2007). 

Penggunaan kentang sebagai bahan baku produk olahan tidak selalu dapat 

dilakukan segera setelah pemanenan, karena umumnya jarak lokasi pemanenan 

berjauhan dengan industri pengolahan, sehingga diperlukan penyimpanan. 

Diketahui bahwa kentang merupakan hasil pertanian yang sifatnya mudah rusak 

karena setelah dipanen masih terus melakukan respirasi dan kandungan air yang 

relative tinggi yaitu ±80%, hal ini menyebabkan kentang mudah mengalami 

kerusakan. Cara penyimpanan kentang sangatlah penting dalam mempertahankan 

mutu kentang, sehingga tidak mempengaruhi mutu produk olahan (Kusdibyo, 

2004). 



  
2.2  Persediaan     

Persediaan (inventory), dalam konteks produksi dapat diartikan sebagai 

sumber daya menganggur (idle resource) (Ishak, 2010).  Menurut Pardede (2005), 

persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang tersedia untuk digunakan 

sewaktu-waktu pada masa yang akan datang, dapat berupa bahan baku, work in 

process, dan barang jadi. Persediaan terjadi apabila jumlah bahan atau barang 

yang diadakan lebih besar daripada  jumlah yang digunakan.       

Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal, 

termasuk barang yang dalam pengerjaan atau proses produksi menunggu masa 

pengumumannya pada proses produksi (Prasetyo, 2006). Persediaan berguna 

sebagai alat untuk berjaga-jaga agar tidak ada permintaan atau kebutuhan di masa 

depan yang tidak dapat dipenuhi. Bila perusahaan tidak memiliki persediaan  yang 

cukup, maka keuntungan akan menurun sedangkan pengadaan darurat mahal, 

dengan kata lain apabila tidak dapat memproduksi akan membuat konsumen 

kecewa (Nasution,2008).  

2.3 Fungsi Persediaan  

Beberapa fungsi penting yang dikandung oleh persediaan dalam 

memenuhi kebutuhan perusahaan adalah sebagai berikut (Ishak,2010): 

1. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang 

yang dibutuhkan perusahaan. 



  
2. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga 

harus dikembalikan. 

3. Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. 

4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga 

perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. 

5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas 

(quantity discounts). 

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang 

diperlukan. 

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi tersebut dapat diambil garis besar fungsi 

persediaan, yaitu untuk menjaga agar jangan sampai perusahaan kekurangan atau 

kehabisan persediaan (stock out) yang dapat menganggu proses produksi dan 

menjaga agar persediaan yang dimiliki perusahaan tidak terlalu besar atau kecil 

sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar karena persediaan 

(Ishak,2010). Menurut Pardede (2005), sediaan berguna sebagai  alat untuk 

berjaga-jaga agar tidak ada permintaan atau kebutuhan di massa depan yang tidak 

dapat dipenuhi. Sediaan barang berguna sebagai jaminan terhadap kemungkinan 

penundaan atau kegagalan kegiatan pengolahan utnuk memenuhi jadwal. Dengan 

kata lain sediaan yang menganggur mempunyai nilai yang besarnya sama dengan 

nilai peluang yang hilang dengan tidak terpenuhinya permintaan sebagai akibat 

habisnya sediaan.    



   
2.4 Jenis Persediaan 

Persediaan dapat dibedakan menjadi berberapa macam menurut fisiknya, 

yaitu : 

1. Persediaan bahan baku (raw material)  

Persediaan bahan baku merupakan barang-barang yang diperoleh untuk 

digunakan dalam proses produksi (Nurmaliza, 2009).  Persediaan bahan baku 

yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli 

dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan 

atau pabrik yang menggunakannya (Cahyono, 2000).  

2. Persediaan bagian produk atau komponen (Purchased Parts / Components 

Stock) 

Yaitu persediaan dari barang-barang yang terdiri dari part atau komponen 

yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung diassembling 

dengan komponen lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya (Indrajit, 

2003). 

3. Persediaan bahan pembantu (supplies stock)  

Yaitu persediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk 

membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu 

perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi 

(Nurmaliza, 2009).   



  
4. Persediaan barang setengah jadi (Work In Process)  

Yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu 

pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu 

diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi (Indrajit,2003). 

5. Persediaan Barang Jadi (Finished Goods Stock)  

Yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam 

pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi barang 

jadi ini adalah merupakan produk selesai dan telah siap utnuk dijual (Nurmaliza, 

2009).  

Jenis persediaan menurut fungsinya dapat digolongkan menjadi: 

1. Persediaan dalam Loz Size 

Persediaan yang diadakan dengan  membeli atau membuat bahan ataupun 

barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada 

saat itu. Jadi pembelian bahan baku melebihi kebutuhan penggunanya (Ishak, 

2010). 

2. Persediaan Cadangan 

Persediaan yang diadakan karena kesalahan dalam peramalan permintaan. 

Persediaan cadangan mengamankan kegagalan mencapai permintaan 

konsumen atau memenuhi kebutuhan manufaktur tepat waktu (Ishak, 2010). 

3. Persediaan Antisipasi 

Persediaan yang diadakan untuk mengantisipasi permintaan yang fluktuasi 

yang dapat diramalkan (Indrajit, 2003).  



  
4. Persediaan Pipeline 

Persediaan yang terjadi karena adanya aliran bahan dalam proses produksi 

yang berupa work in process. Persediaan pipeline merupakan total investasii 

perubahan dan harus dikendalikan (Ishak, 2010).  

2.5 Perencanaan dan Pengendalian Persediaan  

Persediaan pada sebuah industri tidak dapat berdiri sendiri. Persediaan 

memiliki hubungan secara langsung antara tingkat persediaan, jadwal produksi 

dan permintaan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, perencanaan dan 

pengendalian persediaan harus terintegrasi dengan peramalan permintaan, jadwal 

induk produksi dan pengendalian produksi (Nasution, 2008). Menurut Zulfikarijah 

(2005), pengendalian persediaan sangat bergantung pada keputusan yang 

menentukan kapan dan berapa banyak melakukan pemesanan.  

Pengedalian persediaan merupakan suatu tahapan penting dalam 

manajemen operasi. Pengendalian persediaan dapat mencari jawaban optimal baik 

terhadap masalah-masalah kuantitatif maupun masalah kualitatif yang timbul pada 

suatu sistem persediaan, sehingga persediaan dapat berfungsi seperti yang 

diharapkan (Nasution, 2008). Pengendalian persediaan merupakan keputusan yang 

terkait dengan kapan dan berapa banyak melakukan pemesanan persediaan. 

Sistem pengendalian tersebut berisi tentang catatan persediaan dan cara 

pemantauan persediaan (Zulfikarijah, 2005).   



  
2.5.1  Biaya Dalam Persediaan  

    Biaya dalam sistem persediaan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost)  

Biaya pembelian adalah harga pembelian setiap unit item yang berasal dari 

sumber-sumber eksternal, atau biaya produksi perunit bila item tersebut berasal 

dari internal perusahaan atau diproduksi sendiri oleh perusahaan (Ishak, 2010). 

Biaya pembelian menjadi faktor penting ketika harga barang yang dibeli 

tergantung pada ukuran pembelian. Situasi ini akan diistilakan sebagai quantity 

discount atau price break dimana harga barang per-unit akan turun bila jumlah 

barang yang dibeli meningkat (Nasution, 2008). 

2. Biaya Pengadaan (Procurement Cost)  

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal usul barang, yaitu biaya 

pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan berasal dari pemasok 

(supplier) dan biaya pembuatan (set up cost) bila memproduksi sendiri (Ishak, 

2010). 

a. Biaya Pemesanan (Ordering Cost) 

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk  

mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi (Ishak, 2010) : 

- Pemrosesan pesanan 

- Biaya ekspedisi 

- Biaya telepon dan keperluan komunikasi 

- Pengeluaran surat-menyurat 



  
- Biaya pengepakan dan penimbangan 

- Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan 

- Biaya pengiriman ke gudang 

b. Biaya Pembuatan (Set Up Cost) 

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk 

persiapan memproduksi barang. Biaya ini timbul di dalam pabrik yang 

meliputi biaya menyusun peralatan produksi, menyetel mesin, 

mempersiapkan gambar kerja (Nasution, 2008). 

3. Biaya Penyimpanan (Holding Cost)   

Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul akibat adanya penyimpanan 

suatu item. Biaya penyimpanan terdiri atas biaya-biaya bervariasi secara langsung 

dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar 

apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan 

semakin tinggi. Biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah (Ishak, 

2010): 

a. Biaya Memiliki Persediaan (biaya modal) 

Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, dimana modal 

merupakan ongkos yang dapat diukur dengan suku bunga Bank (Ishak, 

2010). 

b. Biaya Gudang 

Persediaan memerlukan tempat penyimpanan atau gudang. Bila gudang 

disewa maka biaya gudang merupakan biaya sewa, sedangkan bila 



  
perusahaan mempunyai gudang sendiri maka biaya gudang merupakan 

biaya depresiasi (Ishak, 2010). 

c. Biaya Kerusakan atau Penyusutan 

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena 

beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya ini 

biasanya diukur dari pengalaman sesuai dengan presentasinya 

(Nasution,2008). 

d. Biaya Kadaluarsa 

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan 

teknologi. Biaya kadaluarsa biasanya diukur dengan besarnya penurunan 

nilai jual dari barang tersebut (Nasution, 2008). 

e. Biaya Asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti kebakaran. Biaya asuransi bergantung pada jenis 

barang yang diasuransikan (Nasution, 2008). 

f. Biaya Administrasi dan Pemindahan 

Biaya untuk mengadministrasi persediaan barang yang ada, baik pada saat 

pemesanan, penerimaan  barang maupun penyimpanannya dan biaya untuk 

memindahkan barang dari, ke, dan di dalam penyimpanan, termasuk upah 

buruh dan biaya peralatan handling (Nasution, 2008). 

4. Biaya Kekurangan Persediaan (Shortage Cost)  

Biaya yang terjadi karena perusahaan kehabisan barang ketika terjadi 

permintaan, sehingga akan terjadi kekurangan persediaan. Keadaan ini 



  
menimbulkan kerugian karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan 

kesempatan mendapat keuntungan atau kehilangan konsumen pelanggan 

(Nasution, 2008). Perhitungan biaya persediaan dapat diperoleh dengan 

menjumlahkan antara biaya pemesanan (Ordering Cost), biaya simpan (Holding 

Cost) dan biaya pembelian (Purchase Cost) (Yamit, 2000).   

2.5.2 Metode Pengendalian Persediaan 

Metode yang dapat digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan 

dalam pengendalian persediaan adalah: 

1. Metode Pengendalian Persediaan Tradisional 

Metode ini menggunakan matematika dan statistic dalam memecahkan 

masalah kuantitatif persediaan. Metode ini berusaha mencari jawaban optimal 

dalam menentukan (Nasution, 2008): 

- Jumlah ukuran pemesanan ekonomis (EOQ) 

- Titik pemesanan kembali (Reorder Point) 

- Jumlah cadangan pengaman (Safety stock)  

Metode ini digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaanya bersifat 

bebas (independent) dan dikelola saling tidak bergantung. Pada perkembangannya 

metode tersebut memunculkan 2 metode dasar yang bersifat probabilistic, yaitu 

(Ishak,2010): 

- Metode P, pemesanan bersifat regular mengikuti suatu periode yang tetap 

(mingguan, bulanan), sedangkan kuantitas pesan berulang-ulang. 

- Metode Q, jumlah ukuran pemesanan (kuantitas pesan) selalu tetap untuk tiap 

kali pesan, sehingga saat pemesanan bervariasi. 



  
2. Metode Perencanaan Kebutuhan Material (MRP) 

MRP digunakan untuk permintaan yang bersifat tidak bebas (dependent). 

Permintaan tidak bebas adalah permintaan yang tergantung pada kebutuhan  suatu 

komponen lainnya.  Metode MRP bersifat oriented, terdiri dari sekumpulan 

prosedur, aturan keputusan dan seperangkat mekanisme pencatatan yang 

dirancang untuk menjabarkan Jadwal Induk Produksi (Ishak, 2010). 

3. Metode Persediaan Just-In-Time (JIT) 

Metode ini merupakan salah satu operasionalisasi dari konsep Just-In-Time, 

yang dikembangkan dalam sistem produksi Toyota Motor Co. Produksi JIT berarti 

produksi massal dalam jumlah kecil, tersedia untuk segera digunakan. Dalam JIT 

digunakan teknik pengendalian persediaan yang dinamakan Kanban (Nasution, 

2008).  

2.6 Peramalan  

Peramalan merupakan proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan 

dimasa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu 

dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun 

jasa (Nasution, 2008). Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan 

produk-produk yang diharapkan akan terealisir untuk jangka waktu tertentu pada 

masa yang akan datang. Peramalan permintaan ini akan menjadi masukan yang 

sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan (Ishak, 

2010). 



   
Berdasarkan sifatnya, peramalan dibedakan menjadi dua macam yaitu 

peramalan kualitatif dan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang 

didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan sangat tergantung pada 

orang yang menyusunnya, dan ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat 

intuisi, pendapat serta pengalaman penyusun (Ishak, 2010). Peramalan kuantitatif 

didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan sangat tergantung 

pada metode yang digunakan (Nasution, 2008).  

Metode peramalan kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

time-series dan casual method. Metode time Series digunakan untuk menganalisis 

serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode tersebut terdiri dari 

beberapa metode yaitu, regresi, smoothing dan dekomposisi. Metode smoothing  

terdiri dari beberapa jenis, yaitu rata-rata, rata-rata bergerak (Moving Average), 

dan Exponential smoothing (Ishak, 2010). Menurut Nasution (2008), metode 

kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan 

sebab akibat dengan satu atau beberapa variable. Metode ini terdiri dari metode 

regresi, metode ekonometrik, dan metode input-output.  

Peramalan yang baik memiliki beberapa kriteria yang penting, diantaranya 

akurasi. Akurasi peramalan merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara 

hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi (Ishak, 2010). 

Menurut Nasution (2008), ukuran yang digunakan dalam akurasi peramalan yaitu 

rata-rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation =MAD), rata-rata kuadrat 

kesalahan (Mean Square Error = MSE), rata-rata kesalahan peramalan (Mean 



  
Forecast Error = MFE), dan rata-rata persentase kesalahan absolute (Mean 

Absolut Persentage Error =MAPE)  

2.7  Just-In-Time 

2.7.1  Just-In-Time 

Just-In-Time pertama kali digunakan di Jepang yaitu pada perusahaan 

Toyota dan kemudian diadopsi oleh perusahaan manufaktur di Jepang dan 

Amerika Serikat. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, Just-In-Time 

mulai digunakan oleh banyak perusahaan di berbagai bangsa di dunia (Sakakibara, 

2001). Just-In-Time merupakan usaha-usaha untuk menghapus kesalahan atau 

pemborosan dan menambah nilai produk atau jasa, nilai diartikan sebagai fungsi, 

kemanfaatan atau segala hal penting yang diterima konsumen (Zulfikarijah, 2005).  

Target utama Just-In-Time adalah mengeleminasi produk cacat dan 

mengurangi persediaan sebesar kemungkinan. Just-In-Time menginginkan bahwa 

semua produk jadi dan WIP dikirim pada jumlah yang tepat, tempat yang tepat 

dan pada saat yang dibutuhkan. Secara sederhana dideskripsikan bahwa Just-In-

Time hanya meminta unit yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang 

dibutuhkan dan pada saat yang dibutuhkan (Moriones, 2008). Terdapat empat 

aspek pokok dalam Just-In-Time, yaitu menghilangkan semua aktivitas atau 

sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah produk atau jasa, komitmen 

terhadap kualitas prima, mendorong perbaikan yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan efisiensi dan memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas 

(Ishak, 2010). 



  
Dari keempat aspek pokok Just-In-Time dapat disimpulkan bahwa Just-In-

Time merupakan usaha manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan cara menghilangkan atau 

meniadakan aktivitas yang tidak member nilai tambah ( Ishak, 2010).  Sistem 

produksi Just-In-Time dan sistem tradisional memiliki perbedaan-perbedaan 

mendasar. Menurut Tjipyono (2001), perbedaan Just-In-Time dan tradisional 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan filosofi Just-In-Time dan tradisional 
Aspek Perbedaan JIT Tradisional 
Kesalahan Kesalahan merupakan pelajaran 

untuk dapat menghasilkan 
perbaikan. 

Kesalahan adalah hal yang 
tidak dapat dihindari. 

Sediaan Sediaan hanya menyembunyikan 
masalah yang sesungguhnya 
muncul di permukaan. Sediaan 
yang berlebih menimbulkan 
godaan untuk bekerja tidak 
sempurna. 

Sediaan berguna untuk 
menjamin kelancaran 
produksi, yaitu sebagai 
penyangga. 

Lot Size Lot Size harus kecil, diharapkan 1 Pembelian dalam ukuran Lot 
besar deng 

Antrian Produk harus JIT, tidak boleh ada 
antrian panjang WIP 

Antrian WIP dibutuhkan 
untuk memastikan utilitas 
mesin tinggi 

Aliran Material Pull system Push system 
Sumber 
Pengurangan 
Biaya 

Mempercepat aliran produk, 
waktu yang singkat adalah sangat 
bernilai 

Mengurangi jumlah tenaga 
kerja dann utilitas mesin 
yang tinggi.an frekuensi 
penyerahan sedikit 

Pembelian Membeli dari pemasok yang 
terbatas 

Membeli dari banyak 
pemasok 

Biaya Tenaga 
Kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan 
biaya tetap 

Biaya tenaga kerja 
merupakan biaya variable 

Kecepatan Mesin Mesin diibaratkan pelari 
marathon, lambat namun pasti dan 
selalu mampu berlari 

Mesin diibaratkan pelari 
cepat 

(Tjiptono, 2003).  



  
2.7.2 Tujuan Penerapan Just-In-Time 

Tujuan diterapkannya Just-In-Time adalah mengurangi persediaan dalam 

perusahaan serendah mungkin sehingga mengurangi ruang penyimpanan serta 

biaya penyimpanan (Zulfikarijah, 2005).  Menurut  Tjiptono (2001), tujuan Just-

In-Time adalah mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan yang mempengaruhi 

aliran proses produksi, mengurangi waktu persiapan dan lead time, karena akan 

memperpanjang proses tapi tidak menambah nilai produk. Membuat sistem yang 

fleksibel sehingga mampu menghadapi perubahan tingkat output produksi. 

Mengurangi kesalahan yang merupakan sumber ketidakproduktivan.    

Tujuan  utama  dari Just-In-Time  adalah  meningkatkan  laba   dan   Turn 

on Invesment (ROI), meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan, 

melalui    pengurangan   biaya persediaan dan   peningkatan kualitas (Ishak,2010).  

Menurut Maiga (2008), tujuan penerapan Just-In-Time  adalah untuk memperbaiki 

perekonomian perusahaan. Penerapan Just-In-Time  dapat memperbaiki aset 

produktivitas, pertumbuhan penjualan, karakteristik perusahaan dan posisi 

perusahaan pada dunia bisnis modern.   

2.7.3 Manfaat Penerapan Just-In-Time 

Manfaat yang sangat jelas dari penggunaan Just-In-Time adalah 

pengurangan dalam persediaan work in process. Disamping mereduksi invenstasi 

persediaan, maka biaya-biaya fasilitas , peralatan dan tenaga kerja yang lebih 

rendah akan dapat dicapai (Nasution, 2008). Empat manfaat utama diterapkannya 

Just-In-Time, meminimasi persediaan bahkan baku dan work in process. 

Menurunkan waktu siklus (siklus time) produksi, keberlangsungan produksi secara 



  
kontinyu dan meniadakan pemborosan-pemborosan yang tidak menambah nilai 

produk (Goetsch, 2003).  

Manfaat diterapkannya Just-In-Time oleh perusahaan adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung akibat adanya 

penghapusan kegiatan seperti  penyimpanan persediaan (Tjiptono,2001). 

2. Mengurangi pemakaian ruangan seperti gudang (Tjiptono,2001).. 

3. Mengurangi pemborosan, yaitu (Ishak, 2010); 

a. Pemborosan karena produksi berlebih 

b. Pemborosan waktu tunggu 

c. Pemborosan transportasi 

d. Pemborosan pemrosesan 

e. Pemborosan sediaan yang tidak perlu 

f. Pemborosan gerakan yang tidak perlu 

g. Pemborosan karena memproduksi barang cacat 

4. Penggunaan mesin dan fasilitas lebih optimal (Ishak, 2010). 

5. Menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok (Ishak, 2010).  

2.8 Just-In-Time Purchasing 

2.8.1 Pengertian Just-In-Time Purchasing  

Just-In-Time Purchasing adalah suatu sistem pembelian yang dipicu oleh 

kebutuhan perusahaan.  Pembelian dilakukan pada jumlah, spesifikasi barang dan 

waktu penyerahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pada harga yang lebih 

rendah dari harga pembelian biasa (Sarker, 2002). Just-In-Time Purchasing tidak 



  
hanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang cepat rusak. 

Hal ini disebabkan karena pembelian yang tidak sesuai dengan permintaan atau 

penggunaan dalam pabrik kemungkinan akan dapat mengakibatkan tidak 

terpenuhinya pesanan atau jumlah persediaan akan terlalu besar (Goetsch, 2003). 

Analisis komparatif antara praktek Just-In-Time dengan  praktek pembelian 

tradisional dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis Komparatif Antara Just-In-Time Purchasing  
Dengan Tradisional 

No Aktivitas pembeda JIT Purchasing Tradisional 
1 Ukuran lot pembelian Lot kecil dengan frekuensi 

penyerahan lebih sering 
Lot besar dengan 
frekuensi 
penyerahan lebih 
sedikit 

2 Pemilihan Pemasok Berhubungan dengan 
pemasok tunggal dalam lokasi 
geografis yang dekat dengan 
kontrak jangka panjang 

Berhubungan 
dengan banyak 
pemasok berdasar 
kontrak jangka 
pendek 

3 Evaluasi pemasok Berdasar kualitas material, 
performansi penyerahan dan 
harga 

Dievaluasi dengan 
menekankan pada 
harga material 

4 Inspeksi penerimaan Perhitungan dan inspeksi 
kedatangan material  
dikurangi, bahkan 
dihilangkan, tanggung jawab 
dialihkan ke pemasok 

Pembeli 
bertanggung jawab 
unutk menerima, 
menghitung dan 
menginspeksi 
kedatangan material 

5 Negosiasi dan proses Mencapai kualitas material 
melalui kontrak jangka 
panjang dan harga yang 
panjang 

Memperoleh 
material dengan 
harga yang serendah 
mungkin 

6 Penentuan mode 
transportasi 

Memperhatikan penyerahan 
tepat waktu, jadwal pembelian 
ditentukan pembeli, ongkos 
transportasi yang pantas 

Menekankan pada 
ongkos transportasi 
yang rendah dengan 
jadwal penyerahan 
ditentukan pemasok 

(Gasperz, 2001)  



  
Just-In-Time Purchasing menekankan pada sistem produksi yang 

menekankan pada pemasok (supplier) dan pihak ketiga yang berdasarkan 

kepercayaan, pembagian keuntungan dan resiko (Sarker, 2002). Karakteristik 

Just-In-Time Purchasing adalah tingkat kuantitas stabil sesuai yang diinginkan, 

penyerahan dalam ukuran lot sesuai yang diperlukan untuk kebutuhan proses 

produksi dengan frekuensi yang lebih sering (Goetsch, 2003). Untuk lebih 

lengkapnya tentang karakteristik pembelian Just-In-Time Purchasing dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Just-In-Time Purchasing 

No Elemen Karakteristik 
1 Pemasok 

 

Jumlah pemasok sedikit 

 

Berdekatan dengan jarak pemasok 

 

Melakukan bisnis ulang dengan pemasok yang sama 

 

Aktif melakukan analisis dengan pemasok agar harga tetap 
bersaing 

 

Melakukan integrasi dengan pemasok 

 

Mendorong pemasok untuk menerapkan konsep JIT 

 

Melakukan kontrak jangka panjang 
2 Jumlah 

 

Jumlah output tetap 

 

Frekuensi pengiriman dalam jumlah lot kecil 

 

Meminimalkan penggunaan kertas 

 

Tidak terjadi kekurangan atau kelebihan penerima 

 

Mendorong pemasok melakukan pengepakan dalam jumlah 
tepat 

 

Mendorong pemasok mengurangi ukuran lot produksi 
3 Kualitas 

 

Meminimalkan spesifikasi produk 

 

Membantu pemasok menemukan kualitas yang diinginkan 

 

Mempererat hubungan pembeli dengan pemasok untuk 
menjamin kualitas 

 

Pemasok mendorong menggunakan bagan pengendalian 
kualitas disamping inspeksi ukuran lot 

4 Pengiriman 

 

Penjadwalan melakukan pengendalian terhadap perusahaan 
pengiriman milik sendiri atau kontrak, gudang kontrak dan 
angkutan yang digunakan. 

(Tjiptono, 2003). 



  
2.9 Produksi Just-In-Time  

Sistem produksi Just-In-Time menghendaki suatu proses produksi yang 

dilakukan berdasarkan jumlah permintaan yang ada dan apabila ditemukan adanya 

kerusakan atau kekurangan maka proses produksi harus dihentikan. Produksi Just-

In-Time tidak mengenal adanya persediaan karena persediaan di sini tidak dapat 

memberikan suatu nilai tambah bagi produk (Hardjanto, 2000).  Menurut Tjiptono 

(2001), proses dari produksi Just-In-Time adalah sebagai berikut :  

1. Proses produksi Just-In-Time dimulai dengan menjadwalkan kembali produksi 

ke dalam lot kecil. 

2. Mengendalikan Total Quality Control (TQC), karena Just-In-Time tidak dapat 

diterapkan tanpa komitmen pada TQC. 

3. Meningkatkan faktor produksi, termasuk pekerja. Tiap individu yang terlibat 

dalam Just-In-Time harus meningkatkan hasil karya mereka. 

4. Mencapai teknik produksi dalam sel (celullae) untuk mempersingkat jarak 

perjalanan bahan baku atau bahan pembantu dari mesin ke mesin.  

2.10 Penerapan Metode Just-In-Time 

Just-In-Time dapat diterapkan ketika rencana produksi bulanan telah 

ditransformasikan ke dalam rencana produksi harian, dimana rencana produksi 

bulanan didapat dengan rumusan dibawah ini (Gaspersz, 1998): 

 

Keterangan : 

Permintaan = Permintaan produk hasil peramalan 



  
Penyusutan = Bahan baku yang terbuang 

Lalu ditransformasikan dalam rencana produksi harian: 

 

Metode Just-In-Time menuntut adanya ketepatan waktu dan jumlah persediaan 

guna menghindari terjadinya penumpukan barang baku yang berlebih.  Tingkat 

inventory rata-rata ditentukan dengan rumus; 

 

Menurut Wang (2004), perhitungan total biaya persediaan dengan metode Just-In-

Time dilakukan dengan menjumlah komponen biaya bahan baku, biaya produksi 

(WIP) dan biaya produk jadi. Formula perhitungan biaya total persediaan yaitu: 

 

dimana, 

    

2.10.1 Kanban  

Kanban dalam bahasa Jepang berarti visual record or signal . Sistem 

produksi Just-In-Time menggunakan aliran informasi berupa kanban yang 

berbentuk kartu atau peralatan lainnya seperti bendera, lampu, dan lain-lain. 



  
Sistem kanban adalah suatu sistem informasi yang secara harmonis 

mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan 

pada waktu yang diperlukan dalam tiap proses manufacturing dan juga di antara 

perusahaan (Ishak, 2010). Menurut Kristinawati (2001), Kanban merupakan suatu 

metode otorisasi produksi dan perpindahan bahan dalam sistem Just-In-Time. 

Tujuan sistem kanban  adalah memberikan tanda tentang kebutuhan suku bahan 

baku yang lebih banyak dan untuk menjamin bahan baku dapat diproduksi tepat 

waktunya untuk mendukung pabrikasi selanjutnya. 

Menurut Monden (2000), fungsi kanban secara terperinci yaitu: 

1. Perintah 

Kanban  berlaku sebagai alat perintah antara produksi dan pengiriman. 

2. Pengendalian diri dalam mencegah overproduction 

Tiap proses dikendalikan secara otonom yang menjamin bahwa produksi 

tidak berlangsung dalam kecepatan produksi berlebih. Kanban juga 

menyesuaikan mekanisme pengendalian dalam penyesuaian kecil terhadap 

pasokan untuk jadwal produksi bulanan karena fluktuasi permintaan. 

3. Pengendalian visual                  

Kanban berlaku sebagai alat untuk pengendalian visual karena  bukan saja 

memberikan informasi numeriik, tetapi juga informasi fisik dalam bentuk 

kartu. 

4. Perbaikan proses dan operasi manual             

Penggunaan kanban untuk membantu perbaikan operasi sangat dibutuhkan 



  
karena peningkatan produktivitas mengakibatkan perbaikan keuangan, 

sehingga memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. 

5. Pengurangan biaya pengolalaan 

Kanban juga berfungsi mengurangi biaya manajemen dengan membantu 

mengurangi jumlah perencana menjadi nol.  

2.9.2  Kanban Pemasok (Vendor Kanban) 

Kanban pembelian atau pemasok merupakan kanban dengan sistem 

kanban tarik (move kanban). Kanban pemasok atau kartu penjual (vendor kanban) 

merupakan kartu yang digunakan untuk memberitahu para pemasok agar 

mengirim komponen-komponen atau bahan baku dalam jumlah tertentu dan 

menentukan kapan komponen atau bahan baku diperlukan (Young, 2008). 

Penggunaan kanban pemasok dalam perencanaan pengendalian persediaan 

mampu mencegah menumpuknya sediaan (inventory) di gudang. Kanban 

pemasok disebut juga dengan kanban subkontrak, kanban subkontrak berisi 

instruksi atau perintah yang meminta pensuplai (supplier) yang disubkontrak agar 

menyerahkan komponen atau bahan baku, ini semacam kanban penarikan. 

Kanban subkontrak dalam arti sebenarnya suatu jenis lain dari kanban penarikan. 

Kanban pemasok dapat dilihat pada Gambar 1 ( Kristinawati, 2001 ).   

Jumlah kanban yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pemesanan 

bahan baku dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu (Krisnawati, 

2001):   



   

Gambar 1. Kartu  vendor kanban  

1. Kebutuhan Harian (d) 

Kebutuhan harian merupakan kuantitas pesanan akan bahan baku dasar yang 

dibutuhkan berdasarkan permintaan. 

2. Kebutuhan Pemesanan ( c ) 

Siklus pemesanan (siklus kanban) pada pemasok adalah selang waktu (diukur 

dengan hari) antara pemberian satu pesanan pada pemasok dan pemberian 

pesanan berikutnya. Siklus pemesanan dihitung dengan rumus: 

 

 

Berarti bilangan minimum yang tidak kurang dari angka yang tepat  di 

dalamnya. Karena itu, sekalipun waktu pengiriman hanya 2 jam, waktu ini 

harus dihitung 1 hari. 

3. Waktu Pemesanan (Wp) 

Waktu yang dibutuhkan dari mulai pesan sampai tibanya pesanan ke pemberi 

pesanan. Rumus yang digunakan yaitu : 

Wp = c x C 



  
Nilai C merupakan waktu pemuatan barang ke alat transport. 

4. Koefisien Keamanan ( )

 
Koefisien keamanan yang ditetapkan biasanya berdasarkan kebijakan 

perusahaan atas penyusutan bahan baku. 

5. Kapasitas Alat Transport (K) 

Daya angkut maksimum yang digunakan untuk mengangkut bahan baku 

berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini merupakan rumus yang 

digunakan untuk menentukan jumlah kanban pemasok : 

 

Setelah diketahui berapa banyak jumlah kanban yang dibutuhkan, maka dapat 

dihitung jumlah pesanan berdasarkan metode Just-In-Time, yaitu :  

pesanan =  kanban yang dikeluarkan x Kapasitas peti kemas 

Dengan demikian, jumlah pengambilan bahan baku berdasarkan pemesanan 

dilakukan dalam waktu yang dijadwalkan oleh jumlah kanban yang 

dikeluarkan sejak pengangkutan sebelumnya (Kristinawati, 2001).  

2.10.3 Penjadwalan Operasi Kanban  

Kartu kanban yang menjadi arus informasi dan material antara dua tempat, 

dapat dianalogikan dengan sistem supply chain. Sistem supply chain yang  hanya 

terdiri dari dua tempat (plants), dengan satu sistem kanban disebut single-stage 

supply chain system (SSSCS) (Wang, 2004). Perputaran kanban antara dua plants 

dapat dijelaskan menggunakan model teori antrian M/M/c. Model antrian M/M/c 



  
menunjukkan rata-rata kedatangan mengikuti distribusi probabilitas Poisson dan 

tingkat pelayanan mengikuti distribusi eksponensial (Prihantoosa, 2009).  

Model antrian M/M/c bertujuan meminimalkan biaya total dari kegiatan 

mengantri dan biaya penamban pelayanan. Model M/M/c dapat dilakukan untuk 

pelayanan tunggal maupun majemuk. Perhitungan biaya total dari model antrian 

M/M/1 yaitu (Kakiay, 2004): 

 

Jumlah kanban optimum, didapat dari perhitungan biaya total minimum. 

Penjadwalan operasi kanban ditentukan berdasarkan jumlah optimum kanban 

yang dikeluarkan, dalam pengukuran kinerja kanban terdapat beberapa parameter, 

yaitu Po , L, W, Wq dan Lq.  Dimana Po merupakan proporsi waktu ketika semua 

kanban pemasok menganggur, formulasi yang digunakan yaitu; 

        



  
dimana, 

 

Menurut (Wang, 2004), untuk model antrian M/M/c yang jumlah pelayanan atau 

server lebih dari satu dapat dihitung dengan formulasi: 

       

Perhitungan expected total cost dengan model antrian tersebut, yaitu: 

 

Kemudian dilakukan optimasi jumlah kanban dengan persamaan E(TC) 

minimum, sehingga didapat jumlah kanban yang menghasilkan total cost 

minimum.  

2.11 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai Just-In-Time dilakukan oleh S.Wang pada tahun 

2004. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana perusahaan mendapatkan 

bahan baku dengan jumlah yang tepat pada saat yang tepat, ketika pemasok 



  
berada di lain daerah bahkan di lain negara. Bahan baku dan aliran informasi 

antara beberapa wilayah tersebut dapat diketahui dari kanban yang beredar, 

karena pada kanban terdapat jumlah yang tepat dari container pembawa bahan. 

Kanban membantu metode Just-In-Time agar dapat berjalan dengan lancar. Kartu 

kanban juga diterapkan dalam perusahaan ketika proses produksi berlangsung 

serta pada retailer ketika pengiriman barang, sehingga pada penelitian  tersebut 

dapat diketahui bagaimana pengaruh kartu kanban pada penerapan Just-In-Time, 

serta perhitungan biaya bahan baku, WIP, dan barang jadi dapat diperoleh dengan 

melihat jumlah kartu kanban yang beredar.  

Penelitian lain mengenai Just-In-Time Purchasing dilakukan oleh Bhaba 

R.Sarker pada tahun 2002. Penelitian ini membahas bagaimana hubungan 

perusahaan dengan beberapa pemasok dan sistem transportasi pengiriman barang 

dari pemasok. Dengan ukuran lot size yang kecil maka  frekuensi pengiriman 

bahan menjadi lebih sering ketika perusahaan menerapkan Just-In-Time.  

Perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian memiliki 3 supplier berbeda 

untuk setiap jenis bahan. Pada penelitian tersebut, diketahui bahwa perusahaan 

melakukan pembelian dari pemasok dengan tiga macam gaya yaitu, pembagian 

biaya transportasi dengan supplier,  menggunakan pihak ketiga dan transportasi 

ditanggung oleh perusahaan. Alternatif yang disarankan peneliti adalah untuk 

setiap cara pengiriman digunakan dua perlakuan yaitu dengan kapasitas armada 

transportasi tertentu  (capacitated) dan kapasitas tidak tentu (uncapacitated).  Dari 

penelitian terseput didapat kesimpulan bahwa apabila perusahaan memiliki lebih 



  
dari satu pemasok (3 pemasok), maka sistem transportasi yang disarankan adalah 

dengan membagi transportasi bersama (milk-run transportation system).  

Penelitian Jin-Shan Yang (2004) mengenai Just-In-Time Purchasing, 

menjelaskan hubungan sistem persediaan untuk meminimasi total cost, yaitu 

biaya pemesanan, biaya simpan, biaya perbaikan kualitas dan biaya sesungguhnya 

dari optimal order quantity, lead time, proses kualitas dan jumlah pengiriman 

barang dengan distribusi normal dengan penerapan metode  Just-In-Time. 

Perusahaan yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah perusahaan dengan 

satu pemasok dan sistem pembagian biaya dan keuntungan bersama. Peneliti, 

berusaha untuk mengaplikasikan Just-In-Time dengan menaikan frekuensi 

pengiriman barang dari pemasok sehingga meminimasi biaya pesan dan biaya 

simpan. Penekanan pada hubungan antara pembeli dan pemasok juga merupakan 

point penting dalam penelitian tersebut.            



  
III. METODE PENELITIAN  

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Perusahaan Agronas Gizi Food yang terletak di 

JL. Raya Bukit Berbunga No.55 Batu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Februari 2011. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 

Analisis Sistem. Jurusan Teknologi Industri Pertanian.  Universitas Brawijaya 

Malang.  

3.2 Batasan Masalah dan Asumsi  

Penentuan batasan masalah dilakukan agar pembahasan lebih fokus dan 

tidak melebar. Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Obyek penelitian dilakukan hanya pada kentang pembuatan keripik 

kentang. 

b. Untuk keperluan perbandingan metode JIT dan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya, maka perhitungan total biaya persediaan perusahaan 

menggunakan perhitungan konvensional.  

c. Perhitungan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku 

mencakup bahan baku di gudang dan work in process, tidak membahas 

persediaan pada produk jadi.  

Asumsi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

a. Harga kentang satu tahun kedepan tidak mengalami perubahan. 

b. Proses pengiriman kentang dari pemasok berjalan lancar. 



  
c. Kapasitas alat angkut kentang sama. 

d. Pemasok dan perusahaan memiliki konrak jangka panjang tertulis secara 

formal (sistem kontrak perusahaan masih belum tertulis meskipun telah 

berlangsung lama).   

3.3  Prosedur  Penelitian       

Tahapan penelitian terdiri dari survey pendahuluan, studi literature dan 

studi lapang, perumusan masalah dan penetapan tujuan, pengumpulan data, 

analisis data dan penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram Prosedur Penelitian  

3.4 Uraian Prosedur Penelitian 

1.  Survey Pendahuluan               

     Survey pendahuluan dilakukan dengan tujuan mengamati secara langsung   



  
terhadap sistem persediaan perusahaan keripik kentang Agronas Gizi Food 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

2. Studi Literatur dan Studi Lapang           

Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, berupa sistem persediaan 

bahan baku. Studi lapang dilakukan dengan membandingkan permasalahan 

persediaan dan teori sistem persediaan, sehinggga didapat korelasi keduanya.  

3. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 

Sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku kentang yang diterapkan 

perusahaan masih bersifat konvensional, sehingga menimbulkan resiko 

pemborosan pada biaya persediaan. Mengacu pada permasalahan tersebut, 

maka digunakan  suatu metode pendekatan Just-In-Time yang bertujuan 

merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan baku kentang.  

4. Pengumpulan Data   

Penelitian perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku kentang 

dengan metode pendekatan Just-In-Time dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan mengenai 

persediaan bahan baku kentang dan pembelian bahan baku kentang.  

b. Wawancara 

Melakukan tanya jawab langsung dengan staf, karyawan, serta pemilik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu persediaan dan 

pembelian bahan baku kentang.  



  
c. Dokumentasi 

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau 

mengumpulkan catatan atau dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian yang dimiliki perusahaan, yaitu data persediaan bahan baku 

kentang, data pembelian bahan baku kentang dan data rencana produksi.    

Sedangkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang di dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data persediaan awal dan akhir bahan baku kentang 

b. Lead Time dan frekuensi pembelian bahan baku kentang 

c. Biaya-biaya yang terkai dengan persediaan dan pembelian bahan baku 

kentang 

d. Kapasitas alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan baku 

kentang 

5. Analisis Data   

Perencanaan dan pengendalian bahan baku kentang dan produk work in 

process dengan pendekatan Just-In-Time ini dilakukan dengan beberapa tahapan 

analisis data. Hasil analisis data akan dikomparasi dengan kondisi persediaan 

bahan baku kentang di perusahaan. Beberapa tahapan analisis data tersebut 

adalah: 

1. Menentukan rencana produksi bulanan bahan baku kentang berdasarkan 

peramalan. Peramalan kebutuhan bahan baku kentang didasarkan pada 

data penjualan bulan Januari 2008 hingga Februari 2011, sehingga didapat 

hasil peramalan Maret 2011 hingga Maret 2012. 



  
2. Menentukan total kebutuhan bahan baku kentang berdasarkan rencana 

produksi bulanan. Data yang digunakan adalah kuantitas tiap bahan baku 

kentang untuk melakukan proses produksi dan data rencana produksi 

bulanan. 

3. Menentukan total biaya persediaan bahan baku kentang yang diterapkan 

perusahaan. Komponen yang digunakan adalah biaya pembelian bahan 

baku kentang, biaya pemesanan, serta biaya penyimpanan berupa biaya 

pemakaian listrik dan tenaga kerja gudang.  

4. Menentukan rencana produksi harian dan jumlah kebutuhan bahan baku 

kentang harian. Untuk dapat menerapkan metode Just-In-Time maka 

rencana produksi bulanan harus ditransformasikan ke dalam rencana 

produksi harian. 

 

Jumlah kebutuhan bahan baku kentang juga dilakuakn transformasi dalam 

kebutuhan bahan baku kentang harian.  

 

5. Menentukan jumlah kanban.   

Jumlah kanban didapat dari perhitungan: 

- Frekuensi pengiriman bahan baku kentang untuk 1 bulan 

   



  
- Siklus pemesanan         

Adalah selang waktu (diukur dengan hari) antara pemberian satu pesanan dan 

pemberian pesanan berikutnya. Siklus pesanan dapat dihitung dengan rumus: 

 

Tanda   berarti bilangan bulat minimum yang tidak kurang dari angka yang 

tepat di dalamnya.  

-    Waktu Pesan  

Selang waktu antara pemberian suatu pesanan dan penyerahan barang. 

Wp = c + C 

Nilai C merupakan waktu pemuatan barang ke alat transport. 

- Jumlah kanban  

 

Koefisien pengaman merupakan persediaan yang digunakan sebagai persiapan 

untuk menghadapi masa peralihan dari sistem persediaan sebelumnya ke 

sistem persediaan Just-In-Time. Menurut Monden (1995), koefisien pengaman 

untuk perusahaan yang baru menerapkan Just-In-Time adalah 10%. 

Setelah diketahui berapa banyak jumlah kanban yang dibutuhkan, maka 

dapat dihitung jumlah pemesanan bahan baku kentang berdasarkan metode 

Just-In-Time, yaitu : 

Qr = N x K   



  
6.   Menentukan total biaya persediaan bahan baku  

 

dimana  

    

adalah jumlah pemesanan dalam satu siklus dan D/Q adalah 

jumlah siklus dalam satu periode, maka perhitungan biaya persediaan bahan 

baku: 

 

Untuk total biaya persediaan bahan baku work in process, dihitung 

menggunakan rumus: 

 

7. Menentukan jumlah optimum dan performance kanban. 

Pengoptimalan jumlah kanban pembelian yang beroperasi, maka 

digunakan perhitungan expected total cost. Perhitungan expected total cost 

dengan menggunakan perputaran distribusi model antrian M/M/1, distribusi 

kedatangan menggunakan distribusi poisson ( < ), serta disiplin antrian 

mengikuti  FCFS (first-come, first-served).        

Performance operasi kanban pembelian ditentukan berdasarkan jumlah 

optimum kanban pembelian yang dikeluarkan. Dalam pengukuran kinerja 

kanban terdapat beberapa parameter, yaitu Po , L, W, Wq dan Lq.  Dimana Po 

merupakan proporsi waktu ketika semua kanban pemasok menganggur, 

formulasi yang digunakan yaitu;  



  
Probalisitas semua kanban menganggur 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

    

Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode (hari) 

 

Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode (hari) 

 

dimana, 

 

Perhitungan expected total cost dengan model antrian tersebut, yaitu: 

 

Kemudian dilakukan optimasi jumlah kanban pembelian dengan persamaan 

E(TC) minimum, sehingga didapat jumlah kanban pembelian yang menghasilkan 

total cost minimum. 



   
Pada persediaan work in process, perhitungan expected total cost 

menggunakan model antrian M/M/c, dimana terdapat lebih dari satu pelayan atau 

server. Performance kanban produksi dilihat dari beberapa parameter. Formulasi 

yang digunakan yaitu: 

Probalitas semua kanban menganggur 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

  

Lamda efektif 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 

Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode (hari) 

 

Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode (hari) 

 

Perhitungan expected total cost dengan model antrian tersebut, yaitu: 

 

Optimasi jumlah kanban produksi didapat dari nilai E(TC) minimum.   



  
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Kondisi Umum Perusahaan    

Perusahaan Agronas Gizi Food pada awalnya merupakan perusahaan 

yang mensuplai kentang mentah ke perusahaan keripik kentang dan pasar 

tradisional di beberapa daerah di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumbawa. 

Perusahaan ini kemudian beralih menjadi perusahaan yang memproduksi keripik 

kentang pada tahun 2002 dan mempunyai outlet pemasaran sendiri.      

Pada awal tahun pendirian, jumlah tenaga kerja di perusahaan Agronas 

Gizi Food berjumlah 15 orang dengan kapasitas produksi sebesar 100-200 kg 

kentang mentah per hari. Satu tahun kemudian perusahaan memproduksi keripik 

kentang dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 300-400 kg kentang mentah per 

hari. Pada tahun 2007 hingga sekarang jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 

26 orang, sehingga dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja maka kapasitas 

produksi juga bertambah sebanyak 500-700 kg kentang mentah per hari. 

Perusahaan Agronas Gizi Food telah memperoleh ijin usaha dengan NoDep.Kes.   

R P-IRT No 2153 5790 4008 pada tahun 2002.  

Selama ini, perusahaan Agronas Gizi Food belum menerapkan sistem 

manajemen tertentu dalam mengelola produksi dan bahan baku keripik kentang. 

Salah satu akibat dari belum adanya pengelolaan persediaan bahan baku adalah 

tingginya jumlah kentang yang disimpan dalam gudang bahan baku. Tingginya 

jumlah persediaan bahan baku tersebut dikarenakan perusahaan tidak membuat 

perhitungan jumlah kentang yang seharusnya dibeli dari pemasok. Begitu pula 



  
pada produk WIP yang berupa keripik krecek juga memiliki jumlah persediaan 

yang tinggi. Pengendalian persediaan menjadi suatu pertimbangan penting dalam 

menekan resiko yang timbul dikarenakan kondisi perusahaan tersebut.  

4.2 Pengendalian Persedian Bahan Baku Kentang Perusahaan  

Ketersediaan bahan baku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kelancaran proses produksi. Kentang sebagai bahan baku utama pembuatan 

keripik kentang memegang peranan penting dalam kelancaran produksi, sehingga 

dibutuhkan suatu perencanaan persediaan yang tepat untuk menjaga kelangsungan 

produksi. Selama ini, perusahaan Agronas Gizi Food masih belum menerapkan 

metode pengendalian persediaan tertentu, pemilik perusahaan masih 

menggunakan perkiraan terhadap kebutuhan bahan baku kentang tanpa melakukan 

peramalan produksi terlebih dahulu.  

Bahan baku kentang yang dipasok berasal dari daerah Cangar, kecamatan 

Bumiaji,  Kota Batu. Perusahaan selalu menerima berapapun jumlah kentang yang 

dikirim oleh pemasok, sehingga tidak pernah terjadi penyesuaian dengan jumlah 

kebutuhan bahan baku kentang untuk proses produksi. Rata-rata pembelian bahan 

baku kentang dalam satu bulan mencapai 17 kali pembelian. Sedangkan kuantitas 

pemesanan kentang untuk setiap kali pesan memiliki nilai yang berbeda karena 

perusahaan tidak pernah menetapkan jumlah kebutuhan bahan baku kentang.  

Biaya pembelian yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya merupakan biaya beli 

kentang tiap kg. Biaya transportasi tidak menjadi beban perusahaan, karena biaya 

transportasi merupakan beban pemasok. Apabila terjadi kekurangan persediaan 

kentang di gudang, maka perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku 



  
kentang secara kontan ke pemasok yang berada di wilayah sekitar perusahaan. 

Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

pengadaan bahan baku.   

4.3  Peramalan Permintaan Keripik Kentang    

Peramalan permintaan keripik kentang dilakukan untuk memperkirakan 

permintaan keripik kentang di masa akan datang. Peramalan dilakukan 

berdasarkan data penjualan pada periode Januari 2008- Februari 2011. Peramalan 

permintaan digunakan sebagai acuan rencana produksi keripik kentang 

berdasarkan pendekatan JIT.  Data penjualan keripik kentang periode Januari 

2008 

 

Februari 2011 dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan data penjualan  

diketahui bahwa penjualan keripik kentang bersifat fluktuatif, dimana penjualan 

keripik kentang dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim libur panjang dan hari raya 

besar.  Rata-rata penjualan keripik kentang tahun 2008 sebesar 707,66 Kg, tahun 

2009 sebesar 822,62 Kg dan tahun 2010 sebesar 794,45 Kg.    

Menurut Ishak (2010), peralaman jangka pendek merupakan peramalan 

yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang waktunya satu tahun atau 

kurang. Peramalan permintaan keripik kentang termasuk dalam peramalan jangka 

pendek, dimana jangka waktunya hasil peramalan satu tahun yaitu bulan Maret 

2011-Februari 2012. Peramalan permintaan keripik kentang menggunakan 

bantuan software SPSS 18. Hasil peramalan permintaan keripik kentang dapat 

dilihat pada Tabel 4.      



  
Tabel 4. Hasil Peramalan Permintaan Keripik Kentang 

Bulan Maret 2011 

 
  Februari 2012 

Bulan Permintaan (Kg) 
Maret 2011               582.54  
April               469.43  
Mei               694.88  
Juni            1,004.16  
Juli             1,018.24  
Agustus               802.91  
September            1,130.68  
Oktober               989.63  
November               572.71  
Desember               768.68  
Januari 2012               933.00  
Februari               805.02  
Total                  9,771.88 

 

Rata-rata                      814.32 

  

Berdasarkan hasil peramalan, pola data peramalan termasuk dalam pola 

data musiman (seasonal). Pola data peramalan permintaan keripik kentang dapat 

dilihat pada Gambar 3.   

Gambar 3. Pola Data Peramalan Permintaan Keripik Kentang 
Bulan Maret 2011 

 

Februari 2012 



  
Pola ini terjadi dengan adanya fluktuasi permintaan keripik kentang dan terjadi 

secara berulang. Pola fluktuasi permintaan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan 

hari libur besar. Akurasi peramalan dapat dilihat dari nilai (Mean Absolute 

Persentage Error) MAPE yang relatif kecil yaitu sebesar 10,116.Ukuran 

Kelayakan peramalan bagus, hal ini dilihat dari koefisien determinasi (R2 atau R-

Squared) yang tinggi yaitu 0,756.    

Hasil peramalan ini dikatakan sudah mewakili permintaan bila 

dibandingkan dengan data realisasi penjualan. Pada realisasi penjualan pola data 

ialah musiman, pada peralaman juga musiman. Selain itu dapat dilihat pada Bulan 

Juni dan September selalu terjadi peningkatan, begitu pula pada hasil peramalan 

juga diramalkan akan terjadi peningkatan.  

4.4  Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kentang 

yang Diterapkan Perusahaan.  

Berdasarkan perhitungan  persediaan bahan baku kentang yang diterapkan 

perusahaan pada bulan produksi Maret 2010- Februari 2011, diperoleh data total 

penjualan keripik kentang selama satu tahun  sebesar 9.647,15 Kg atau rata-rata 

penjualan tiap bulan sebesar 803.93 Kg. Selama ini perusahaan Agronas Gizi 

Food belum menerapkan suatu metode tertentu dalam merencakan dan 

mengendalikan persediaan bahan baku kentang, begitu pula dengan sistem 

pembelian bahan baku yang tidak diperhitungan terlebih dahulu sehingga terjadi 

persediaan kentang yang berlebih. Terdapat beberapa komponen biaya dalam  

perhitungan biaya persediaan bahan baku, komponen biaya yang terkait adalah 

biaya pembeliaan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Perhitungan 



  
persediaan bahan baku kentang yang diterapkan perusahaan dapat dilihat pada 

Lampiran 3.   

Setiap komponen biaya persediaan disesuaikan dengan kebutuhan bahan 

baku tiap bulan. Total kentang yang dibeli selama Bulan Maret 2010-Februari 

2011 sebesar 135.670 Kg, dengan total biaya pembelian kentang  sebesar                                

Rp 814.020.000,00. Tinggginya total biaya pembelian kentang dikarenakan 

perusahaan tidak melakukan perhitungan secara terperinci berapa jumlah kentang 

yang harus dibeli, sehingga berapapun pemasok mengirim kentang, perusahaan 

selalu menerima.  Biaya pemesanan yang dilakukan perusahaan untuk setiap 

bulannya memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,00  hal ini dikarenakan  

rata-rata perusahaan hanya melakukan satu kali pemesanan selama satu bulan. 

Biaya penyimpanan terdiri dari biaya listrik dan biaya tenaga kerja gudang. Kedua 

biaya tersebut dipengaruhi oleh jumlah hari kerja untuk setiap bulannya. Total 

biaya penyimpanan sebesar Rp 6.464.128,00. Berdasarkan ketiga komponen 

tersebut, maka total biaya persediaan kentang sebesar Rp 820.496.128,00.  

4.5  Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kentang 

Berdasarkan Pendekatan JIT   

Berdasarkan pendekatan JIT perhitungan persediaan bahan baku kentang 

dilakukan dengan mentransformasikan rencana produksi bulanan menjadi rencana 

produksi harian. Metode JIT melakukan perhitungan secara khusus untuk 

mengetahui jumlah bahan baku kentang yang disesuaikan dengan rencana 

kebutuhan harian. Jumlah bahan baku kentang yang harus dibeli oleh perusahaan 

dapat diketahui dengan menghitung jumlah kartu vendor kanban pada pemasok  



  
yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kartu vendor kanban membantu perusahaan 

dalam menentukan jumlah kentang yang seharusnya dibeli. Jumlah kentang yang 

dibeli juga telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan bahan baku kentang serta 

kapasitas alat transport yang digunakan.  Vendor kanban sebagai alat bantu 

perusahaan maupun pemasok dalam melakukan pembelian dengan 

memperhatikan jumlah bahan baku kentang yang harus dibeli yang tertera pada 

kanban. Setiap alat transportasi selalu membawa satu kartu kanban. Pada hasil 

perhitungan jumlah kartu vendor kanban, perusahaan mengeluarkan satu  kartu 

kanban untuk setiap harinya dengan kapasitas tertentu. Perhitungan berdasarkan 

pendekatan JIT dapat dilihat pada Lampiran 4. Data perencanaan pengendalian 

bahan baku berdasarkan pendekatan JIT dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Data Perencanaan Pengendalian  Bahan Baku Kentang 
Berdasarkan JIT 

Bulan Qr (Kg) P (Rp) Cr (Rp) 
Maret 2011 5,035.98        30,215,909.40 

 

        30,235,453.38 

 

April 4,058.16        24,348,979.21 

 

        24,359,873.54 

 

Mei 6,007.15        36,042,900.27 

 

        36,050,276.24 

 

Juni  8,680.84        52,085,020.06 

 

        52,092,198.23 

 

Juli  8,802.56        52,815,339.01 

 

        52,823,376.60 

 

Agustus 6,941.06        41,646,334.70 

 

        41,652,234.78 

 

September 9,774.59        58,647,516.81 

 

        58,652,773.41 

 

Oktober 8,555.23        51,331,359.94 

 

        51,337,674.04 

 

November 4,951.01        29,706,034.73 

 

        29,709,666.31 

 

Desember 6,645.14        39,870,850.48 

 

        39,876,042.04 

 

Januari 2012 8,065.67        48,394,004.65 

 

        48,400,977.78 

 

Februari 6,959.30        41,755,778.80 

 

        41,761,900.81 

 

Total   84,476.67      506,860,028.06 

 

      506,952,447.16  

 



    
Berdasarkan  perhitungan pendekatan JIT,  total bahan baku yang harus 

dibeli oleh perusahaan sebesar 84.476,67 Kg dengan total biaya pembelian bahan 

baku kentang sebesar Rp 506.860.028,06. Total biaya simpan yang dikeluarkan 

perusahaan sebesar Rp 80.856,18. Nilai biaya simpan yang kecil tersebut sangat 

sesuai dengan filosofi JIT, dimana inventory merupakan pemborosan dan sebisa 

mungkin dihilangkan. Total biaya persediaan bahan baku kentang berdasarkan JIT 

sebesar Rp 506.952.447,16.   

4.6  Perbandingan persediaan bahan baku kentang perusahaan dan 

pendekatan JIT.    

Perbandingan persediaan bahan baku kentang yang diterapkan perusahaan 

dan dengan pendekatan JIT terdapat beberapa perbedaan. Pada jumlah total 

pembelian optimal, jumlah kentang yang dibeli  perusahaan selama Bulan Maret 

2010- Februari 2011 sebesar 135.670 Kg, sedangkan berdasarkan pendekatan JIT 

pada Bulan Maret 2011 

 

Februari 2012 sebesar 84.476,67 kg. Selisih yang 

didapat dari kedua perhitungan tersebut sebesar 51.193,33 Kg, atau terjadi 

penurunan jumlah pembelian optimal sebesar 37,73%.   

Biaya pembelian bahan baku yang diterapkan perusahaan dan metode JIT 

memiliki nilai yang berbeda, pada Bulan Maret 2010 

 

Februari 2011 total biaya 

pembelian bahan baku sebesar Rp814.020.000,00 sedangkan berdasarkan 

pendekatan JIT biaya pembelian bahan baku kentang pada bulan Maret 2011-

Februari 2012 sebesar Rp506.860.028,06. Selisih biaya pembelian bahan baku 

kentang sebesar Rp307.159.971,94  atau telah terjadi biaya pembelian bahan baku 

kentang sebesar 37.73%. Total inventory bahan baku kentang berdasarkan yang 



  
diterapkan perusahaan sebesar 115.210 Kg, sedangkan berdasarkan metode JIT 

sebesar 3.076,91 Kg. Keduanya memiliki selisih 112.133,09 Kg,  metode JIT telah 

menurunkan jumlah persediaan bahan baku kentang sebesar 98,75%.   

Pada total biaya simpan, pada Bulan Maret 2010-Februari 2011 

perusahaan harus mengeluarkan sebesar Rp6.464.128,00 sedangkan dengan 

metode JIT sebesar Rp80.856,18. Selisih biaya simpan sebesar Rp6.383.271,82 

metode JIT telah menurunkan biaya simpan sebesar 98,74%.   

Tabel 6. Perbandingan persediaan bahan baku kentang perusahaan dan 
pendekatan JIT. 

No Pembanding Perusahaan  JIT Selisih 
Persentase 

(%) 

1 
Total  
Pembelian  

            
135,670.00 

 

                
          84,476.67 

 

               
         51,193.33 

 

37.73 

  

Optimal (Kg )  

       

2 Total Pembelian 
     

814,020,000.00 

 

     
506,860,028.06 

 

      
307,159,971.94 

 

37.73 

  

Bahan Baku 
Kentang (Rp)

         

3 
Total Inventory 
(Kg) 

            
115,210.00 

 

                
            3,076.91 

 

             
       112,133.09 

 

97.33 

            

4 
Total Biaya 
Simpan (Rp) 

         
6,464,128.00 

 

              
          80,856.18 

 

          
    6,383,271.82 

 

98.75 

            

5 
Total Biaya 
Persediaan 

     
820,496,128.00 

 

     
506,952,447.16 

 

      
313,543,680.84 

 

38.21 

  

Bahan Baku 
Kentang (Rp)         

 

Total biaya persediaan bahan baku kentang berdasarkan yang diterapkan  

perusahaan Rp820.496.128,00 dan berdasarkan JIT sebesar Rp506.952.447,16. 

Selisih yang didapat sebesar Rp313.543.680,84 metode JIT telah menurunkan 

total biaya persediaan bahan baku kentang sebesar 38,21%.  Secara keseluruhan 



  
metode JIT telah menurunkan komponen penyimpanan bahan baku kentang, hal 

ini disebabkan metode JIT telah mentransformasikan semua kebutuhan bahan 

baku menjadi kebutuhan harian sehingga pembelian bahan baku kentang tidak 

sembarangan. Selama ini perusahaan tidak melakukan perhitungan secara khusus 

sehingga jumlah pembelian tidak disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku, hal 

ini menyebabkan tingginya biaya pembelian bahan baku. Sistem pembelian yang 

dilakukan perusahaan mengakibatkan beberapa resiko pada perusahaan. Resiko 

tersebut berupa tingginya tingkat inventory serta biaya simpan, selain itu resiko 

kerusakan kentang juga sangat tinggi. Turunnya kualitas bahan baku kentang 

akibat lamanya penyimpanan menyebabkan mutu keripik  kentang turun, sehingga 

menyebabkan turunnya laba perusahaan.   

4.7  Performance Operasional Vendor Kanban   

Perputaran operasional vendor kanban dilakukan untuk melihat 

performance dari siklus kanban. Perhitungan operasional kanban  digunakan 

untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari kanban. Perputaran vendor kanban 

menggunakan model antrian M/M/1, karena hanya terdapat satu tenaga kerja yang 

melayani. Dalam setiap pengiriman bahan baku kentang membawa satu buah 

kartu kanban. Penjadwalan operasional vendor kanban untuk setiap bulan 

memiliki nilai yang sama, hal ini dikarenakan jumlah vendor kanban  yang dilepas 

untuk setiap bulan sama yaitu satu buah vendor kanban. Performance kanban 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 



   
Performance vendor kanban dapat dilihat dari beberapa parameter. Faktor 

utilisasi pelayanan sebesar 0,028, probabilitas semua vendor kanban  menganggur 

sebesar 0,972. Jumlah pengiriman bahan baku yang diharapkan dalam antrian 

0,00079. Jumlah pengiriman bahan baku yang diharapkan dalam sistem 0,029. 

Waktu tunggu yang diharapkan dalam sistem per periode sebesar 0,029 dan waktu 

tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode sebesar 0,00079. Pada vendor 

kanban tidak dilakukan optimasi jumlah kanban karena jumlah kanban yang 

dikeluarkan bernilai satu. Expected total cost vendor kanban sebesar Rp2.008,45.   

4.8 Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Produk Work In Process 

Yang Diterapkan Perusahaan.   

Persediaan produk WIP keripik kentang berupa keripik kentang yang 

belum digoreng atau disebut keripik kentang krecek. Selama ini perusahaan 

Agronas Gizi Food belum menerapkan suatu metode tertentu untuk 

mengendalikan jumlah persediaan produk WIP, sehingga jumlah persediaan 

kentang krecek tinggi.  Pengendalian Persediaan produk WIP terdiri dari 

perhitungan beberapa komponen biaya, yaitu biaya persiapan produksi (set up  

cost), dan biaya penyimpanan pada periode Bulan Maret 2010-Februari 2011, 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 6.    

Biaya yang terkait pada persediaan WIP berupa biaya set up yang 

dipengaruhi oleh biaya order, rata-rata produksi tiap bulan dan kebutuhan bahan 

baku kentang. Biaya penyimpanan meliputi biaya pemakaian listrik dan biaya 

tenaga kerja gudang. Total biaya persediaan produk WIP dengan melakukan 

penjumlahan antara total biaya set up dan total biaya simpan untuk setiap bulan.  



  
Total biaya set up yang didapat sebesar Rp37.789,19, total biaya simpan sebesar 

Rp12.776.192,00, sehingga total biaya persediaan WIP selama bulan Maret 2010- 

Februari 2011 sebesar Rp12.814.918,19.  

4.9  Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Produk Work In Process   

Berdasarkan Pendekatan Just-In-Time.   

Pengendalian persediaan produk WIP berdasarkan pendekatan JIT 

dilakukan dengan menghitung kebutuhan bahan baku bulanan terlebih dahulu 

kemudian perhitungan jumlah kanban produksi. Perhitungan jumlah kanban 

produksi berfungsi sebagai pengontrol jumlah bahan baku kentang yang 

digunakan untuk proses produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan harian, 

sehingga jumlah kentang krecek tidak tinggi dan sesuai dengan permintaan. 

Jumlah kanban produksi yang dilepas setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan 

bahan baku. Sebagai contoh, untuk bulan Maret dan April 2011, setiap hari 

perusahaan mengeluarkan dua kartu kanban produksi, untuk bulan Mei 2011 kartu 

kanban produksi yang dikeluarkan tiga buah. Kartu kanban produksi membantu 

mengetahui jumlah kentang yang seharusnya diproduksi sesuai permintaan 

sehingga tidak menimbulkan tingginya persediaan WIP. Perhitungan persediaan 

WIP berdasarkan pendekatan JIT dapat dilihat pada Lampiran 7. Data 

perencanaan dan pengendalian  produk WIP dapat dilihat pada Tabel 7.  

Berdasarkan  tabel    tersebut, didapat   total bahan  baku kentang yang 

harus diproduksi  untuk memenuhi  kebutuhan permintaan konsumen sebesar   

84.178,21 Kg. Total inventory yang didapat perusahaan dengan pendekatan JIT 



  
sebesar 2.778,45Kg. Total biaya persediaan  produk WIP sebesar                              

Rp 2.361.933,34.  

Tabel 7. Data Perencanaan dan Pengendalian WIP Berdasarkan JIT 

Bulan Qw (Kg) Inventory (Kg) Cw (Rp) 
Maret 2011      5,018.19               165.63            142,302.61  
April      4,043.83               133.47            115,694.39  
Mei      5,985.93               197.58            168,729.69  
Juni       8,650.17               285.51            241,485.33  
Juli       8,771.46               289.52            244,797.54  
Agustus      6,916.53               228.29            194,142.88  
September      9,740.05               321.49            271,248.15  
Oktober      8,525.00               281.38            238,067.27  
November      4,933.51               162.84            139,990.18  
Desember      6,621.66               218.56            186,090.55  
Januari 2012      8,037.17               265.28            224,745.51  
Februari      6,934.71               228.89            194,639.24  
Total     84,178.21             2,778.45          2,361,933.34  

   

4.10 Perbandingan Persediaan Work In Process Yang Diterapkan   

Perusahaan dan Pendekatan Just-In-Time.  

Perbandingan persediaan WIP yang diterapkan perusahaan dan 

berdasarkan JIT terdapat pada jumlah persediaan yang berupa kentang krecek dan 

biaya persediaan. Perbandingan persediaan WIP perusahaan dan berdasarkan JIT 

dapat dilihat pada Tabel 8. Total jumlah persediaan WIP yang diterapkan 

perusahaan sebesar 15.442,24 Kg, sedangkan berdasarkan metode JIT sebesar 

2.778,45 Kg. Selisih jumlah persediaan WIP sebesar 12.663,79 Kg, metode JIT 

telah menurunkan jumlah persediaan WIP berupa kentang krecek sebesar 82,01%. 

Besarnya selisih ini dikarenakan, pada metode JIT  jumlah bahan baku yang 

diproduksi telah disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku harian keripik kentang 



  
serta jumlah bahan baku yang berada di gudang bahan baku, sehingga tidak 

menimbulkan tingginya jumlah persediaan. Dengan produksi harian maka 

perusahaan akan lebih mudah menyesuaikan fluktuasi permintaan. Berbeda 

dengan yang telah diterapkan perusahaan, tanpa adanya perhitungan terlebih 

dahulu menyebabkan jumlah kentang krecek tinggi. 

Tabel 8. Perbandingan Persediaan Work In Process yang diterapkan 
perusahaan dan  berdasarkan metode  Just-In-Time. 

No

  

Pembanding  Perusahaan  JIT  Selisih   Persentase 

 

(%) 

1 
Jumlah 
persediaan  

             
15.442,24 

 

               
2.778,45 

 

             
12.663,79 

 

82,01 

  

WIP (Kg)   

       

2 Total biaya 
      

12.776.192,00 

 

        
2.361.933,34 

 

      
10.453.047,85 

 

81,57 

  

persediaan 
WIP  (Rp)         

  

Jumlah persediaan WIP akan mempengaruhi total biaya persediaan. Total 

biaya persediaan WIP yang diterapkan perusahaan sebesar Rp12.814.981,19 , 

sedangkan berdasarkan metode JIT sebesar Rp2.361.933,34. Selisih total biaya 

persediaan WIP sebesar Rp10.453.047,85.  Metode JIT  telah menurunkan total 

biaya persediaan WIP sebesar 81,57%.  

4.11 Performance Operasional Kanban Produksi  

Perputaran kartu kanban produksi pada work in process menggunakan 

model antrian M/M/c. Jumlah pelayan server pada work in process lebih dari satu 

atau majemuk, yaitu 10 tenaga kerja sehingga c>1. Setiap pengiriman bahan atau 

kedatangan bahan baku membawa satu kartu kanban produksi, sehingga jumlah 

kanban produksi sama dengan jumlah pengiriman. Perhitungan operasional 



  
kanban produksi disesuaikan dengan jumlah kanban produksi yang dilepas setiap 

harinya, perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Perhitungan operasional kanban produksi untuk bulan Maret, April, dan 

November memiliki nilai yang sama. Kartu kanban produksi yang dilepas 

sebanyak dua kanban untuk setiap harinya, dengan nilai expected total cost 

minimum sebesar Rp2.004,27 pada kanban 2, sehingga pada bulan tersebut 

jumlah optimum  didapat sebanyak 2 kanban per hari pada satu alat transport. 

Pada bulan Mei dan Desember masing-masing memiliki tiga buah kartu kanban 

per hari dengan nilai expected total cost minimum sebesar Rp2.005,96 pada 3.  

Bulan Juni, Juli, Agustus, Januari dan Februari 2012 masing-masing memiliki 

empat buah kartu kanban produksi per hari. Nilai expected total cost minimum 

sebesar Rp2.007,95 pada kanban 4. Pada bulan September didapat lima buah 

kartu kanban produksi per hari, dengan nilai expected total cost minimum sebesar 

Rp2.010,73 pada kanban 5.           



  
V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku kentang 

berdasarkan pendekatan JIT dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Jumlah pembelian kentang yang diterapkan perusahaan sebesar 135.670 Kg 

sedangkan berdasarkan JIT  84.476,6 Kg,  terjadi penghematan pembelian 

37,73%. Jumlah persediaan produk WIP yang diterapkan perusahaan 

15.442,24 Kg, sedangkan berdasarkan JIT sebesar 2.778,45Kg, terjadi 

penghematan persediaan WIP 82,01%. 

2. Biaya pengendalian persediaan bahan baku yang diterapkan perusahaan 

Rp820.492.128 sedangkan berdasarkan pendekatan JIT Rp506.952.447,16 

maka terjadi penghematan sebesar 38,21%. Biaya persediaan WIP yang 

diterapkan perusahaan Rp12.776.192, sedangkan  berdasarkan pendekatan 

JIT Rp2.361.933,34,  maka terjadi penghematan 81,57%. 

3. Jumlah optimum vendor kanban sebanyak 1 kanban per hari. Jumlah 

optimum kanban produksi  bulan Maret, April dan November masing-masing 

2 kanban per hari, bulan  Mei dan Desember masing-masing 3 kanban per 

hari. Bulan Juni, Juli, Agustus, Januari dan Februari masing-masing 5 kanban 

per hari.     



  
5.2 Saran  

Saran yang dikemukakan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jika hasil penelitian diterapkan di perusahaan, diperlukan perubahan dalam 

hal perencanaan kebutuhan bahan baku kentang.  

2. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, perlu dilakukan perhitungan 

pengendalian hingga produk jadi berupa keripik kentang.                   
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Lampiran 1.  Data Penjualan Keripik Kentang Bulan Januari 2008 

  
Februari 2011  

Bulan 
Penjualan (Kg) 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 
Januari           827.39 

 

          919.32 

 

           916.60 

 

            931.66 

 

Februari           632.21 

 

          702.46 

 

           824.84 

 

            923.57 

 

Maret           472.24 

 

          524.72 

 

           647.88 

  

-

  

April           419.23 

 

          465.81 

 

           420.48 

  

-

  

Mei           579.63 

 

          666.57 

 

           735.68 

  

-

  

Juni           676.13 

 

       1,024.83 

 

        1,208.75 

  

-

  

Juli        1,002.12 

 

       1,102.33 

 

           847.49 

  

-

  

Agustus           680.12 

 

          782.14 

 

           843.71 

  

-

  

September        1,025.35 

 

       1,179.15 

 

        1,084.77 

  

-

  

Oktober        1,035.27 

 

       1,190.60 

 

           640.25 

  

-

  

November           512.45 

 

          589.32 

 

           513.60 

  

-

  

Desember           629.75 

 

          724.21 

 

           849.31 

  

-

  

Total        8,491.89 

 

       9,871.46 

 

        9,533.36 

 

         1,855.23 

 

Rata-Rata           707.66 

 

          822.62 

 

           794.45 

 

            927.62 

                            



  
Lampiran 2.  Hasil Peramalan Permintaan Keripik Kentang Bulan Maret  

2011 

 
Februari 2012 Menggunakan SPSS 18.    



  
Lampiran 2. Lanjutan  

Pola data peramalan:        



  
Lampiran 3. Perhitungan Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kentang yang  

           Diterapkan Perusahaan.  

a. Perhitungan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Kentang 

Kebutuhan  bahan baku kentang untuk menghasilkan 1 kg keripik kentang 

adalah 8.33 kg kentang. Kebutuhan bahan baku kentang dihitung menggunakan 

rumus: 

 

Bulan Penjualan (kg) Kebutuhan D (Kg) 

    

Bahan Baku tiap Kg 
kentang   

Maret 2010             647.88  8.33       5,396.84 

 

April             420.48  8.33       3,502.60 

 

Mei             735.68  8.33       6,128.21 

 

Juni           1,208.75  8.33     10,068.89 

 

Juli              847.49  8.33       7,059.59 

 

Agustus             843.71  8.33       7,028.10 

 

September          1,084.77  8.33       9,036.13 

 

Oktober             640.25  8.33       5,333.28 

 

November             513.60  8.33       4,278.29 

 

Desember             849.31  8.33       7,074.75 

 

Januari 2011             931.66  8.33       7,760.73 

 

Februari             923.57  8.33       7,693.34 

  

b. Biaya Pembelian Bahan Baku Kentang 

Biaya pembelian bahan baku kentang tiap periode dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

    



  
Lampiran 3.  Lanjutan 

Bulan Harga Beli/Kg   Jumlah    Total   

  
(Rp)  Pembelian(kg)   Harga Beli  (Rp)  

Maret 2010 6000              13,260           79,560,000  
April 6000                1,880           11,280,000  
Mei 6000              27,000         162,000,000  
Juni  6000                8,080           48,480,000  
Juli  6000              10,300           61,800,000  
Agustus 6000              18,480         110,880,000  
September 6000              10,170           61,020,000  
Oktober 6000              10,130           60,780,000  
November 6000              17,850         107,100,000  
Desember 6000                2,600           15,600,000  
Januari 2011 6000              13,920           83,520,000  
Februari 6000                2,000           12,000,000  

Total            135,670         814,020,000  

 

c. Biaya Pemesanan 

Biaya pemesanan yang dikeluarkan perusahaan tiap kali pesan hanya meliputi 

biaya telepon. Perusahaan tidak selalu melakukan pemesanan bahan baku. 

Rata-rata pemesanan bahan baku hanya 1 kali dalam 1 bulan. Biaya telepon 

Rp1,000.00 untuk tiap pesan. 

d. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan telah disesuaikan dengan jumlah hari kerja perusahaan, 

dimana perusahaan tidak memberikan libur kerja pada hari minggu dan  hari 

besar lainnya kecuali hari besar islam. Biaya penyimpanan meliputi: 

 

Biaya pemakaian listrik 

Gudang bahan baku kentang menggunakan empat buah lampu dengan 

daya 25 Watt. Lampu  tersebut menyala selama 12 jam/hari dengan Tarif 

Dasar Listrik (TDL) Rp720,00/kwh. Jadi, besarnya biaya listrik per kg 

bahan baku kentang adalah:  



  
Lampiran 3.  Lanjutan 

 

Biaya listrik per bulan disesuaikan dengan jumlah hari kerja: 

Bulan 
Biaya 
listrik/hari Jumlah   Total Biaya   

  

(Rp) hari kerja  listrik/bulan (Rp) 

 

Maret 2010 864 31 26,784 
April 864 30 25,920 
Mei 864 31 26,784 
Juni  864 30 25,920 
Juli  864 30 25,920 
Agustus 864 30 25,920 
September 864 22 19,008 
Oktober 864 31 26,784 
November 864 28 24,192 
Desember 864 31 26,784 
Januari 2011 864 31 26,784 
Februari 864 27 23,328 

  

Biaya Tenaga Kerja Gudang 

Tenaga kerja gudang terdiri dari satu orang, dengan gaji Rp17.500 per hari. 

Sehingga biaya tenaga kerja gudang per bulan: 

Bulan Gaji/hari Jumlah   Total Gaji  

  

(Rp) hari kerja  (Rp)  
Maret 2010 17,500  31 542,500  
April 17,500  30 525,000  
Mei 17,500  31 542,500  
Juni  17,500  30 525,000  
Juli  17,500  30 525,000  
Agustus 17,500  30 525,000  
September 17,500  22 385,000  
Oktober 17,500  31 542,500  
November 17,500  28 490,000  
Desember 17,500  31 542,500  
Januari 2011 17,500  31 542,500  
Februari 17,500  27 472,500  



  
Lampiran 3.  Lanjutan 

Biaya penyimpanan tiap kg bahan baku kentang dapat dihitung sebagai berikut: 

= Biaya penyimpanan per bulan / jumlah kentang yang disimpan  per bulan 

Dimana biaya penyimpanan per bulan merupakan penjumlahan dari biaya 

pemakaian listrik dan tenaga kerja gudang pada periode yang sama. 

Total biaya penyimpanan dihitung sebagai berikut: 

 

Bulan Inventory Biaya listrik  Biaya simpan/kg Total Biaya Simpan 

  

(Kg) dan Gudang (Rp) (Rp) (Rp) 

Maret 2010 
             

8,670 

 

                  
569,284                  65.66  569,284 

April 
             

4,480 

 

                  
550,920                122.97  550,920 

Mei 
             

7,160 

  

                
569,284                  79.51  569,284 

Juni  
           

11,890 

 

                  
550,920                  46.33  550,920 

Juli  
             

8,480 

 

                  
550,920                  64.97  550,920 

Agustus 
           

10,270 

 

                  
550,920                  53.64  550,920 

September 
           

13,675 

 

                  
404,008                  29.54  404,008 

Oktober 
           

12,695 

 

                  
569,284                  44.84  569,284 

November 
           

14,295 

 

                  
514,192                  35.97  514,192 

Desember 
           

12,130 

 

                  
569,284                  46.93  569,284 

Januari 2011 
             

7,370 

 

                  
569,284                  77.24  569,284 

Februari 
             

4,095 

 

                  
495,828                121.08  495,828 

Total 
         

115,210 

 

    6,464,128                788.70         6,464,128 

 



  
Lampiran 3.  Lanjutan 

Total biaya persediaan bahan baku kentang yang dilakukan oleh perusahaan 

Bulan  Total Biaya   Total Biaya  Total Biaya   Total Biaya   

   

Pembelian  (Rp)  Pemesanan (Rp) Penyimpanan (Rp)  Persediaan (Rp)  
Maret 2010              79,560,000 

 

1,000 569,284           80,130,284 

 

April              11,280,000 

 

1,000 550,920           11,831,920 

 

Mei            162,000,000 

 

1,000 569,284         162,570,284 

 

Juni 

 

             48,480,000 

 

1,000

 

550,920

 

          49,031,920 

 

Juli               61,800,000 

 

1,000 550,920           62,351,920 

 

Agustus            110,880,000 

 

1,000 550,920         111,431,920 

 

September              61,020,000 

 

1,000 404,008           61,425,008 

 

Oktober              60,780,000 

 

1,000 569,284           61,350,284 

 

November            107,100,000 

 

1,000 514,192         107,615,192 

 

Desember              15,600,000 

 

1,000 569,284           16,170,284 

 

Januari 2011              83,520,000 

 

1,000 569,284           84,090,284 

 

Februari              12,000,000 

 

1,000 495,828           12,496,828 

 

Total            814,020,000 

 

12,000 6,464,128         820,496,128 

   



  
Lampiran 4.  Perhitungan Total Biaya Persediaan Menggunakan  

Pendekatan JIT   

1. Perhitungan kebutuhan bahan baku kentang 

Kebutuhan bahan baku kentang untuk menghasilkan 1 kg keripik kentang 

adalah 8.33 kg kentang.  Perhitungan kebutuhan bahan baku  menggunakan  

rumus:

 

Bulan Rencana Produksi Kebuthan  Kebutuhan  Bahan Baku  

  

Bulanan (Kg) 
Bahan Baku  tiap 
kg keripik (Kg) Kentang  (Kg) 

Maret 2011                   582.54  8.33 4,852.56 
April                   469.43  8.33 3,910.35 
Mei                   694.88  8.33 5,788.35 
Juni                 1,004.16  8.33 8,364.65 
Juli                 1,018.24  8.33 8,481.94 
Agustus                   802.91  8.33 6,688.24 
September                1,130.68  8.33 9,418.56 
Oktober                   989.63  8.33 8,243.62 
November                   572.71  8.33 4,770.67 
Desember                   768.68  8.33 6,403.10 
Januari 2012                   933.00  8.33 7,771.89 
Februari                   805.02  8.33 6,705.82 

 

2. Rencana produksi harian dan kebutuhan bahan baku kentang harian. 

Perhitungan rencana produksi harian menggunakan rumus: 

 

Jumlah hari kerja telah disesuaikan dengan jumlah hari kerja perusahaan.  

Perhitungan kebutuhan bahan baku harian menggunakan rumus : 



  
Lampiran 4. Lanjutan 

  

Bulan Rencana Produksi Jumlah Hari kerja Rencana Produksi Kebutuhan Bahan Baku tiap 

 

Kebutuhan Bahan Baku 

  

Bulanan (Kg) dalam 1 Bulan Harian (Kg) Kg Keripik Kentang Kentang Harian (Kg)  
Maret 2011                  582.54  31 18.79 8.33 156.53 
April                  469.43  30 15.65 8.33 130.35 
Mei                  694.88  31 22.42 8.33 186.72 
Juni                1,004.16  30 33.47 8.33 278.82 
Juli                1,018.24  31 32.85 8.33 273.61 
Agustus                  802.91  26 30.88 8.33 257.24 
September               1,130.68  28 40.38 8.33 336.38 
Oktober                  989.63  31 31.92 8.33 265.92 
November                  572.71  30 19.09 8.33 159.02 
Desember                  768.68  31 24.80 8.33 206.55 
Januari 2012                  933.00  30 31.10 8.33 259.06 
Februari                  805.02  26 30.96 8.33 257.92 



  
Lampiran 4. Lanjutan 

3. Menentukan jumlah kanban pemasok 

a) Frekuensi pengiriman (fp) bahan baku kentang  

Perhitungan frekuensi pengiriman bahan baku menggunakan rumus: 

   

Kapasitas alat transport (K) bahan baku kentang, menggunakan mobil    

pick-up perusahaan dengan kapasitas angkut 830 Kg. 

Bulan pb (kg) K (kg) fp  

Maret 2011 4,852.56 830 5.85 6 

April 3,910.35 830 4.71 5 

Mei 5,788.35 830 6.97 7 

Juni  8,364.65 830 10.08 10 

Juli  8,481.94 830 10.22 10 

Agustus 6,688.24 830 8.06 8 

September 9,418.56 830 11.35 11 

Oktober 8,243.62 830 9.93 10 

November 4,770.67 830 5.75 6 

Desember 6,403.10 830 7.71 7 

Januari 2012 7,771.89 830 9.36 9 

Februari 6,705.82 830 8.08 8 
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b) Siklus Pesanan ( c ) 

Siklus pesanan dapat dihitung dengan rumus: 

 

       dimana, 

      

Bulan Lead Time Waktu tempuh Waktu kerja Waktu kirim Frekuensi  Siklus 

    

(menit) per hari (menit) (hari) pengiriman pesanan (c ) (hari) 
Maret 2011 1 60 600 0.1 1 0.9 
April 1 60 600 0.1 1 0.9 
Mei 1 60 600 0.1 1 0.9 
Juni  1 60 600 0.1 1 0.9 
Juli  1 60 600 0.1 1 0.9 
Agustus 1 60 600 0.1 1 0.9 
September 1 60 600 0.1 1 0.9 
Oktober 1 60 600 0.1 1 0.9 
November 1 60 600 0.1 1 0.9 
Desember 1 60 600 0.1 1 0.9 
Januari 2012 1 60 600 0.1 1 0.9 
Februari 1 60 600 0.1 1 0.9 



  
Lampiran 4. Lanjutan 

c) Waktu Pesan ( Wp ) 

Selang waktu antara pembelian dan penyerahan bahan baku kentang. Waktu 

pesan dihitung menggunakan rumus:    

 

Nilai C merupakan waktu pemuatan bahan baku kentang ke alat transport, 

yaitu 45 menit atau 0.042 hari. 

Bulan Siklus Waktu pemuatan Waktu Pesan 

  

Pesan ( c ) barang ( C ) (hari) 
Maret 2011 0.9 0.042 0.0378 
April 0.9 0.042 0.0378 
Mei 0.9 0.042 0.0378 
Juni  0.9 0.042 0.0378 
Juli  0.9 0.042 0.0378 
Agustus 0.9 0.042 0.0378 
September 0.9 0.042 0.0378 
Oktober 0.9 0.042 0.0378 
November 0.9 0.042 0.0378 
Desember 0.9 0.042 0.0378 
Januari 2012 0.9 0.042 0.0378 
Februari 0.9 0.042 0.0378 

 

d) Jumlah kanban pemasok dan jumlah pembelian kentang 

Perhitungan jumlah kanban pemasok menggunakan rumus: 

 

dimana  merupakan koefisien pengaman sebesar 10%. 

 

Jumlah pembelian bahan baku kentang menggunakan rumus: 

 

= N x K  



  
Lampiran 4. Lanjutan 

Bulan d c Wp 

 
K N Qr (Kg) 

              

Harian Bulanan 

Maret 2011

 

156.53

 

0.9

 

0.0378

 

10%

 

830

 

0.196

 

     162.45 

 

   5,035.98 

 

April 130.35 0.9 0.0378 10% 830 0.163      135.27 

 

   4,058.16 

 

Mei 186.72 0.9 0.0378 10% 830 0.233      193.78 

 

   6,007.15 

 

Juni 

 

278.82

 

0.9

 

0.0378

 

10%

 

830

 

0.349

 

     289.36 

 

   8,680.84 

 

Juli  273.61 0.9 0.0378 10% 830 0.342      283.95 

 

   8,802.56 

 

Agustus 257.24 0.9 0.0378 10% 830 0.322      266.96 

 

   6,941.06 

 

September 336.38 0.9 0.0378 10% 830 0.421      349.09 

 

   9,774.59 

 

Oktober

 

265.92

 

0.9

 

0.0378

 

10%

 

830

 

0.333

 

     275.98 

 

   8,555.23 

 

November

 

159.02

 

0.9

 

0.0378

 

10%

 

830

 

0.199

 

     165.03 

 

   4,951.01 

 

Desember 206.55 0.9 0.0378 10% 830 0.258      214.36 

 

   6,645.14 

 

Januari 2012 259.06 0.9 0.0378 10% 830 0.324      268.86 

 

   8,065.67 

 

Februari

 

257.92

 

0.9

 

0.0378

 

10%

 

830

 

0.322

 

     267.67 

 

   6,959.30 

 

Total   2,872.76 

  

84,476.67 

  

4. Perhitungan total biaya persediaan bahan baku kentang 

Perhitungan total biaya persediaan bahan baku kentang menggunakan 

penjumlahan Ordering cost, Holding cost dan Purchasing cost. Rata-rata 

persediaan metode JIT  merupakan selisih antara jumlah bahan baku yang 

dibeli dengan jumlah bahan baku kentang yang dibutuhkan. 
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Perhitungan Biaya Pesan: 

Bulan Ar (Rp) D Qr Biaya Pesan (Rp) 
Maret 2011 1000    4,852.56 

 

     5,035.98 

 

963.58 
April 1000    3,910.35 

 

     4,058.16 

 

963.58 
Mei 1000    5,788.35 

 

     6,007.15 

 

963.58 
Juni  1000    8,364.65 

 

     8,680.84 

 

963.58 
Juli  1000    8,481.94 

 

     8,802.56 

 

963.58 
Agustus

 

1000

 

   6,688.24 

 

     6,941.06 

 

963.58

 

September 1000    9,418.56 

 

     9,774.59 

 

963.58 
Oktober 1000    8,243.62 

 

     8,555.23 

 

963.58 
November 1000    4,770.67 

 

     4,951.01 

 

963.58 
Desember 1000    6,403.10 

 

     6,645.14 

 

963.58 
Januari 2012 1000    7,771.89 

 

     8,065.67 

 

963.58 
Februari 1000    6,705.82 

 

     6,959.30 

 

963.58 

 

Perhitungan biaya simpan: 

Bulan 
D Qr Inventory  Hr (Rp)   

Biaya Simpan 
(Rp)  

Maret 2011       4,852.56 

 

    5,035.98 

 

       183.43 

 

       101.30 

 

             18,580.41 

 

April       3,910.35 

 

    4,058.16 

 

       147.81 

 

         67.19 

 

               9,930.76 

 

Mei       5,788.35 

 

    6,007.15 

 

       218.80 

 

         29.31 

 

               6,412.39 

 

Juni        8,364.65 

 

    8,680.84 

 

       316.18 

 

         19.66 

 

               6,214.60 

 

Juli        8,481.94 

 

    8,802.56 

 

       320.62 

 

         22.06 

 

               7,074.01 

 

Agustus       6,688.24 

 

    6,941.06 

 

       252.82 

 

         19.53 

 

               4,936.51 

 

September       9,418.56 

 

    9,774.59 

 

       356.02 

 

         12.06 

 

               4,293.02 

 

Oktober       8,243.62 

 

    8,555.23 

 

       311.61 

 

         17.17 

 

               5,350.52 

 

November       4,770.67 

 

    4,951.01 

 

       180.33 

 

         14.79 

 

               2,668.00 

 

Desember       6,403.10 

 

    6,645.14 

 

       242.04 

 

         17.47 

 

               4,227.99 

 

Januari 2012       7,771.89 

 

    8,065.67 

 

       293.78 

 

         20.46 

 

               6,009.55 

 

Februari       6,705.82 

 

    6,959.30 

 

       253.48 

 

         20.35 

 

               5,158.42 

 

Total     81,399.76 

 

  84,476.67 

 

    3,076.91 

 

       361.33 

 

             80,856.18 
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Perhitungan biaya pembelian: 

Bulan P (Rp) Qr  Biaya Pembelian (Rp) 

 

Maret 2011     6,000.00 

 

    5,035.98 

 

           30,215,909.40  
April     6,000.00 

 

    4,058.16 

 

           24,348,979.21  
Mei     6,000.00 

 

    6,007.15 

 

           36,042,900.27  
Juni      6,000.00 

 

    8,680.84 

 

           52,085,020.06  
Juli      6,000.00 

 

    8,802.56 

 

           52,815,339.01  
Agustus     6,000.00 

 

    6,941.06 

 

           41,646,334.70  
September     6,000.00 

 

    9,774.59 

 

           58,647,516.81  
Oktober     6,000.00 

 

    8,555.23 

 

           51,331,359.94  
November     6,000.00 

 

    4,951.01 

 

           29,706,034.73  
Desember     6,000.00 

 

    6,645.14 

 

           39,870,850.48  
Januari 2012     6,000.00 

 

    8,065.67 

 

           48,394,004.65  
Februari     6,000.00 

 

    6,959.30 

 

           41,755,778.80  
Total

 

  72,000.00 

 

  84,476.67 

 

         506,860,028.06 

  

Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kentang Berdasarkan JIT 

Bulan  Biaya   Biaya Biaya  Cr (Rp)  

   

Pesan (Rp) 

 

Simpan (Rp) Pembelian (Rp)   
Maret 2011 963.58      18,580.41 

 

   30,215,909.40 

 

   30,235,453.38  
April 963.58        9,930.76 

 

   24,348,979.21 

 

   24,359,873.54  
Mei 963.58        6,412.39 

 

   36,042,900.27 

 

   36,050,276.24  
Juni  963.58        6,214.60 

 

   52,085,020.06 

 

   52,092,198.23  
Juli  963.58        7,074.01 

 

   52,815,339.01 

 

   52,823,376.60  
Agustus 963.58        4,936.51 

 

   41,646,334.70 

 

   41,652,234.78  
September 963.58        4,293.02 

 

   58,647,516.81 

 

   58,652,773.41  
Oktober 963.58        5,350.52 

 

   51,331,359.94 

 

   51,337,674.04  
November 963.58        2,668.00 

 

   29,706,034.73 

 

   29,709,666.31  
Desember 963.58        4,227.99 

 

   39,870,850.48 

 

   39,876,042.04  
Januari 2012 963.58        6,009.55 

 

   48,394,004.65 

 

   48,400,977.78  
Februari 963.58        5,158.42 

 

   41,755,778.80 

 

   41,761,900.81  
Total 11,562.92

 

     80,856.18 

  

506,860,028.06 

  

506,952,447.16 

     



  
Lampiran 5. Perhitungan Performance Operasional Vendor Kanban  

Perputaran vendor kanban menggunakan model antrian M/M/1, setiap 

pengiriman membawa satu vendor kanban. Rata-rata kedatangan pengiriman per 

hari adalah satu, maka =1. Rata-rata waktu pelayanan 40 menit tiap 

pengiriman atau 36 pengiriman per hari, = .  

Performance vendor kanban dilihat dari beberapa parameter, yaitu: 

1. Faktor utilisasi pelayanan 

 

2. Probabilitas semua kanban menganggur  

 

3. Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

 

4. Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode (hari) 

 

5. Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode (hari) 

 

6. Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

  



  
Lampiran 5. Lanjutan 

Perhitungan expected total cost dengan model antrian tersebut menggunakan 

rumus 

 

Cs = Biaya kanban pemasok per pengiriman (operasional)  

= Rp2.000,00  

Lama proses menunggu sebelum diproses ke dalam gudang bahan baku adalah 10 

menit, biaya tunggu terdiri dari biaya tenaga kerja. Biaya tunggu setiap 

pengiriman diperoleh dari pendekatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja per 

hari Rp17.500,00 dan jumlah tenaga kerja yang bertanggung jawab adalah 1orang, 

sehingga biaya tunggu (10 menit) per pengiriman sebesar: 

Cw = Biaya tunggu / pengiriman  

= Rp291,67  

  

= (Rp2000,00 x 1) + (Rp 291,67 x 0.029)  

= Rp2008,45           



  
Lampiran 6. Perhitungan Total Biaya Persediaan Work in Process (WIP)  

yang  Diterapkan Perusahaan.   

a. Biaya persiapan produksi keripik kentang (Set up manufacturing cost) 

Biaya persiapan produksi keripik kentang didapat dari rumus: 

 

dimana As merupakan biaya order per produksi.  

Bulan  Biaya order (As)   D (kg)   Rata-rata    Biaya Set up  

   

(Rp)     produksi (kg)   (Rp)  
Maret 2010              5,833.33      5,396.84              13,020          2,417.94  
April              5,833.33      3,502.60              12,600          1,621.57  
Mei              5,833.33      6,128.21              13,020          2,745.62  
Juni               5,833.33    10,068.89              12,600          4,661.52  
Juli               5,833.33      7,059.59              12,600          3,268.33  
Agustus              5,833.33      7,028.10              12,600          3,253.75  
September              5,833.33      9,036.13                9,240          5,704.63  
Oktober              5,833.33      5,333.28              13,020          2,389.46  
November              5,833.33      4,278.29              11,760          2,122.17  
Desember              5,833.33      7,074.75              13,020          3,169.69  
Januari 2011              5,833.33      7,760.73              13,020          3,477.03  
Februari              5,833.33      7,693.34              11,340          3,957.48  
Total            70,000.00    80,360.76       147,840.00        38,789.19  

b. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan telah disesuaikan dengan jumlah hari kerja perusahaan. 

Perusahaan tidak memberikan libur kerja pada hari minggu dan hari besar 

lainnya kecuali hari besar islam. Biaya penyimpanan meliputi: 

 

Biaya pemakaian listrik 

Gudang produk WIP menggunakan enam buah lampu dengan daya 25 

Watt. Lampu tersebut menyala selama 12 jam/hari dengan Tarif Dasar 

Listrik (TDL) Rp720.00/kwh. Jadi, besarnya biaya listrik per kg kentang 

krecek adalah: 



  
Lampiran 6. Lanjutan 

 

Biaya listrik per bulan disesuaikan dengan hari kerja: 

Bulan Biaya  Jumlah   Total Biaya  

  

Listrik/hari (Rp) Hari Kerja  Listrik/Bulan (Rp)  
Maret 2010 1,296 31                 40,176  
April 1,296 30                 38,880  
Mei 1,296 31                 40,176  
Juni  1,296 30                 38,880  
Juli  1,296 30                 38,880  
Agustus 1,296 30                 38,880  
September 1,296 22                 28,512  
Oktober 1,296 31                 40,176  
November 1,296 28                 36,288  
Desember 1,296 31                 40,176  
Januari 2011 1,296 31                 40,176  
Februari 1,296 27                 34,992  

  

Biaya Tenaga Kerja Gudang 

Tenaga kerja gudang produk WIP terdiri dari dua orang, dengan gaji tiap 

tenaga kerja Rp17.500 per hari. Sehingga biaya tenaga kerja gudang per 

bulan: 

Bulan Gaji/hari Jumlah   Total gaji  

  

(Rp) hari kerja  (Rp)  
Maret 2010 17,500 31        1,085,000  
April 17,500 30        1,050,000  
Mei 17,500 31        1,085,000  
Juni  17,500 30        1,050,000  
Juli  17,500 30        1,050,000  
Agustus 17,500 30        1,050,000  
September 17,500 22           770,000  
Oktober 17,500 31        1,085,000  
November 17,500 28           980,000  
Desember 17,500 31        1,085,000  
Januari 2011 17,500 31        1,085,000  
Februari 17,500 27           945,000  
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Biaya penyimpanan tiap kg kentang krecek dapat dihitung sebagai berikut: 

= biaya penyimpanan per bulan / jumlah kentang krecek yang disimpan per bulan 

dimana biaya penyimpanan per bulan merupakan total biaya pemakaian listrik dan tenaga kerja gudang. Total biaya penyimpanan 

dihitung sebagai berikut: 

Bulan  Jumlah krecek  Biaya listrik  Biaya simpan   Total Biaya simpan 

    

yang disimpan (kg)  dan gudang (Rp) per Kg (Rp)  (Rp)  
Maret 2010 1,359.97 1,125,176           827.35               1,125,176  
April 1,316.10 1,088,880           827.35               1,088,880  
Mei 1,359.97 1,125,176           827.35               1,125,176  
Juni  1,316.10 1,088,880           827.35               1,088,880  
Juli  1,316.10 1,088,880           827.35               1,088,880  
Agustus 1,316.10 1,088,880           827.35               1,088,880  
September    965.14    798,512           827.35                  798,512  
Oktober 1,359.97 1,125,176           827.35               1,125,176  
November 1,228.36 1,016,288           827.35               1,016,288  
Desember 1,359.97 1,125,176           827.35               1,125,176  
Januari 2011 1,359.97 1,125,176           827.35               1,125,176  
Februari 1,184.49 979,992           827.35                  979,992  
Total         15,442.24      12,776,192        9,928.24            12,776,192  
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Total biaya persediaan WIP yang dilakukan oleh perusahaan 

Bulan  Total Biaya    Total Biaya    Total Biaya   

   

Set up (Rp)   Simpan (Rp)   Persediaan (Rp)  

Maret 2010          2,417.94          1,125,176        1,127,593.94  

April          1,621.57          1,088,880        1,090,501.57  

Mei          2,745.62          1,125,176        1,127,921.62  

Juni           4,661.52          1,088,880        1,093,541.52  

Juli           3,268.33          1,088,880        1,092,148.33  

Agustus          3,253.75          1,088,880        1,092,133.75  

September          5,704.63             798,512           804,216.63  

Oktober          2,389.46          1,125,176        1,127,565.46  

November          2,122.17          1,016,288        1,018,410.17  

Desember          3,169.69          1,125,176        1,128,345.69  

Januari 2011          3,477.03          1,125,176        1,128,653.03  

Februari          3,957.48             979,992           983,949.48  

Total        38,789.19        12,776,192      12,814,981.19  

                  



  
Lampiran 7. Perhitungan Total Biaya Persediaan WIP Berdasarkan  

Pendekatan JIT   

1. Menentukan jumlah kanban WIP 

a) Frekuensi pengiriman (fp) kentang   

Frekuensi pengirimin WIP merupakan frekuensi pengiriman dari gudang 

bahan baku menuju tempat produksi. Perhitungan frekuensi pengiriman 

kentang menggunakan rumus: 

 

Jumlah kebutuhan bahan baku kentang bulanan ( pb) pada Lampiran 7. 

Kapasitas alat transport (K) kentang dari gudang bahan baku menuju tempat 

produksi berupa trolly dengan kapasitas angkut 70 Kg.  

Bulan pb (kg) K (kg) fp 
Maret 2011       4,852.56  70     69.32  69 
April       3,910.35  70     55.86  56 
Mei       5,788.35  70     82.69  83 
Juni        8,364.65  70   119.50  120 
Juli        8,481.94  70   121.17  121 
Agustus       6,688.24  70     95.55  96 
September       9,418.56  70   134.55  135 
Oktober       8,243.62  70   117.77  118 
November       4,770.67  70     68.15  68 
Desember       6,403.10  70     91.47  91 
Januari 2012       7,771.89  70   111.03  111 
Februari       6,705.82  70     95.80  96 

   



  
Lampiran 7. Lanjutan 

a) Siklus pesanan ( c )   

Siklus pesanan dapat dihitung dengan rumus: 

 

  dimana, 

      

Bulan Lead Time Waktu tempuh Waktu kerja Waktu kirim Frekuensi  Siklus 

    

(menit) per hari (menit) (hari) pengiriman pesanan (c ) (hari) 
Maret 2011 0.45 3 600 0.01 69 0.006 1

 

April 0.54 3 600 0.01 56 0.009 1

 

Mei 0.37 3 600 0.01 83 0.004 1

 

Juni  0.25 3 600 0.01 120 0.002 1

 

Juli  0.26 3 600 0.01 121 0.002 1

 

Agustus 0.27 3 600 0.01 96 0.003 1

 

September 0.21 3 600 0.01 135 0.001 1

 

Oktober 0.26 3 600 0.01 118 0.002 1

 

November 0.44 3 600 0.01 68 0.006 1

 

Desember 0.34 3 600 0.01 91 0.004 1

 

Januari 2012 0.27 3 600 0.01 111 0.002 1

 

Februari 0.27 3 600 0.01 96 0.003 1
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b) Waktu Pesan (

 
) 

Selang waktu pemberian perintah pengambilan bahan baku kentang dan 

penerimaan pada bagian produksi. Waktu pesan dihitung menggunakan 

rumus:    

 

Nilai C merupakan waktu pemuatan bahan baku kentang ke alat transport 

berupa trolly, yaitu 5 menit atau 0.008 hari. 

Bulan Sikus Waktu pemuatan Waktu Pesan 

  

Pesan ( c ) barang ( C ) (hari) 
Maret 2011 1 0.008 0.008 
April 1 0.008 0.008 
Mei 1 0.008 0.008 
Juni  1 0.008 0.008 
Juli  1 0.008 0.008 
Agustus 1 0.008 0.008 
September 1 0.008 0.008 
Oktober 1 0.008 0.008 
November 1 0.008 0.008 
Desember 1 0.008 0.008 
Januari 2012 1 0.008 0.008 
Februari 1 0.008 0.008 

 

c) Jumlah kanban dan jumlah kentang yang digunakan produksi: 

Perhitungan jumlah kanban menggunakan rumus: 

 

dimana  merupakan koefisien pengaman sebesar 10%. Menentukan jumlah 

kentang yang digunakan untuk proses produksi menggunakan rumus: 

Qw = N x K 
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Bulan d c Wp 

 
K N Qw (Kg) 

              
Harian Bulanan 

Maret 2011 156.53

 

1 0.008 10% 70 2.48 
     

161.00 

 

   
4,991.00 

 

April 130.35

 

1 0.008 10% 70 2.06 
     

133.00 

 

   
3,990.00 

 

Mei 186.72

 

1 0.008 10% 70 2.96 
     

189.00 

 

   
5,859.00 

 

Juni  278.82

 

1 0.008 10% 70 4.41 
     

287.00 

 

   
8,610.00 

 

Juli  273.61

 

1 0.008 10% 70 4.33 
     

280.00 

 

   
8,680.00 

 

Agustus 257.24

 

1 0.008 10% 70 4.07 
     

266.00 

 

   
6,916.00 

 

September 336.38

 

1 0.008 10% 70 5.32 
     

343.00 

 

   
9,604.00 

 

Oktober 265.92

 

1 0.008 10% 70 4.21 
     

273.00 

 

   
8,463.00 

 

November 159.02

 

1 0.008 10% 70 2.52 
     

161.00 

 

   
4,830.00 

 

Desember 206.55

 

1 0.008 10% 70 3.27 
     

210.00 

 

   
6,510.00 

 

Januari 2012 259.06

 

1 0.008 10% 70 4.10 
     

266.00 

 

   
7,980.00 

 

Februari 257.92

 

1 0.008 10% 70 4.08 
     

266.70 

 

   
6,934.20 

 

Total 
  
2,835.70 

  

83,367.20 

  

2. Perhitungan total biaya persedian produk WIP keripik kentang 

Perhitungan total biaya persedian produk WIP keripik kentang menggunakan 

penjumlahan biaya persiapan produksi keripik kentang (Set up manufacturing 

cost)dan biaya penyimpanan.   

  



  
Lampiran 7. Lanjutan 

Perhitungan biaya set up: 

Bulan 
Biaya order 

(As)

 

D (kg) Qw (kg) Biaya Set up 

  

(Rp)     (Rp) 

Maret 2011 5,833.33  4852.56 4991.00 5,671.53 

April 5,833.33  3910.35 3990.00 5,716.89 

Mei 5,833.33  5788.35 5859.00 5,762.99 

Juni  5,833.33  8364.65 8610.00 5,667.11 

Juli  5,833.33  8481.94 8680.00 5,700.23 

Agustus 5,833.33  6688.24 6916.00 5,641.23 

September 5,833.33  9418.56 9604.00 5,720.70 

Oktober 5,833.33  8243.62 8463.00 5,682.12 

November 5,833.33  4770.67 4830.00 5,761.68 

Desember 5,833.33  6403.10 6510.00 5,737.55 

Januari 2012 5,833.33  7771.89 7980.00 5,681.21 

Februari 5,833.33  6705.82 6934.20 5,641.21 

        



  
Lampiran 7. Lanjutan 

Perhitungan biaya simpan WIP: 

Bulan D  Qw  Inventory   Biaya listrik   Biaya simpan/kg Total Biaya  

  

(Kg) (Kg) (Kg)  dan gudang (Rp)  (Rp) Penyimpanan (Rp) 
Maret 2011     4,852.56 

 

    5,018.19 

 

              165.63              1,125,176  827.35 137,037.87 
April     3,910.35 

 

    4,043.83 

 

              133.47              1,088,880  827.35 110,429.64 
Mei     5,788.35 

 

    5,985.93 

 

              197.58              1,125,176  827.35 163,464.95 
Juni      8,364.65 

 

    8,650.17 

 

              285.51              1,088,880  827.35 236,220.59 
Juli      8,481.94 

 

    8,771.46 

 

              289.52              1,125,176  827.35 239,532.80 
Agustus     6,688.24 

 

    6,916.53 

 

              228.29                 943,696  827.35 188,878.14 
September     9,418.56 

 

    9,740.05 

 

              321.49              1,016,288  827.35 265,983.41 
Oktober     8,243.62 

 

    8,525.00 

 

              281.38              1,125,176  827.35 232,802.53 
November     4,770.67 

 

    4,933.51 

 

              162.84              1,088,880  827.35 134,725.44 
Desember     6,403.10 

 

    6,621.66 

 

              218.56              1,125,176  827.35 180,825.81 
Januari 2012     7,771.89 

 

    8,037.17 

 

              265.28              1,088,880  827.35 219,480.77 
Februari     6,705.82 

 

    6,934.71 

 

              228.89                 943,696  827.35 189,374.50 
Total   81,399.76 

 

  84,178.21 

 

           2,778.45            12,885,080        9,928.24     2,298,756.45 

 



  
Lampiran 7. Lanjutan 

Total Biaya Persediaan WIP Berdasarkan JIT. 

Bulan 
Biaya Set up 

(Rp) Biaya Penyimpanan (Rp) Cw (Rp) 
Maret 2011 5,264.74 137,037.87 142,302.61 
April 5,264.74 110,429.64 115,694.39 
Mei 5,264.74 163,464.95 168,729.69 
Juni  5,264.74 236,220.59 241,485.33 
Juli  5,264.74 239,532.80 244,797.54 
Agustus 5,264.74 188,878.14 194,142.88 
September 5,264.74 265,983.41 271,248.15 
Oktober 5,264.74 232,802.53 238,067.27 
November 5,264.74 134,725.44 139,990.18 
Desember 5,264.74 180,825.81 186,090.55 
Januari 2012 5,264.74 219,480.77 224,745.51 
Februari 5,264.74 189,374.50 194,639.24 
Total     63,176.90         2,298,756.45   2,361,933.34 

          



  
Lampiran 8. Perhitungan Performance Operasional Kanban Produksi  

Perputaran kanban produksi menggunakan model antrian M/M/c. Setiap 

pengiriman atau kedatangan kentang membawa satu kartu kanban produksi, 

sehingga jumlah kanban produksi sama dengan jumlah pengiriman. Dalam satu 

tahun produksi, terdapat beberapa bulan yang mengeluarkan jumlah kartu kanban 

produksi sama.  

1. Maret, April dan November 2011 

Pada bulan Maret dan November 2011, jumlah kanban produksi yang 

dilepas adalah dua kartu. Rata-rata kedatangan bahan baku kentang per hari (10 

jam) adalah dua, maka . Rata-rata waktu pelayanan tiap pengiriman 

bahan baku kentang adalah 13 menit atau 46 pelayanan per hari (10 jam),  maka 

 

Performance kanban produksi dilihat dari beberapa parameter, yaitu: 

1) Faktor utilisasi pelayanan 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.04  

 

Kanban 2 = 0.02 

2) Probabilitas semua kanban menganggur 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Po kanban 1 = 24.03  Po kanban 2 = 0.96  



  
Lampiran 8. Lanjutan 

3) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

  

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Lq Kanban 1   = 0.04  Lq Kanban 2 = 

  

4) Lamda efektif 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 1.92  

 

Kanban 2 = 1.99 

5) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

  Kanban 1 = 0.082    Kanban 1 = 0.043  

6) Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Wq  Kanban 1 = 0.021  Wq  Kanban 2 = 

    

7) Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

   



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Perhitungan jumlah optimum kanban produksi menggunakan minimasi 

perhitungan E(TC), dengan rumus E(TC)= C + L. Biaya tunggu per 

pengiriman diperoleh dari pendekatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tiap 

hari sebesar Rp17.500 (10 jam), lama waktu tunggu tiap pengiriman sebesar tiga 

hingga empat menit, sehingga didapat:  

  

= Biaya kanban produksi per pengiriman (operasional) = Rp2.000,- 

 

= Biaya tunggu / pengiriman = Rp99.33 

E(TC) Kanban 1 =  Rp2008.14,- 

E(TC) Kanban 2 =  Rp2004.27,- 

Dari perhitungan Expected Total Cost didapat nilai minuman pada kanban 

produksi satu, maka pada bulan Maret, April dan November jumlah optimum 

kanban sebanyak 2 buah.  

2. Mei dan Desember 2011 

Bulan Mei dan Desember 2011, jumlah kanban produksi yang dilepas adalah 

tiga kartu. Rata-rata kedatangan bahan baku kentang per hari (10 jam) adalah tiga, 

maka . Rata-rata waktu pelayanan tiap pengiriman bahan baku kentang 

adalah 13 menit atau 46 pelayanan per hari (10 jam), maka 

 

Performance kanban produksi dilihat dari beberapa parameter, yaitu: 

1) Faktor utilisasi pelayanan 

  



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.065  

 

Kanban 2 = 0.03 

 

Kanban 3 = 0.02 

2) Probabilitas semua kanban menganggur 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Po kanban 1 = 14.38  Po kanban 3 = 0.94 

Po kanban 2 = 0.98 

3) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

  

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Lq  Kanban 1 = 0.07   Lq  Kanban 3 = 

 

Lq  Kanban 2 = 

 

4) Lamda efektif 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Kanban 1 = 2.79   Kanban 3 = 2.99 

Kanban 2 = 2.99 

5) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1.  = 1   

 

Kanban 3.  = 0.06 

 

Kanban 2.  = 0.06 

6) Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.025  

 

Kanban 3 = 

  

Kanban 2 = 

 

7) Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.047  

 

Kanban 3 = 0.022 

 

Kanban 2 = 0.022 

Perhitungan jumlah optimum kanban produksi menggunakan minimasi 

perhitungan E(TC), dengan rumus E(TC)= C + L. Biaya tunggu per 

pengiriman diperoleh dari pendekatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tiap 

hari sebesar Rp17.500 (10 jam), lama waktu tunggu tiap pengiriman sebesar tiga 

hingga empat menit, sehingga didapat:  

  

= Biaya kanban per pengiriman (operasional) = Rp2.000,- 

 

= Biaya tunggu / pengiriman  = Rp99.33  

E(TC) Kanban 1  = Rp2099.33,-  E(TC) Kanban 3  = Rp2005.96,- 



  
Lampiran 8. Lanjutan 

E(TC) Kanban 2   = Rp2005.96,- 

Dari perhitungan Expected Total Cost didapat nilai minuman pada kanban 2 dan 

3, maka pada bulan Mei dan Desember jumlah optimum kanban 2 dan 3 buah .  

3. Juni, Juli, Agustus, Oktober 2011, Januari dan Februari 2012 

Pada bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober 2011 serta Januari dan Februari 2012, 

jumlah kanban produksi yang dilepas adalah empat kartu. Rata-rata kedatangan 

bahan baku kentang per hari (10 jam) adalah empat, maka . Rata-rata 

waktu pelayanan  tiap pengiriman bahan baku kentang adalah 13 menit atau 46 

pelayanan per hari (10 jam), maka 

 

Performance kanban produksi dilihat dari beberapa parameter, yaitu: 

1) Faktor utilisasi pelayanan 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.09    

 

Kanban 3 = 0.03  

 

Kanban 2 = 0.04    

 

Kanban 4 = 0.02   

2) Probabilitas semua kanban menganggur 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Po kanban 1 = 10.11  Po kanban 3 = 0.91  



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Po kanban 2 = 0.66   Po kanban 4 = 0.914  

3) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

  

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Lq Kanban 1 = 0.099  Lq Kanban 3 = 

 

Lq Kanban 2 = 

  

Lq Kanban 4 = 

 

4) Lamda efektif 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 3.604  

 

Kanban 3 = 3.99 

 

Kanban 2 = 3.99   

 

Kanban 4 = 3.99 

5) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

L  Kanban 1 = 0.18   L  Kanban 3 = 0.087 

L  Kanban 2 = 0.09   L  Kanban 4 = 0.08  

6) Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.027  

 

Kanban 3 = 

  

Kanban 2 = 

   

Kanban 4 = 

 



  
Lampiran 8. Lanjutan 

7) Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

W Kanban 1 = 0.049  W Kanban 3 = 0.022 

W Kanban 2 = 0.022  W Kanban 4 = 0.022 

Perhitungan jumlah optimum kanban menggunakan minimasi perhitungan E(TC), 

dengan rumus E(TC)= C + L. Biaya tunggu per pengiriman diperoleh dari 

pendekatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tiap hari sebesar Rp17.500 (10 

jam), lama waktu tunggu tiap pengiriman sebesar tiga hingga empat menit, 

sehingga didapat:  

  

= Biaya kanban per pengiriman (operasional) = Rp2.000,- 

 

= Biaya tunggu / pengiriman  = Rp99.33 

E(TC) Kanban 1  = Rp2017.88,-  E(TC) Kanban 3 = Rp2008.64,- 

E(TC) Kanban 2 = Rp2008.94,-  E(TC) Kanban 4 = Rp2007.95,- 

Dari perhitungan Expected Total Cost didapat nilai minuman pada kanban 

4, maka pada bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober 2011, Januari dan Februari 2012  

pengiriman jumlah optimum kanban sebanyak 4 buah.  

4. September 2011 

Pada bulan September 2011, jumlah kanban yang dilepas adalah 5 kartu. Rata-rata 

kedatangan bahan baku kentang per hari (10 jam) adalah 5, maka .   



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Rata-rata waktu pelayanan tiap pengiriman bahan baku kentang adalah 13 menit 

atau 46 pelayanan per hari (10 jam), maka 

 

Performance kanban dilihat dari beberapa parameter, yaitu: 

1) Faktor utilisasi pelayanan 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.11   

 

Kanban 4 = 0.03 

 

Kanban 2 = 0.05   

 

Kanban 5 = 0.02 

 

Kanban 3 = 0.04    

2) Probabilitas semua kanban menganggur 

  

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Po kanban 1 = 8.09   Po kanban 4 = 0.89 

Po kanban 2 = 0.89   Po kanban 5 = 0.89 

Po kanban 3 = 0.89    

3) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

 

+ 1

2

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

Kanban 1 = 0.12   Kanban 4 = 

 



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Kanban 2 = 

  
Kanban 5 = 

 
Kanban 3 = 

   

4) Lamda efektif 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 4.44   

 

Kanban 4 = 4.99 

 

Kanban 2 = 4.99   

 

Kanban 5 = 4.99 

 

Kanban 3 = 4.99    

8) Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

L Kanban 1 = 0.22   L Kanban 4 = 0.108 

L Kanban 2 = 0.109  L Kanban 5 = 0.108 

L Kanban 3 = 0.108    

9) Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per periode 

 

Berdasarkan formulasi di atas, didapat nilai: 

 

Kanban 1 = 0.028  

 

Kanban 4 = 

  

Kanban 2 = 

   

Kanban 5 = 

  

Kanban 3 = 

     



  
Lampiran 8. Lanjutan 

Perhitungan jumlah optimum kanban menggunakan minimasi perhitungan E(TC), 

dengan rumus E(TC)= C + L. Biaya tunggu per pengiriman diperoleh dari 

pendekatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tiap hari sebesar Rp17.500 (10 

jam), lama waktu tunggu tiap pengiriman sebesar tiga hingga empat menit, 

sehingga didapat:  

  

= Biaya kanban per pengiriman (operasional) = Rp2.000,- 

 

= Biaya tunggu / pengiriman  = Rp99.33 

E(TC) Kanban 1 = Rp2021.85,- 

E(TC) Kanban 2 = Rp2010.83,- 

E(TC) Kanban 3 = Rp2010.73,- 

E(TC) Kanban 4 = Rp2010.73,- 

E(TC) Kanban 5 = Rp2010.73,- 

Dari perhitungan Expected Total Cost didapat nilai minuman pada kanban 

3 hingga 5, hal ini menunjukkan bahwa pada bulan September jumlah optimum 

kanban berkisar 3 hingga 5.         



  
Lampiran 9. Jumlah Optimum kanban Produksi Work In Process 

Bulan Kanban  E(TC)(Rp) Optimum Kanban  
Maret 2011 1 2008.14 2 

  
2 2004.27   

April 1 2008.14 2 

  

2 2004.27   
Mei 1 2099.33 3 

  

2 2005.96   

  

3 2005.96   
Juni 1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   
Juli 1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   
Agustus 1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   
September 1 2021.85 5 

  

2 2010.83   

  

3 2010.73   

  

4 2010.73   

  

5 2010.73   
Oktober 1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   
November 1 2008.14 2 

  

2 2004.27   
Desember  1 2099.33 3 

  

2 2005.96   

  

3 2005.96   
Januari 2012 1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   
Februari  1 2017.88 4 

  

2 2008.94   

  

3 2008.64   

  

4 2007.95   

 



                


