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ABD. AZIS HASAN. 0211030001. Penerapan Metode Q Dalam Pengendalian
Persediaan Produk Cangkang Kepiting Giling (Studi Kasus di CV Karya
Sanjaya Malang). Penelitian
Dosen Pembimbing: 1. Dr. Ir. Imam Santoso, MP.

2. Ir. E.F. Sri Mariyani Santoso, MS.

RINGKASAN

Pengendalian persediaan produk secara optimal diperlukan untuk
menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan produk cangkang kepiting
giling di gudang, sehingga dapat menghemat biaya persediaan. Perusahaan CV.
Karya Sanjaya merupakan perusahaan yang mengolah cangkang kepiting dengan
pemesanan produk berdasarkan perkiraan kebutuhan, sehingga perusahaan sering
kehabisan persediaan dan proses produksi terhenti untuk sementara waktu. Hal ini
menyebabkan permintaan tidak dapat terpenuhi, sedangkan perusahaan tetap harus
membayar gaji pegawai tetap. Oleh karena itu diperlukan suatu pengendalian
persediaan, yaitu dengan menggunakan metode Q.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengendalikan persediaan produk
cangkang kepiting giling di Perusahaan CV. Karya Sanjaya menggunakan metode
Q dengan menentukan jumlah pesanan optimal, persediaan pengaman, titik
pemesanan kembali, serta meminimasi total biaya persediaan.

Pada peramalan kebutuhan cangkang kepiting untuk bulan Juni 2009-
Maret 2010 dengan menggunakan software QM for Windows, diperoleh metode
peramalan yang dapat meminimumkan MAD (Mean Absolute Deviation) yaitu
metode Multiplicative Decomposition. Hasil peramalan tersebut digunakan untuk
menentukan biaya persediaan, jumlah pemesanan optimal, titik pemesanan
kembali, dan persediaan pengaman.
Berdasarkan hasil penelitian, biaya-biaya persediaan yang terkait dengan
pengendalian persediaan produk selama kurun waktu 10 bulan yaitu harga pokok
produksi Rp716.306.769,-, biaya pemesanan Rp0,-, biaya penyimpanan
Rp1.187.981,- dan biaya kekurangan persediaan Rp1.051.679,-

Pengendalian persediaan produk cangkang kepiting giling dengan
menggunakan metode Q menghasilkan jumlah pemesanan optimal  62.071 kg,
dengan titik pemesanan kembali 7.432 kg, nilai persediaan pengaman 4.022 kg
dan total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp718.546.429,-. Pengendalian
persediaan ini memberikan penghematan Rp7.842.285,- per tahun bila
dibandingkan dengan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada hasil analisa sensitivitas kombinasi antara perubahan jumlah
permintaan dengan harga cangkang kepiting menunjukkan bahwa perubahan nilai
parameter mulai 30-90% baik berupa kenaikan maupun penurunan menunjukkan
hasil yang bervariasi dimana bila model bersifat sensitif maka perusahaan harus
melakukan perubahan terhadap kebijakan mengenai pengendalian persediaan.

Kata Kunci : cangkang kepiting giling, metode Q, software QM for Windows.



ABD. AZIS HASAN. 0211030001. Application Of Q Method In Inventory
Control Of Grind Crab Shell Products (Case Study in CV. Karya Sanjaya
Malang). Research
Supervisor: 1. Dr. Ir. Imam Santoso, MP.

2. Ir. E.F. Sri Mariyani Santoso, MS.

SUMMARY

Inventory control of product in an optimal manner is needed to avoid the
surplus or lacking of grind crab shell products in warehouse, with the result that
can economize the inventory cost. CV. Karya Sanjaya Company is a company that
processing crab shell with ordering of product based on requirement estimate,
until company often runs out of inventory and the production process stopped for
while. This thing cause the demand cannot to fulfill, whereas the company must
still pay for employee salary. Therefore is required an inventory control by using
Q method.

The objective of this research is to control inventory of grind crab shell
products in CV Karya Sanjaya Company with Q method by determining optimum
amount ordered, safety inventory, reorder point, and minimize total cost
inventory.

At requirement forecasting of crab shell for June 2009 until March 2010
by using QM software for Windows, obtained forecasting methods that can
minimize MAD (Mean Absolute Deviation) i.e. Multiplicative Decomposition
method. The result of the forecasting applied to determine the inventory cost,
optimum amount ordered, reorder point and safety inventory.

Based on the result of research, inventory costs that related to inventory
control of product during time period 10 month that is the cost of goods
manufactured Rp 716,306,769,-, ordering cost Rp 0,-, stock holding cost
Rp1.187.981,- and inventory shortage cost of Rp1.051.679,-.

Inventory control of grind crab shell product by using Q method resulting
optimum ordering number 62.071 kg, with reorder point 7,432 kg, safety
inventory value of 4,022 kg and the total cost of inventory that must be leaned out
is Rp718.546.429,-. This inventory control gives economization of Rp7.842.285,-
per year if compared with inventory control that done by the company.

At  the result of combination sensitivity analysis between changes of
demands number with the price of crab shell indicates that parameter value
change about to 30-90% either in the form of increase and decrease that shows
result of variance where if model haves the character of sensitive so that company
have to make a change to policy about inventory control.

Keywords: grind crab shell, Q method, QM software for Windows
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

CV Karya Sanjaya merupakan suatu perusahaan yang memproduksi

cangkang kepiting (Crab Shell) menjadi produk setengah jadi berupa cangkang

kepiting giling. Produksi cangkang kepiting ini dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan pembeli (buyer) dalam hal ini adalah PT. Indo Chito Int’l. sebagai

perusahaan yang akan mengekspor produk ke berbagai negara, di antaranya

Jepang. Permintaan buyer bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Pada tahun

2007, penjualan produk cangkang kepiting giling oleh CV. Karya Sanjaya yang

tertinggi mencapai 84 ton yakni pada bulan Juni dan terendah hanya 16 ton yakni

pada bulan Oktober. Sedangkan pada tahun 2008 penjualan tertinggi pada bulan

Mei yakni mencapai 74,1 ton, dan penjualan terendah pada bulan Oktober yakni

11,6 ton. Fluktuasi penjualan produk ini sangat tidak stabil karena dipengaruhi

oleh ketersediaan bahan baku. Sedangkan tuntutan bagi CV Karya Sanjaya adalah

proses produksi harus berlangsung tepat waktu dan menghasilkan produk dengan

kualitas dan jumlah yang tepat agar pesanan buyer dapat terpenuhi.

Selama ini, pengadaan produk di CV Karya Sanjaya dilakukan

berdasarkan jumlah permintaan dari buyer, sedangkan pemesanan bahan baku

dilakukan berdasarkan kemampuan pemasok bahan baku (supplier), sehingga

terkadang perusahaan tidak dapat memenuhi jumlah produk yang diminta buyer

karena bahan bakunya sedikit. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu bahan baku

yang ada pada supplier melimpah, namun karena pengadaan produk berdasarkan



jumlah permintaan buyer, maka perusahaan tidak membeli bahan baku kecuali

sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Penggunaan cara ini tidak efektif bagi

perusahaan, karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan ketika terjadi

kekurangan bahan baku, dan tidak dapat memanfaatkan potensi bahan baku yang

melimpah pada waktu tertentu untuk pengadaan produk.

Ketepatan waktu, kuantitas dan kualitas produk berhubungan erat dengan

ketepatan waktu kedatangan produk, kualitas serta kuantitas pengadaan produk.

Produk yang terlalu banyak akan memperbesar biaya penyimpanan, sedangkan

produk yang terlalu sedikit akan menghambat kelancaran proses distribusi serta

menyebabkan terjadinya lost sale. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka

diperlukan pengendalian persediaan. Dalam penelitian ini, metode yang

digunakan adalah metode EOQ (Economic Order Quantity) dengan model Lot

Size – Reorder Point atau disebut metode Q yang meliputi penentuan jumlah

pemesanan, penentuan titik pemesanan kembali (reorder point) produk dan

jumlah persediaan pengaman (safety stock) yang dapat dicapai oleh perusahaan

sesuai dengan sumber daya yang di miliki. Alasan pemilihan metode Q adalah

karena dalam kondisi riil saat ini, dengan permintaan (demand) dan supply yang

terbatas, dan juga lead time yang tidak dapat diprediksi, maka model ini sangat

tepat digunakan dalam pengendalian persediaan produk dalam perusahaan.

Penentuan titik pemesanan kembali (reorder point) digunakan sebagai

waktu pengisian kembali produk. Titik ini menandakan perusahaan harus segera

melakukan pembelian untuk mengganti persediaan yang telah digunakan.

Penentuan persediaan pengaman (safety stock) digunakan sebagai upaya untuk



mengantisipasi fluktuasi selama menunggu produk sampai diterima (lead time).

Keseluruhan hal ini diharapkan dapat memperlancar proses pengadaan produk

tanpa memperbesar biaya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana menentukan

pengendalian persediaan produk CV. Karya Sanjaya dengan metode Q agar dapat

memenuhi permintaan secara optimal  dengan  meminimumkan biaya persediaan

yang ditimbulkan.

1.3. Tujuan

Penelitian bertujuan untuk mengendalikan persediaan produk cangkang

kepiting di CV. Karya Sanjaya dengan menggunakan metode Q dengan

menentukan jumlah pemesanan, penentuan titik pemesanan kembali (reorder

point) produk dan jumlah persediaan pengaman (safety stock), serta meminimasi

total biaya persediaan.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam

melakukan pemesanan cangkang kepiting.

- Sebagai perencanaan sistem pengendalian persediaan produk cangkang

kepiting giling.



- Sebagai sistem informasi bagi pembaca mengenai penerapan pengendalian

persediaan produk dalam suatu perusahaan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persediaan dan Jenis-jenisnya

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan

untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan,

untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin

(Herjanto, 1999). Menurut Handoko (1991), persediaan (inventory) adalah suatu

istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya

organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan.

Prawirosentono (1997), mangartikan persediaan sebagai kekayaan lancar yang

terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah (bahan

baku/raw material), barang setengah jadi (work in process) dan barang jadi.

Dilihat dari fungsinya persediaan dapat dibedakan atas: Fluctuation stock,

Anticipation stock, Batch stock atau Lot-size inventory, dan Pipeline inventory

(Yamit, 1999). Fluctuation stock merupakan persediaan untuk menjaga terjadinya

permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengatasi jika terjadi

kesalahan/penyimpangan dalam hal prakiraan penjualan, waktu produksi, atau

pengiriman barang (Herjanto, 1999). Dalam hal ini perusahaan mengadakan

persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, apabila tingkat

permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan

fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu (Assauri,1999).

Anticipation stock merupakan jenis persediaan untuk menghadapi permintaan

yang dapat diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas



produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan (Herjanto, 1999).

Disamping itu, anticipation stock dimaksudkan pula untuk menjaga kemungkinan

sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi

atau menghindari kemacetan produksi (Assauri, 1999). Batch stock atau Lot-size

inventory merupakan persediaan yang diadakan karena kita membeli atau

membuat bahan-bahan/barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah

yang dibutuhkan pada saat itu (Assauri, 1999). Pipeline inventory merupakan

persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di

mana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang yang akan dikirim dari pabrik

menuju tempat penjualan, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau

beberapa minggu (Herjanto, 1999).

2.2 Persediaan Produk

Persediaan produk (barang jadi) meliputi barang–barang yang telah selesai

diproses dalam pabrik dan siap untuk dijual (Arnold, 1998). Persediaan barang

jadi diperkirakan 26% dari total investasi dan biasanya disimpan di gudang

pabrik, gudang distribusi atau di pengecer (Masri, 1992). Persediaan produk jadi

berguna untuk memenuhi fluktuasi permintaan yang tidak dapat segera dipenuhi

oleh produksi (Schmenner, 1993).

Pengadaan persediaan produk akhir di gudang distribusi bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan menempatkan stok lebih dekat

kepada konsumen dan untuk mengurangi biaya transportasi (Arnold, 1998).

Krajewski (1996), mengatakan penempatan persediaan lebih dekat kepada



konsumen mengurangi selisih waktu antara penerimaan order dan pengiriman

produk. Dengan kata lain penempatan persediaan produk akhir yang tepat sebagai

pendukung tujuan perusahaan yaitu pelayanan konsumen, produktifitas,

keuntungan dan pengembalian investasi (Fogarty, 1991).

Dalam manajemen persediaan, pelayanan konsumen menggambarkan

terdapatnya produk yang kapanpun dibutuhkan dan merupakan alat ukur

efektivitas dari manajemen persediaan (Fogarty, 1991). Dengan adanya

pengukuran tingkat pelayanan konsumen, persediaan diharapkan mampu

mengurangi potensi stock out (kekosongan produk) dan pemesanan kembali

(Arnold, 1998) Apabila produk tidak tersedia untuk memenuhi permintaan,

konsumen akan mencari ke tempat lain dan kehilangan penjualan (lost sale) dan

dimungkinkan kehilangan penjualan yang akan datang  (Harris, 1997).

Untuk menghindari permasalahan pelayanan kepada konsumen dan biaya

tersembunyi akibat tidak tersedianya produk, di dalam perusahaan diperlukan

adanya stock tambahan yang sering disebut persediaan pengaman (safety stock)

(Schmenner, 1993). Faktor lain yang tidak selalu konstan dan berpengaruh

terhadap persediaan adalah lead time. Pada kondisi lapang, lead time tidak selalu

dapat diprediksi. Besarnya nilai lead time dapat berubah-ubah baik secara konstan

maupun tidak (Krajewski, 1996). Jika data permintaan telah diketahui dan nilai

lead time belum diketahui secara pasti karena terdapat bermacam-macam nilai

lead time dalam jangka waktu tertentu (uncertain lead time), maka satu nilai dapat

dipilih dengan menggunakan pertimbangan probabilitas lead time tersebut

(Tersine, 1994).



2.3 Biaya-Biaya Persediaan

Tujuan manajemen persediaan adalah meminimumkan biaya, oleh karena

itu perusahaan perlu mengadakan analisis untuk menentukan tingkat persediaan

yang dapat meminimumkan biaya atau paling ekonomis (Yamit, 1999). Unsur-

unsur biaya yang terdapat dalam persediaan antara lain adalah : biaya pemesanan

(ordering cost), biaya pembelian, biaya penyimpanan (carrying costs), biaya

kekurangan persediaan (shortage costs, stock-out costs) (Herjanto, 1999).

Biaya pemesanan (ordering cost) adalah biaya yang dikeluarkan

sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan/barang, sejak dari penempatan

sampai tersedianya barang di gudang (Herjanto, 1999). Biaya pembelian adalah

harga per unit apabila item dibeli dari pihak luar, atau biaya produksi per unit

apabila diproduksi dalam perusahaan (Yamit, 1999). Dalam hal tertentu, harga

beli bahan dapat bervariasi tergantung pada potongan harga (discount) yang

diberikan (Kusuma, 2001). Biaya penyimpanan (carrying costs) adalah biaya yang

dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang (Herjanto, 1999).

Biaya kekurangan persediaan (shortage costs, stock-out costs) adalah biaya yang

timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan (Nahmias,

1993). Menurut Supriyono (1994) biaya yang dikaitkan dengan stock-out meliputi

biaya penjualan dan permintaan yang hilang, serta biaya yang dikaitkan dengan

proses pemesanan kembali, seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penjadwalan

produksi kembali, dan biaya bahan pengganti.



2.4 Economic Order Quantity (EOQ )

2.4.1 Pengertian EOQ

Kuantitas pesanan ekonomis (EOQ-economic order quantitiy) adalah suatu

jenis dari model kuantitas pesanan tetap (fixed order quantity model), merupakan

dasar dari semua model persediaan yang menggambarkan hubungan antara biaya

tetap dan biaya variable untuk model persediaan dasar maupun model yang lebih

rumit (Berman, 2001). Tujuan dari EOQ adalah meminimumkan kombinasi

ongkos-ongkos pesanan (ordering cost) dan penyimpanan (carrying cost) dari

persediaan (Render, 2001). Model ini pertama kali dikembangkan oleh F.W Harris

pada tahun 1915. Kemudian model ini bertambah luas penggunaannya di dalam

industri melalui usaha seorang konsultan bernama Wilson. Sehingga model ini

sering disebut EOQ Wilson, walaupun dikembangkan oleh Harris (Sipper, 1994).

2.4.2 Macam model EOQ

Menurut Rangkuti (1996), economic order quantitiy (EOQ) terdiri dari dua

macam model, yakni Model deterministik dan Model probabilistik. Menurut Teng

(2004), Model deterministik yaitu model-model EOQ untuk memecahkan

masalah-masalah persediaan yang mempunyai kepastian permintaan (demand)

maupun kepastian periode datangnya pesanan (lead time). Model probabilistik

yaitu model-model EOQ untuk memecahkan masalah-masalah persediaan yang

tidak diketahui secara pasti kuantitas permintaan (demand) maupun periode

datangnya pesanan (lead time) (Chang, 1999).



Model deterministik terdiri dari beberapa macam model EOQ, antara lain

EOQ–single item atau lebih dikenal dengan istilah model klasik adalah merupakan

model persedian yang hanya terdiri dari satu macam barang saja (Jones, 1991),

EOQ–multi item merupakan pengembangan dari model single item, karena dalam

dunia nyata sangat sedikit perusahaan yang memiliki hanya satu item barang saja

dalam pesediaannya (Teng, 2004), EOQ–back order adalah model yang di

dalamnya ada kemungkinan terjadinya kehabisan persediaan, atau lebih tepat bisa

dikatakan bahwa kemungkinan kehabisan persediaan itu sudah dapat diduga

sebelumnya, karena memang sengaja direncanakan, jadi bukan merupakan hal

yang tidak terduga (Bassin, 1990), EOQ–quantity discount merupakan model

yang mengasumsikan bahwa harga per unit berubah-ubah (Followill et.al, 1990).

Model dikatakan probabilistik jika salah satu dari demand atau lead time

atau bahkan keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti. Dimana perilakunya

harus diuraikan dengan distribusi probabilitas (Render, 2001). Parameter dalam

model probabilistik adalah permintaan tahunan, permintaan harian, waktu

tenggang, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan

dan harga bahan (Subagyo, 2000).

Suatu pertimbangan yang sangat penting di dalam setiap model

probabilistik adalah kemungkinan kehabisan persediaan atau stock out (Fogarty,

1991). Masalah kehabisan persediaan dapat timbul karena naiknya tingkat

pemakaian persediaan yang diharapkan ataupun waktu penerimaan barang yang

lebih lama dari lead time yang diharapkan. Untuk menghadapi permintaaan yang

bervariasi perusahaan biasanya mempunyai tingkat persediaan tertentu sebagai



pengaman yang disebut safety stock atau buffer stock (Nahmias, 1993). Di dalam

model probabilistik yang menjadi pokok perhatian adalah analisa terhadap

perilaku persediaan selama lead time (Dimyati, 1992). Reorder point adalah saat

dimana pesanan harus dibuat, yang mana diharapkan dengan pesanan pada saat

tersebut barang akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan lamanya periode

lead time (Gaither, 1992). Namun karena baik demand maupun lead time

mengikuti distribusi probabilitas, maka periode waktu setelah pesanan dibuat

(reorder point) atau selama lead time akan terdapat kemungkinan-kemungkinan

yakni : demand / tingkat pemakaian konstan namun lead time / waktu tenggang

berubah-ubah atau lead time / waktu tenggang konstan namun demand / tingkat

permintaan berubah-ubah (Dimyati, 1992).

Model EOQ probabilistik yang menetapkan jumlah pesanan (Q) dan

reorder point (R) sebagai peubah adalah model lot size-reorder point system atau

sering disebut metode Q, yang pada kondisi riil saat ini dengan asumsi bahwa

jumlah permintaan dan supply terbatas, serta lead time yang mungkin dapat

berubah, model ini sangat tepat dalam pengendalian persediaan jika dibandingkan

dengan model yang lain. Model ini dapat ditentukan dengan rumus (Nahmias,

1993) :

Q =
  

h

RpnK 2

Nilai Q adalah jumlah pemesanan optimal tiap kali pesan, λ adalah permintaan

bahan rata-rata per tahun, K adalah biaya pemesanan tiap satu kali pesan atau

setup cost, p adalah biaya kekurangan persediaan per unit (stock out), n(R) adalah



kekurangan persediaan yang dharapkan selama lead time, h adalah biaya

penyimpanan per unit atau holding cost.

2.5 Permintaan Selama Lead time

Permintaan selama lead time merupakan jumlah permintaan selama waktu

tunggu yang diharapkan dan dipengaruhi oleh probabilitas jumlah permintaan dan

probabiltas dari lead time yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Buffa, 1996) :

Demand selama Lead time = d x  L

Dalam hal ini d = permintaan harian rata-rata, sedangkan L = lead time

Menurut Chang (1999), demand during lead time adalah permintaan selama waktu

senggang (lead time), pada saat lead time berapakah permintaannya karena pada

lead time dan waktu sebelum lead time dalam upaya mengantisipasi fluktuasi

demand. Dalam penentuan permintaan yang bersifat probabilitas selama lead time

sangat dipengaruhi oleh deviasi permintaan (deviasi demand) yang merupakan

selisih antara permintaan dan pemenuhan gudang untuk memenuhi kebutuhan

(Pribadi, 2006).

2.6 Safety Stock (Persediaan Pengaman)

Persediaan diharapkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada

konsumen dengan melindungi dari ketidakpastian supply dan demand serta lead

time (Arnold, 1998). Untuk melindungi ketidakpastian tersebut maka diperlukan

safety stock (Krajweski, 1996). Safety stock adalah persediaan tambahan



yang ada pada perusahaan sebagai penyangga agar tidak terjadi stockout (Tersine,

1994).

Dalam menentukan nilai safety stock dapat digunakan dua cara

berdasarkan jenis data permintaan, yaitu menggunakan distribusi probabilitas

diskrit (discrete probability distribution) dan distribusi probabilitas normal

(normal probability distribution) atau kontinyu (Krajweski, 1996). Penentuan

nilai safety stock untuk data diskrit menggunakan probabilitas data permintaan

dan rata-rata permintaan selama lead time (Bassin, 1990). Formulasi safety stock

(s) data diskrit adalah sebagai berikut :

s  = R – A

dimana r adalah reorder point (titik pemesanan kembali) dalam unit yang nilainya

sama dengan kuantitas permintaan pada posisi jumlah probabilitas permintaan

tersebut cukup untuk menghindari terjadinya stock out berdasarkan nilai kualitas

pelayanan (service level), sedangkan A adalah rata-rata permintaan selama lead

time yang diperoleh dari jumlah hasil perkalian antara kuantitas permintaan

dengan nilai probabilitasnya (Krajweski, 1996). Nilai safety stock (s) untuk data

kontinyu atau data terdistribusi normal dapat dihitung dengan rumus :

s  = z

Nilai z adalah standar deviasi (simpangan baku) rata-rata yang sesuai dengan nilai

service level. Nilai z diperoleh dari tabel distribusi normal. adalah standar



deviasi permintaan selama lead time. Nilai diperoleh dari perkalian antara

standar deviasi permintaan dengan akar kuadrat lead time (Krajewski, 1996).

2.7 Reorder point

Reorder point (ROP) adalah saat untuk memesan agar barang yang akan

datang sesuai dengan saat yang diharapkan (Rangkuti, 1996). Dengan

mempergunakan satuan unit persediaan, maka reorder point merupakan jumlah

dari cadangan persediaan dan pemakaian yang diharapkan selama lead time

(Riyanto, 1994).

Penentuan titik pemesanan kembali tergantung dari seberapa lama

pengiriman dari pemesanan ekonomis bisa didatangkan (Levin, 1992). Pada

model probabilistik pemakaian dalam setiap periodenya tidak dapat dipastikan,

pemakaian hari ini mungkin lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan hari

sebelumnya, dan pemakaian bulan ini belum tentu sama dengan bulan yang lalu

ataupun bulan yang akan datang, hal ini terjadi karena sifat pemakaian yang

probabilistik (Nahmias, 1993). Terdapat empat faktor yang menentukan reorder

point, yaitu : tingkat permintaan, waktu tunggu, ketidakpastian dalam tingkat

permintaan dan waktu tunggu pengisian kembali, serta kebijakan manajemen

berkaitan dengan tingkat pelayanan pelanggan yang dapat diterima (Gasperz,

1993).

Reorder point tergantung kepada perkiraan permintaan yang diharapkan

(Nahmias, 1993). Reorder point ditentukan dari menambahkan persediaan

pengaman (safety stock) dengan memperkirakan permintaaan (expected demand).



ROP = d x L + safety stock

d = permintaan harian
L = lead time pemesanan atau jumlah hari kerja yang dibutuhkan

untuk mengirimkan pemesanan.

Menurut Pribadi, 2006 dengan adanya ketidakpastian terhadap jumlah

permintaan, maka perlu ditambahkan deviasi permintaan (deviasi demand).

Alasan menggunakan komponen deviasi demand adalah karena tidak semua

permintaan dapat terpenuhi semuanya. Sehingga perhitungan dari reorder point

adalah sebagai berikut :

ROP = Demand during lead time + Deviasi Demand + safety stock

2.8 Rajungan (Kepiting Pasir)

Rajungan (Portunus pelagicus) banyak ditemukan pada daerah dengan

geografi yang sama seperti kepiting bakau (Scylla serrata). P. pelagicus dikenal

dengan nama rajungan, blue swimming crab atau kepiting pasir dan merupakan

hasil samping dari tambak tradisional pasang-surut di Asia (Kasry, 1996). Sejak

tahun 1973 di negara tetangga, rajungan (Portunus pelagicus) merupakan hasil

laut yang penting dalam sektor perikanan (Moosa, 1985).

Rajungan di Indonesia sampai sekarang masih merupakan komoditas

perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang diekspor terutama ke negara

Amerika, yaitu mencapai 60% dari total hasil tangkapan rajungan. Rajungan juga

diekspor ke berbagai negara dalam bentuk segar yaitu ke Singapura dan Jepang,

sedangkan yang dalam bentuk olahan (dalam kaleng) diekspor ke Belanda.

Komoditas ini merupakan komoditas ekspor urutan ketiga dalam arti jumlah



setelah udang dan ikan (Kanna, 2002). Sampai saat ini seluruh kebutuhan ekspor

rajungan masih mengandalkan dari hasil tangkapan di laut, sehingga

dikhawatirkan akan mempengaruhi populasi di alam (Marganof, 2003). Alternatif

yang sangat bijaksana untuk menghindari kepunahan jenis kepiting ini melalui

pengembangan budi daya (Kasry, 1996).

Penelitian tentang produksi massal rajungan masih relatif baru, berbeda

dengan kepiting bakau yang telah lebih lama dilakukan walaupun hasil

sintasannya masih rendah (Kanna, 2002). Marganof (2003) menyebutkan bahwa

sintasan diperoleh juga masih rendah berkisar 4%-29%. Menurut informasi dari

panti benih milik perusahaan swasta, dari beberapa kali memproduksi benih

rajungan masih diperoleh sintasan rata-rata sebesar 15%. Beberapa spesies

rajungan yang memiliki nilai ekonomis adalah Portunus trituberculatus, P.

gladiator, P. sanguinus, P. hastatoides, dan P. pelagicus (Moosa, 1985 ).

Sedangkan yang banyak diteliti saat ini adalah P. pelagicus dan P. trituberculatus

(Marganof, 2003).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di CV Karya Sanjaya, Jalan Kendedes I/88, Desa

Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan waktu pelaksanaan

mulai bulan Juni 2009 sampai selesai. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium

Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.

3.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang terdapat dalam

diagram prosedur penelitian pada Gambar 1.

3.2.1 Survey Pendahuluan dan Studi Literatur

Tahapan pertama adalah survey pendahuluan yang dilakukan di CV. Karya

Sanjaya Malang yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan.

Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk mendapatkan informasi dan landasan

teori yang mendukung topik yang dibahas. Literatur tersebut mengenai variabel-

variabel persediaan produk dan metode yang digunakan dalam penentuan

persediaan produk.



Gambar 1. Prosedur Penelitian
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3.2.2 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menguji hubungan sebab akibat

dan mencari penyimpangan-penyimpangan dari kondisi normal dengan cara

sistematik. Berdasarkan survey pendahuluan ditemukan masalah kekurangan

persediaan produk cangkang kepiting giling sehingga perusahaan tidak mampu

memenuhi permintaan buyer secara tepat yang mengakibatkan terjadinya

kehilangan penjualan (lost sale).

3.2.3 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah menentukan

tingkat persediaan produk yang optimal untuk memenuhi permintaan buyer agar

dapat mempertahankan ketersediaan produk, meminimasi total biaya persediaan

serta menentukan titik pemesanan kembali yang optimal dengan menggunakan

metode Q.

3.2.4 Pendefinisian Sistem

Sistem yang dimodelkan adalah sistem penentuan tingkat persediaan

produk cangkang kepiting giling yang harus diadakan oleh perusahaan untuk

mencapai tingkat persediaan yang mampu memenuhi permintaan buyer secara

tepat dengan tujuan meminimumkan biaya yang ditimbulkan oleh adanya

persediaan produk di gudang. Biaya-biaya yang ditimbulkan oleh adanya

persediaan barang di gudang adalah biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya

penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Biaya - biaya tersebut dijadikan



dasar dalam pengambilan keputusan menentukan jumlah pemesanan  untuk

mencapai tingkat persediaan yang optimal.

Sistem penentuan tingkat persediaan produk ini terdiri dari beberapa

elemen antara lain produk, biaya persediaan, dan pergudangan yang berhubungan

dalam pemenuhan permintaan cangkang kepiting giling oleh buyer.

Dalam penentuan tingkat persediaan produk ini, hal-hal yang harus

diperhatikan antara lain :  jumlah permintaan produk, safety stock, lead time,

reorder point dalam persediaan produk di perusahaan.

3.2.5 Batasan Masalah, Variabel, Parameter, dan Asumsi

Penelitian terbatas pada pengendalian persediaan produk cangkang

kepiting dengan menggunakan metode Q untuk meminimumkam biaya persediaan

dan mencegah terjadinya kekurangan persediaan.

Variabel merupakan sesuatu yang nilainya berubah-ubah atau tidak

konsisten. Variabel dalam persediaan produk cangkang kepiting giling adalah

jumlah pemesanan produk dan reorder point produk.

Parameter adalah atribut suatu elemen yang diukur sesuai dengan perilaku

sistem yang ingin dikaji. Parameter yang digunakan adalah :

1. Jumlah pemesanan produk baku, yakni jumlah optimal produk baku yang

dipesan kepada supplier dalam satu periode produksi.

2. Jumlah persediaan awal, yakni persediaan yang ada pada awal produksi.

3. Persediaan cadangan (safety stock), yakni persediaan yang ada di gudang

selama lead time sebelum masuknya produk yang masih dalam proses.



4. Lead time, dalam hal ini yang dimaksud adalah lead time untuk kedatangan

produk baku dari supplier hingga sampai kepada perusahaan.

5. Reorder point, dalam hal ini adalah titik pemesanan kembali produk baku

untuk proses produksi.

Asumsi yang digunakan adalah :

- Kapasitas mesin dan peralatan produksi per hari tetap.

- Lead time untuk pemesanan produk diketahui dan tetap

- Biaya tenaga kerja, listrik, air dan biaya lain yang terkait dalam penelitian ini

tidak mengalami perubahan  selama kurun waktu penelitian.

- Selama penelitian, harga produk tidak mengalami perubahan.

- Tidak ada masalah pada kualitas produk.

3.3       Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan

permasalahan yang ingin dibahas, maka digunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan

langsung terhadap masalah di perusahaan yang dianggap penting.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan

wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait di dalam perusahaan yang

membantu memberikan penjelasan tentang masalah yang diteliti. Pada



penelitian ini wawancara dilakukan dengan karyawan bagian penjualan dan

gudang produk.

c. Organizational Records

Proses pengumpulan data ini meliputi mempelajari dan mengumpulkan catatan

atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dimiliki oleh

perusahaan setempat. Data yang diambil adalah :

- Jumlah produk yang keluar dan masuk ke gudang persediaan

- Permintaan terhadap produk

- Harga produk per unit

3.4 Formulasi Model

Penentuan tingkat persediaan mempunyai tujuan yaitu untuk

memaksimalkan tingkat pelayanan dengan adanya persediaan produk yang tepat,

diharapkan perusahaan mampu memenuhi permintaan buyer sehingga tidak terjadi

kehilangan kesempatan untuk melayani permintaan karena kurangnya persediaan

barang (lost sale).

Formulasi model persediaan dalam penelitian ini diturunkan dari

persamaan-persamaan berikut :

a. Harga Pokok Produksi (HPP)

Harga Pokok Produksi didapatkan dari permintaan rata-rata tahunan dalam

unit dikalikan dengan harga pokok produksi per unit. Harga pokok produksi per



unit meliputi harga produk dimana rata-rata besarnya harga pokok produksi dalam

satu tahun adalah :     HPP = C {λ + ),(
1




n
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i }

keterangan :

C = harga pokok produksi per kg (Rp)

λ = permintaan produk rata-rata per tahun (Kg)

θi = kerusakan/penyusutan produk selama penyimpanan (%)

b. Biaya pemesanan (Os)

Total biaya pemesanan didapatkan dengan mengalikan biaya setiap kali

pesan dengan frekuensi pemesanan. Besarnya biaya pemesanan dinyatakan

dengan :

Os = K
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keterangan :

K = setup cost / biaya pemesanan tiap satu kali pesan (Rp)

λ = permintaan produk rata-rata per tahun (Kg)

θi = kerusakan/penyusutan produk selama penyimpanan (%)

Q = Jumlah pemesanan optimal tiap kali pesan (Kg)

c. Biaya penyimpanan (Oh)

Biaya penyimpanan dihitung berdasarkan tingkat persediaan per siklus.

Biaya penyimpanan per unit (h) meliputi biaya tenaga penyimpanan, biaya listrik,

biaya penyusutan gudang, biaya penyusutan produk, dan biaya penyusutan alat

penanganan produk. Jumlah persediaan yang diharapkan pada awal siklus adalah



Q + S, sedangkan pada akhir siklus sebesar S (safety stock) sehingga rata-rata

persediaan yang terdapat di gudang adalah [(Q + S) + S]/2 = Q/2 + S.

Jika jumlah barang pada saat pemesanan adalah R dan permintaan akan

barang selama lead time adalah x unit, maka jumlah persediaan sampai datangnya

pesanan merupakan nilai harapan dari x dan R yang disebut E(x,R) = R– x.

Jika permintaan selama lead time ditransformasikan ke dalam nilai tengah

(µ) distribusi probabilitas Z, maka permintaan yang bervariasi akan tersebar di

sekitar µ, sehingga dapat ditentukan persediaan pengaman (S) = R - µ.

Jadi besarnya biaya penyimpanan adalah :

Oh = h (Q/2 + R - µ)

keterangan :

h = Biaya penyimpanan per unit (Rp)

Q = Jumlah pemesanan optimal tiap kali pesan (Kg)

R = Titik pemesanan kembali (Kg)

µ = Jumlah rata-rata permintaan selama lead time

d. Biaya kekurangan persediaan (Ob)

Biaya kekurangan persediaan per unit adalah biaya yang ditanggung

perusahaan jika mengalami kehilangan keuntungan. Jika jumlah permintaan

produk selama lead time adalah x, dan titik pemesanan kembali R, maka nilai

ekspektasi kekurangan persediaan dinyatakan dalam :
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R

Rx )( p(x) dx = 


R

dxxxp )( - R 


R

dxxp )(

Jika 


R

dxxp )( = p(R) maka η (R) = 


R

dxxxp )( - R p(R), sehingga rata-rata biaya

kekurangan persediaan per tahun :

Ob =
Q

p
n

x
i 


















1

),( 












R

RRpdxxxp )()(

=
Q

p
n

x
i 


















1

),( 





 









 )()(

)(
RR

R

keterangan :

p = biaya kekurangan persediaan per unit (Rp)

λ = permintaan produk rata-rata per tahun (Kg)

θi = kerusakan/penyusutan produk selama penyimpanan (%)

Q = jumlah pemesanan optimal tiap kali pesan (Kg)

R = titik pemesanan kembali (Kg)

µ = jumlah rata-rata permintaan selama lead time (Kg)

σ = simpangan baku permintaan selama lead time (Kg)

 (z) = probabilitas jumlah permintaan yang tidak dapat dipenuhi

 (z) = probabilitas jumlah permintaan yang dapat dipenuhi

Berdasarkan elemen-elemen biaya di atas, maka formulasi model total biaya

persediaan produk yang harus ditanggung selama kurun waktu satu tahun adalah

sebagai berikut :



G(Q, R) = HPP + Os + Oh + Ob
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dengan menurunkan persamaan total biaya persediaan tahunan terhadap Q
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Titik pemesanan kembali (R) optimal diperoleh dengan cara menurunkan

persamaan total biaya persediaan tahunan terhadap R(
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Formulasi ini menyatakan nilai fungsi pada peluang dari nilai yang optimal.

Peluang R optimal dapat diperoleh dengan menggunakan distribusi normal standar

Z yang bisa diperoleh langsung dari tabel normal standar, dengan rumus :

p(R) =


)(  R



sehingga persediaan pengaman dapat dicari dengan rumus :

S = Zσ

keterangan :

Z = nilai distribusi normal/faktor pengaman

σ = simpangan baku permintaan selama lead time (Kg)

e. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas ini digunakan untuk menganalisa pengaruh perubahan

koefisien parameter penyusun program berakibat pada hasil optimal yang telah

didapat. Parameter yang digunakan adalah jumlah permintaan tahunan (λ) dan

harga pembelian (C) yang dinyatakan sebagai berikut :

Sλ = perubahan jumlah permintaan

= (λ’/ λ – 1) x 100 %

SC = perubahan harga pembelian

= (C’/C – 1) x 100 %

Analisis sensitivitas yang diukur dalam metode ini adalah jumlah pesanan optimal

(Q) dan total biaya persediaan G(Q,R). Model analisis sensitivitasnya dinyatakan

sebagai berikut :

SQ = Sensitivitas jumlah pesanan optimal

= (Q’/Q – 1) x 100 %

SG(Q,R) = Sensitivitas total biaya persediaan

= (G’(Q,R)/G(Q,R) – 1) x 100 %



Saat melakukan pengukuran perubahan parameter baik λ ataupun C terhadap

perubahan solusi yang dinyatakan optimal, maka faktor-faktor penyusun model

yang lain dinyatakan tetap.  Masing-masing perubahan disubstitusikan pada rumus

Q dan G(Q,R) lalu diukur pengaruh perubahan nilai parameter terhadap

karakteristik model dan dinyatakan dalam persentase. Setelah diperoleh persentase

perubahan karakteristik model, nilai tersebut dibandingkan dengan persentase

perubahan parameter. Bila persentase perubahan karakteristik model lebih besar

dari persentase perubahan parameter, maka hal ini dinyatakan sebagai nilai kritis

karakteristik model terhadap parameter dan diberi nilai satu (1), sebaliknya bila

persentase perubahan karakteristik model lebih kecil dari persentase perubahan

parameter, maka hal ini dinyatakan bukan sebagai nilai kritis dan diberi nilai nol

(0).

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian mengenai persediaan dengan pengembangan model

EOQ, metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pengertian

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah berdasarkan data yang meliputi penyajian, penganalisaan dan

penginterpretasian data. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memecahkan

masalah secara sistematis dan aktual mengenai fakta dan sifat obyektif penelitian.



Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penentuan jumlah permintaan

Permintaan produk aktual dihitung berdasarkan permintaan produk per bulan

selama satu tahun.

2. Perhitungan biaya

Biaya yang dihitung adalah biaya pengadaan produk baku sebelum dan

sesudah penerapan metode EOQ. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya

pemesanan (ordering cost), biaya pembelian (procurement cost), biaya

penyimpanan (holding cost) dan biaya kekurangan persediaan (stockout cost).

3. Menghitung Safety stock

Safety stock dihitung berdasarkan lead time, frequency order dan estimasi

permintaan periode berikutnya.

4. Perhitungan Reorder point

Penjumlahan estimasi permintaan, deviasi permintaan dan safety stock.

5.   Perhitungan jumlah pemesanan optimal dan total biaya persediaan minimum.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peramalan Kebutuhan Bahan

Peramalan permintaan produk dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan

produk pada masa yang akan datang. Pemecahan masalah diawali dengan

peramalan permintaan terhadap bahan baku utama yaitu cangkang kepiting. Data

yang digunakan dalam peramalan kebutuan bahan di Perusahaan CV. Karya

Sanjaya adalah data penjualan cangkang kepiting giling pada bulan Juni 2008-Mei

2009 (Lampiran 3) dimana data tersebut akan digunakan untuk memperkirakan

kebutuhan satu tahun mendatang mulai bulan Juni 2009-Mei 2010 dengan

menggunakan deret berkala (time series).

Peramalan dilakukan untuk horison waktu 10 bulan mendatang yakni

bulan Juni 2009-Maret 2010, karena perencanaan persediaan mengacu pada data

tahun sebelumnya dimana penjualan dalam waktu 10 bulan, sehingga peramalan

dilakukan untuk 10 bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan selama 1 tahun.

Menurut Render (2001), peramalan jangka pendek yaitu peramalan dengan

rentang waktu mencapai satu tahun. Peramalan ini dapat digunakan untuk

merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja dan tingkat

produksi.

Data penjualan cangkang kepiting selama Juni 2008-Mei 2009 disajikan

dalam bentuk grafik, sehingga  dapat  diketahui pola datanya. Menurut Makridakis

et al.(1988), langkah penting dalam memilih suatu metode deret berkala (time

series) yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga



metode yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Grafik penjualan

cangkang kepiting untuk periode Juni 2008-Mei 2009 dapat dilihat pada Gambar

2. dibawah ini.

MeiAprMarFebJanDesNopOktSeptAgstJuliJuni

80,000

60,000

40,000

20,000

0

-20,000

LCL = 3432,79
Average = 31281,75
UCL = 59130,71
Demand(y)

Control Chart: Demand(y)

Sigma level:          3

Gambar 2. Grafik Penjualan Cangkang Kepiting Giling Periode Juni 2008-Mei
2009

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pola penjualan cangkang kepiting

menunjukkan pola musiman dimana permintaan cangkang kepiting pada bulan

Juni dan Juli mengalami peningkatan, sedangkan pada bulan Nopember dan

Desember mengalami penurunan bahkan sampai terjadi kekosongan produk

karena pada pada akhir tahun biasanya cangkang kepiting sulit didapat karena

faktor cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan cangkang kepiting di CV.

(Bulan)

Kebutuhan(kg)



Karya Sanjaya tidak beraturan karena tidak ada trend peningkatan atau penurunan

kebutuhan yang sistematis sepanjang waktu. Adapun harga cangkang kepiting

selama 1 tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 5.

Peramalan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

model deret berkala. Menurut Makridakis, et.al (1988), jika tujuan peramalan

adalah mendapatkan nilai yang akan datang tanpa memperhatikan mengapa nilai

tersebut muncul maka lebih tepat digunakan pendekatan deret berkala. Metode-

metode peramalan deret berkala yang digunakan antara lain Moving Average,

Exponential Smoothing, Trend Analysis, Least Square, Multiplicative

Decomposition dan Additive Decomposition.

Pemilihan metode peramalan didasarkan pada ukuran ketepatan peramalan

yang terkecil dimana pendekatan kesalahan peramalan yang digunakan adalah

MAD (Mean Absolute Deviation) atau nilai tengah kesalahan mutlak. MAD

adalah rata-rata perbedaan antara nilai yang diramalkan dengan nilai yang diamati.

Peramalan permintaan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software QM

for Windows, versi 2.0 untuk memudahkan dalam analisa data. Hasil peramalan

kebutuhan cangkang kepiting CV. Karya Sanjaya untuk periode Juni 2009-Mei

2010 dengan beberapa metode di atas dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Berdasarkan hasil peramalan tersebut dapat diketahui metode peramalan yang

memiliki nilai MAD terkecil adalah metode Multiplicative Decomposition.

Hasil peramalan kebutuhan cangkang kepiting giling dengan

menggunakan metode Multiplicative Decomposition untuk periode Juni 2009-

Maret 2010 dapat dilihat pada Tabel 1 dimana dari hasil peramalan kebutuhan



cangkang kepiting giling ini akan digunakan sebagai dasar dari perhitungan

selanjutnya.

Tabel 1. Nilai Ramalan Kebutuhan Cangkang Kepiting Giling Periode Juni 2009-

Maret 2010

Bulan Kebutuhan Cangkang Kepiting (Kg)
Juni 2009
Juli 2009
Agustus 2009
September 2009
Oktober 2009
Nopember 2009
Desember 2009
Januari 2010
Februari 2010
Maret 2010

50.111
63.601
40.217
49.669
30.324
35.737
20.431
21.805
10.537
7.873

Total 330.306

4.2 Analisis Perbandingan Pengendalian Persediaan Perusahaan dan
Model Q

Sistem Pengendalian Persediaan yang akan digunakan adalah metode Q

dimana dalam penerapan metode Q ini  diperlukan data-data yang berkaitan

dengan persediaan bahan yang meliputi harga pembelian, biaya pemesanan, biaya

penyimpanan dan biaya kekurangan persediaan. Uraian biaya-biaya tersebut

terdapat pada Lampiran 7.

Penyelesaian model dilakukan dengan mencari total biaya persediaan

bahan yang memberikan nilai kuantitas optimal (Q), titik pemesanan kembali (R),

dan persediaan pengaman yang optimal (S).



Hasil yang diperoleh dari pengendalian persediaan cangkang kepiting

dengan menggunakan metode Q bila dibandingkan dengan yang ada diperusahaan

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan antara Pengendalian Metode Q dan Pengendalian di
Perusahaan
Parameter Usulan

Pengendalian
dengan Metode Q

Pengendalian
Perusahaan

Jumlah Pemesanan
Titik Pemesanan Kembali
Persediaan Pengaman
Harga Pokok Produksi
Biaya Pemesanan
Biaya Penyimpanan
Biaya Kekurangan
Persediaan
Total Biaya Persediaan

62.071 kg
7.432 kg
4.022 kg
Rp716.306.769,-
Rp0,-
Rp1.187.981,-
Rp1.051.679,-
Rp718.546.429,-

16.515 kg
-
-
Rp716.306.769,-
Rp0,-
Rp279.823,-
Rp9.802.122,-
Rp726.388.714,-

Perbandingan metode yang digunakan (metode Q) dengan persediaan yang

dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Q maka

perusahaan dapat melakukan penanganan persediaan secara optimal. Bila dilihat

dari hasil pengendalian persediaan dengan metode Q dibandingkan dengan

pengendalian yang ada di perusahaan, nilai kuantitas optimal memiliki selisih

cukup besar. Jumlah kuantitas optimal memiliki selisih sebesar 45.555 kg. Dalam

perusahaan tidak menetapkan persediaan pengaman dan titik pemesanan kembali

karena pemesanan dilakukan setelah persediaan habis. Selisih dalam hal kuantitas

ini ternyata memberikan pengaruh selisih yang cukup besar terhadap total biaya

persediaan. Dari selisih biaya-biaya persediaan tersebut tampak bahwa selisih

biaya penyimpanan yakni sebesar Rp908.158,- dimana biaya penyimpanan

dengan metode Q lebih besar. Hal ini disebabkan karena jumlah pemesanan dalam



satu kali pesan lebih besar. Sedangkan biaya kekurangan persediaan memiliki

selisih sebesar Rp8.750.443,-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode Q

resiko kekurangan persediaan sangat kecil yang berarti pemenuhan permintaan

semakin optimal. Harga pokok produksi memiliki nilai yang sama karena jumlah

kebutuhan cangkang kepiting giling dalam satu tahun sama banyak, dengan harga

yang diasumsikan sama. Biaya pemesanan tidak ada karena jarak antara pabrik

dengan warehousing dekat. Dari hasil perhitungan total biaya persediaan, dengan

menggunakan metode Q memberikan penghematan sebesar Rp7.842.285,- per

tahun dibandingkan dengan pengendalian perusahaan. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian persediaan dengan

menggunakan metode Q ini dapat mengurangi besarnya biaya resiko kekurangan

persediaan yang selama ini terjadi di perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat

Ardanari (1998) yang menyatakan bahwa pengendalian persediaan dengan model

Q menghasilkan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan sistem yang ada

di perusahaan.

Dari hasil pengendalian tampak bahwa dengan adanya kekurangan

persediaan yang terjadi di perusahaan selama ini banyak memberikan dampak

yang negatif dimana bila ini dibiarkan terus berlangsung maka perusahaan akan

mengalami kerugian baik berupa material maupun non material karena perusahaan

sudah terbiasa untuk memesan bahan baku tanpa ada suatu pengendalian yang

tepat.

Kerugian material dapat berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya

diperoleh perusahaan. Selain itu perusahaan harus tetap membayar gaji pegawai



walaupun perusahaan tidak berproduksi. Hal ini akan semakin tampak mencolok

bila terjadi peningkatan kapasitas produksi, dimana dengan jumlah pesanan yang

tidak teratur seperti yang dilakukan perusahaan selama ini dapat menyebabkan

kemungkinan tidak dapat memenuhi permintaan yang semakin besar, sehingga

jumlah keuntungan yang hilang juga semakin besar. Selain itu biaya-biaya

persediaan seperti biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan juga akan

membengkak tanpa terkontrol.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Q tersebut

maka dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah Q yang dipesan maka biaya

pemesanan dan kemungkinan kekurangan persediaan semakin kecil. Hal ini

terjadi karena nilai Q optimal berbanding terbalik dengan total biaya minimal.

Sebaliknya biaya penyimpanan semakin besar karena nilai Q optimal berbanding

lurus dengan total biaya minimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Rofida (1999)

dan Widyawati (1995) yang menyebutkan bahwa semakin besar frekuensi

pemesanan, maka biaya pemesanan akan tinggi dan menurut  Schroeder (2000)

biaya pemesanan tidak bergantung pada jumlah satuan produk tetapi tergantung

pada pada frekuensi pemesanan.

Pengendalian persediaan dengan metode Q ini terbukti dapat menekan

biaya semaksimal mungkin, sehingga bisa menambah keuntungan yang nantinya

dapat digunakan sebagai tambahan modal dalam usaha perluasan kapasitas

produksi. Selain itu metode Q ini juga memperhitungkan sampai sejauh mana

hasil pengendalian ini dapat digunakan bila ada perubahan terhadap parameter,

dalam hal ini adalah jumlah kebutuhan cangkang kepiting serta harga cangkang



kepiting yang nantinya akan tampak pada analisa sensitivitas sehingga

memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.

4.3 Analisis Sensitivitas Model

Meskipun dalam penelitian ini diasumsikan bahwa kebutuhan cangkang

kepiting sesuai dengan hasil peramalan, namun kenyataannya kadang terjadi

penurunan dan peningkatan kebutuhan di luar prediksi yang disebabkan

penurunan atau peningkatan pesanan. Jika kebutuhan cangkang kepiting berubah

maka hasil optimal perhitungan dengan menggunakan metode Q  yang telah

didapat tidak berlaku lagi, karena perubahan kebutuhan cangkang kepiting akan

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut diperlukan

suatu batasan perubahan kebutuhan cangkang kepiting dimana hasil optimal yang

didapat tetap berlaku.

Perbandingan antara metode Q dengan pengendalian persediaan produk di

perusahaan menunjukkan bahwa metode Q lebih optimal. Karakteristik model

pada metode Q meliputi jumlah pesanan optimal (Q) sebesar 62.071 kg, titik

pemesanan kembali optimal (R) 7.432 kg, persediaan pengaman optimal (S)

sebesar 4.022 kg, dan total biaya minimal G(Q,R) sebesar Rp718.546.429,-.

Model ini didapatkan dengan parameter model yang meliputi permintaan produk

cangkang kepiting giling selama 1 tahun (λ) sebesar 330.306 kg, dan harga rata-

rata pembelian cangkang kepiting giling/kg (C) sebesar Rp2.360,-.

Perubahan parameter diatas dapat diketahui dengan melakukan analisis

sensitivitas dengan menurunkan dan menaikkan parameter mulai 30-90% lalu

dimasukkan ke rumus biaya-biaya persediaan yang terkait. Analisa sensitivitas



akan menunjukkan bahwa solusi dianggap tetap optimal selama memenuhi kisaran

nilai fungsi tujuan yang diperbolehkan sehingga apabila terjadi perubahan pada

parameter-parameter di dalam model dapat diketahui seberapa besar perubahan

tersebut mempengaruhi solusi optimal.

Analisa sensitivitas dilakukan dengan mengkombinasikan antara

perubahan jumlah permintaan dan perubahan harga pembelian cangkang kepiting.

Analisis dilakukan dengan cara memasukkan beberapa nilai permintaan dan juga

harga cangkang kepiting dengan rentang kenaikan dan penurunan antara 30-90%

sehingga diperoleh pengaruh persentase kenaikan dan penurunan jumlah

permintaan serta harga cangkang kepiting terhadap jumlah pesanan optimal (Q),

titik pemesanan kembali (R), persediaan pengaman (S) dan total biaya persediaan

G(Q,R). Analisis sensitivitas terhadap perubahan jumlah permintaan dan harga

cangkang kepiting dapat dilihat pada Lampiran 8.

Uji sensitivitas model dilakukan dengan membandingkan persentase

perubahan jumlah permintaan (λ) serta persentase perubahan harga (C) dengan

persentase perubahan total biaya model G(Q,R) dan persentase perubahan

kuantitas optimal model (Q). Bila persentase perubahan parameter lebih besar atau

sama dengan persentase perubahan total biaya model serta kuantitas optimal

model maka model dikatakan insensitif dan dituliskan dengan notasi 0,00.

Sebaliknya bila persentase perubahan jumlah permintaan lebih kecil dari

persentase perubahan total biaya model serta kuantitas optimal maka model

dikatakan sensitif dan dituliskan dengan notasi 1,00.



Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai SQ(%) = 417,25 sedangkan

Sλ(%) = -30,00 maka SQ(%)>Sλ(%) sehingga dinyatakan dalam notasi 0,00

(Baris 1, kolom 13), demikian pula untuk total biaya dimana pada perhitungan di

atas nilai SG(Q,R)(%) = -46,53 maka SG(Q,R)(%)<Sλ(%)  sehingga dinyatakan

dalam notasi 1,00 (Baris 1, kolom 14), sedangkan untuk sensitivitas total biaya

terhadap perubahan harga dari perhitungan diperoleh nilai  SG(Q,R)(%) = -46,53

sedangkan SC(%) = -30,00 maka SG(Q,R)(%)<SC(%) sehingga dinyatakan dalam

notasi 1,00 (Baris 1, kolom 15) dan dengan cara yang sama dilakukan pada baris

lain.

Hasil analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya

jumlah permintaan, maka jumlah kuantitas optimal, titik pemesanan kembali dan

persediaan pengaman semakin besar. Hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya

penyimpanan yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan jumlah total biaya

persediaan, sedangkan untuk perubahan harga cangkang kepiting hanya

berpengaruh terhadap biaya pembelian.

Dalam analisis sensitivitas ini dapat diketahui bahwa total biaya

persediaan bersifat sensitif terhadap jumlah permintaan maupun harga cangkang

kepiting bila terjadi kombinasi antara penurunan jumlah permintaan mulai 30-

90% dengan penurunan harga cangkang kepiting mulai 30-90% serta kombinasi

antara kenaikan jumlah permintaan mulai 30-90% dengan kenaikan harga

cangkang kepiting mulai 30-90%. Hal ini menunjukkan bila terjadi fluktuasi

permintaan dan harga cangkang kepiting pada rentang tersebut secara bersamaan

maka model tersebut tidak dapat digunakan atau dengan kata lain harus dilakukan



pengendalian persediaan kembali untuk mengantisipasi adanya peningkatan total

biaya persediaan serta kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Buker (1992) bahwa semakin besar harga pembelian

makin besar biaya modal yang harus ditanggung dalam biaya penyimpanan

produk. Oleh karena itu, masalah pesanan optimal diatasi dengan mengadakan

penyimpanan yang minimal tetapi masih dapat memenuhi permintaan distribusi.

Akan tetapi bila terjadi kombinasi antara kenaikan jumlah permintaan

mulai 30-60% dengan penurunan harga cangkang kepiting mulai 30-90%,

kombinasi antara kenaikan jumlah permintaan sebesar 90% dengan penurunan

harga cangkang kepiting mulai 60-90%, kombinasi antara penurunan jumlah

permintaan sebesar 30% dengan kenaikan harga cangkang kepiting sebesar 30%

serta kombinasi antara penurunan jumlah permintaan sebesar 90% dengan

kenaikan harga cangkang kepiting mulai 30-90% model bersifat insensitif

terhadap kedua parameter. Atau dengan kata lain, bila terjadi perubahan jumlah

permintaan dan harga cangkang kepiting dalam rentang tersebut selama

bersamaan, maka perusahaan tidak perlu mengubah kebijakannya mengenai

pengendalian persediaan atau dengan kata lain model persediaan ini layak

digunakan pada kondisi tersebut.

Bila terjadi kombinasi antara kenaikan jumlah permintaan sebesar 90%

dengan penurunan harga cangkang kepiting sebesar 30% model bersifat sensitif

terhadap harga cangkang kepiting tetapi tidak sensitif terhadap jumlah

permintaan. Sebaliknya bila terjadi kombinasi antara penurunan jumlah

permintaan mulai sebesar 30% dengan kenaikan harga cangkang kepiting mulai



60-90% bersifat sensitif terhadap jumlah permintaan tetapi tidak sensitif terhadap

harga cangkang kepiting. Apabila hal seperti ini terjadi, perusahaan perlu

meninjau ulang pengendalian persediaan yang sudah dilakukan dan perlu

memikirkan kembali apakah akan dilakukan perubahan kebijakan mengenai

pengendalian persediaan atau tidak, jika tanpa merubah kebijakan tidak

merugikan perusahaan maka model tersebut terus dapat digunakan.

Bila dalam hasil analisa sensitivitas memiliki hasil yang bervariasi

terhadap total biaya persediaan, tetapi dalam analisa sensitivitas jumlah

pemesanan optimal (Q) berlaku sebaliknya, baik terhadap kombinasi antara

kenaikan dan penurunan jumlah permintaan serta harga cangkang kepiting sebesar

30-90% maka bersifat insensitif.

Berdasarkan hasil dari analisa sensitivitas tersebut ada beberapa hasil

dalam satu kondisi, dimana dalam nilai kuantitas optimal bersifat insensitif,

sedangkan total biaya persediaan persediaan bersifat sensitif. Bila kondisi seperti

itu terjadi, kebijakan diserahkan kepada perusahaan apakah akan mengubah

kebijakannya atau tidak. Bila kebijakan tidak dirubah, perusahaan masih tetap bisa

memenuhi permintaan pelanggan tanpa terjadinya peningkatan kekurangan

persediaan, tetapi total biaya akan meningkat dan ini akan mempengaruhi jumlah

keuntungan yang akan diperoleh. Bila kebijakan diganti, maka perusahaan dapat

memenuhi permintaan konsumen serta memperoleh keuntungan yang maksimal.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengendalian persediaan cangkang kepiting giling dengan menggunakan

metode Q menghasilkan nilai kuantitas optimal setiap pemesanan adalah 62.071

kg, dimana titik pemesanan kembali sebesar 7.432 kg dengan nilai persediaan

pengaman sebesar  4.022 kg dan total biaya persediaan yang harus dikeluarkan

adalah sebesar Rp.718.546.429,-. Pengendalian persediaan ini memberikan

pengendalian persediaan yang optimal dengan penghematan sebesar

Rp7.842.285,- per tahun bila dibandingkan dengan pengendalian persediaan yang

dilakukan oleh perusahaan.

5.2 Saran

Bila sistem pengendalian persediaan dengan metode Q ingin diterapkan

dalam suatu perusahaan, maka perusahaan harus memiliki alternatif pemenuhan

kebutuhan bahan baku. Ketidakpastian ketersediaan bahan baku harus dapat

diatasi oleh perusahaan agar produksi tetap berjalan. Salah satu alternatif

penyediaan bahan baku adalah menyediakan sendiri bahan baku dengan

mengembangbiakkan kepiting jika mungkin dilakukan. Jadi untuk selanjutnya

perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk pengendalian persediaan bahan baku

cangkang kepiting di perusahaan. Hal ini penting dilakukan karena bahan baku

adalah faktor penting untuk keberlangsungan proses produksi.
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Lampiran 1. Peramalan Kebutuhan Cangkang Kepiting Periode Juni 2009 – Maret 2010

Module : Forecasting
Sub Module : Time Series Analysis

Title
: Peramalan Kebutuhan Cangkang Kepiting Periode Juni 2009-Maret
2010

Method : Multiplicative Decomposition

Details and Error analysis

Demand(y) time CTD MA RATIO SEASONAL SMOOTHED
Unadjusted

forecast
Adjusted
forecast

Error |Error| Error^2

June 60652 1 0 0 0,799471 75.865,17 62.679,79 50.110,67 10.541,33 10.541,33 111.119.600
July 66684 2 60.611,50 1,100187 1,125838 59.230,56 56.492,38 63.601,25 3.082,75 3.082,75 9.503.372
August 48426 3 54.299 0,8918396 0,799471 60.572,55 50.304,96 40.217,36 8.208,65 8.208,65 67.381.850
September 53660 4 41.842,75 1,282421 1,125838 47.662,29 44.117,55 49.669,20 3.990,81 3.990,81 15.926.520

October 11625 5 22.318,50 0,5208684 0,799471 14.540,87 37.930,14 30.324,04
-

18.699,04 18.699,04 349.654.200

November 12364 6 11.475,75 1,077402 1,125838 10.982,04 31.742,72 35.737,15
-

23.373,15 23.373,15 546.304.300

December 9550 7 12.224,75 0,7812021 0,799471 11.945,40 25.555,31 20.430,73
-

10.880,73 10.880,73 118.390.200
January 17435 8 16.710,75 1,04334 1,125838 15.486,25 19.367,89 21.805,11 -4.370,11 4.370,11 19.097.820
February 22423 9 22.334,25 1,003974 0,799471 28.047,30 13.180,48 10.537,41 11.885,59 11.885,59 141.267.200
March 27056 10 0 0 1,125838 24.031,88 6.993,07 7.873,06 19.182,94 19.182,94 367.985.200

TOTALS 329875 0 348.364,30 68.867,20
-

430,9648 114.215,10 1.746.630.000

AVERAGE 32987,5 0 34.836,43 0
-

43,09649 11.421,51 174.663.000
Next period forecast 644,0968 (Bias) (MAD) (MSE)

Std err 17061,8



Lampiran 1 (Lanjutan)

Forecasting Results

Measure Value
Future
Period

Unadjusted
Forecast

Seasonal
Factor

Adjusted
Forecast

Error Measures 11 805,6538 0,799471 644,0968
Bias (Mean Error) -43,10 12 -5.381,76 1,125838 -6.058,99
MAD (Mean Absolute Deviation) 11.422 13 -11.569,17 0,799471 -9.249,22
MSE (Mean Squared Error) 174.663.024,00 14 -17.756,59 1,125838 -19.991,03
Standard Error (denom=n-2-2=6) 17.061,80 15 -23.944 0,799471 -19.142,53
Regression line (unadjusted
forecast) 16 -30.131,41 1,125838 -33.923,08
Demand(y) =  68867.2 17 -36.318,83 0,799471 -29.035,85
-6.187,4136 * time 18 -42.506,24 1,125838 -47.855,13

Statistics 19 -48.693,66 0,799471 -38.929,16
Correlation coefficient 0,7773 20 -54.881,07 1,125838 -61.787,18
Coefficient of determination (r^2) 0,6042 21 -61.068,48 0,799471 -48.822,48

22 -67.255,90 1,125838 -75.719,23
23 -73.443,31 0,799471 -58.715,80







Lampiran 3. Data Penjualan Cangkang Kepiting Giling Periode Juni 2008-
Mei 2009

Bulan Jumlah (Kg)
Juni 2008
Juli 2008
Agustus 2008
September 2008
Oktober 2008
Nopember 2008
Desember 2008
Januari 2009
Februari 2009
Maret 2009
April 2009
Mei 2009

60.652
66.684
48.426
53.660
11.625
0
0
12.364
9.550
17.435
22.423
27.056

Rata-Rata 34.988



Lampiran 4. Hasil Peramalan Kebutuhan Cangkang Kepiting Giling
Periode Juni 2009-Maret 2010

Bulan Kebutuhan (Kg)
Juni 2009 (30)
Juli 2009 (31)
Agustus 2009 (31)
September 2009 (30)
Oktober 2009 (31)
Nopember 2009 (30)
Desember 2009 (31)
Januari 2010 (31)
Februari 2010 (28)
Maret 2010 (31)

50.111
63.601
40.217
49.669
30.324
35.727
20.431
21.805
10.537
7.873

Total (304) 330.306
Rata-rata / hari
Rata-rata / bulan
Simpangan Baku

1.087
33.031
17.300



Lampiran 5. Data Harga Pokok Produksi Cangkang Kepiting Giling
Periode Juni 2008-Mei 2009

Bulan Harga Pokok Produksi (Rp/Kg)
Juni 2008
Juli 2008
Agustus 2008
September 2008
Oktober 2008
Nopember 2008
Desember 2008
Januari 2009
Februari 2009
Maret 2009
April 2009
Mei 2009

2.100
1.900
1.900
1.900
1.900
0
0
2.600
2.600
2.850
2.850
3.000

Total 23.600
Rata-Rata 2.360



Lampiran 6. Sistem Pengendalian Persediaan di CV. Karya Sanjaya

 Jumlah kebutuhan selama satu tahun sebesar 330.306 kg.

 Jumlah pemesanan dilakukan 20 kali. Jadi jumlah pesanan (Q) adalah 16.515 kg

 Perusahaan tidak memperhitungkan persediaan pengaman (S) dan titik

pemesanan kembali (R), sehingga pemesanan dilakukan jika produk habis

terjual atau sesuai kebutuhan.

 Dari hasil wawancara, kemungkinan tidak dapat memenuhi permintaan sebesar

25 % atau 0,25.

Dari data-data tersebut di atas maka dapat dihitung total biaya persediaan per

tahun yang ditanggung perusahaan yaitu :

G(Q,R) = C  
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= Rp716.306.769,- + Rp0,- + Rp279.823,- + Rp9.802.122,-

= Rp726.388.714,-



Lampiran 7. Perhitungan Pengendalian Persediaan Cangkang Kepiting
dengan Metode Q

1.1 Parameterisasi

1. Harga Pokok Produksi

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa total harga pokok produksi

cangkang kepiting giling dalam 1 tahun adalah Rp716.306.769,-

2. Biaya Pemesanan produk

Pemesanan produk cangkang kepiting giling ke pabrik tidak memerlukan

biaya karena jarak pabrik tidak terlalu jauh dari gudang penyimpanan

produk (warehousing).

3. Biaya penyimpanan

Biaya penyimpanan produk cangkang kepiting giling meliputi:

a. Biaya tenaga penyimpanan

Pada saat produk datang diperlukan biaya tenaga penanganan

penyimpanan produk sebesar Rp2000,-/kw sehingga biaya per kg

bahan adalah Rp20,-.

b. Biaya pemakaian listrik

Gudang pabrik menggunakan 2 lampu neon dengan daya 15 watt

menyala selama 12 jam/hari dimana tarif dasar listrik (TDL) sebesar

Rp495,-/kwh maka biaya listrik yang harus ditanggung per kg bahan

adalah:

Biaya listrik/hari =
1000

152x
x12xRp495,- = Rp178,2,-

Biaya listrik/tahun = Rp178,2,- x 304 = Rp54.173,-



Biaya listrik/kg bahan       =
306.330

,173.54 Rp
= Rp0,16,-

c. Biaya penyusutan gudang

Diasumsikan gudang dipakai sampai rusak tanpa ada nilai jual.

Gudang seluas 15 m2 diperkirakan nilainya Rp8.700.000,00 dan

memiliki umur bangunan 20 tahun.  Maka biaya penyusutan gudang

per kilogram bahan adalah
306.33020

,000.700.8

x

Rp 
= Rp1,32,-

d. Biaya Penyusutan Produk

Sesuai hasil wawancara, diketahui bahwa penyusutan produk sebesar

0,5% dengan harga rata-rata per kg adalah Rp2.360,-. Maka

penyusutan produk per kg = 1 kg x 0,005 x Rp2.360,- = Rp11,80,-

e. Biaya Penyusutan Alat Penanganan Produk

Alat yang digunakan adalah 1 unit kereta dorong yang diasumsikan

dipakai sampai rusak tanpa ada nilai jual.  Alat tersebut diperkirakan

nilainya Rp1.000.000,00 dan memiliki umur 5 tahun.  Maka biaya

penyusutan alat per kilogram bahan adalah
306.3305

,000.000.1

x

Rp 
= Rp0,61,-

Jadi total biaya penyimpanan = (Rp20,- + Rp0,16,- + Rp1,32,- +

Rp11,80,- + Rp0,61,-) (Q/2 + R - ) = Rp33,89,- (Q/2 + R - )

4. Biaya kekurangan persediaan

Biaya kekurangan persediaan adalah biaya kehilangan keuntungan.

Dalam 1 hari rata-rata total pemasukan sebesar Rp2.981.028,- sedangkan

harga pokok produksi per hari sebesar Rp2.356.272,-. Jadi biaya kehilangan



keuntungan yang harus ditanggung perusahaan selama 1 hari adalah sebesar

Rp624.755,-. Maka total biaya kekurangan persediaan selama lead time (3

hari) adalah 3 x Rp624.755,-
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1.2 Penyelesaian Metode Q

Untuk menyelesaikan metode Q dilakukan dengan mencari total biaya

yang memberikan nilai Q dan R yang optimal.  Langkah pertama dicari nilai rata-

rata permintaan produk selama lead time   dan simpangan baku permintaan per

hari selama lead time   .  Untuk itu perlu nilai rata-rata permintaan per hari

selama satu tahun (D)  dan simpangan baku permintaan selama satu tahun  d

(tabel 1) serta lead time produk (L)

Dari data di atas maka dapat dihitung :

 Rata-rata permintaan produk selama lead time  

Dalam 1 hari mesin beroperasi selama 9 jam, sicle time produk adalah 12 jam

atau sama dengan 1,33 hari kerja mesin, lead time produk adalah

x
harioduksiKapasitas

xPesanpsananSetiaJumlahPeme

/Pr

1
sicle time = harix

kg

kg
33,1

7000

515.16
= 3 hari,

409.33087.1  xDxL kg



 Simpangan baku permintaan produk selama lead time

   22240,30: LxDdL  

   222 0087.140,30:300.173 x

= 1.008 kg.

 Menghitung nilai Q dan R optimal

Untuk menentukan nilai Q dan R optimal sementara, dianggap

probabilitas kekurangan persediaan   0R , dan karena tidak ada biaya

pemesanan (Rp.0,-),  maka nilai  Q1 (Optimal sementara) dapat dihitung:

 

















89,33

0306.3302
,2

1
1

xRpx

h
Q

n

x
i 

0 kg

dengan menggunakan Q1 = 0 kg, maka nilai R1 adalah
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Menggunakan tabel 1 (lampiran 2) dapat diketahui nilai 99,3)0000,0( 

sehingga 99,3
008.1

409.31 
R

maka 432.71 R kg

Kemudian Q optimal dapat dicari dengan mempertimbangkan faktor

kekurangan persediaan. Kemungkinan kekurangan persediaan adalah:
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     99,3008.199,3432.7409.3 

Dari tabel 1 lampiran 2 didapatkan nilai   00000,099,3 

Dari tabel 2 lampiran 2 didapatkan nilai   0001,099,3 

maka nilai   1008,0)0001,0(008.10000,0022.4 R

sehingga nilai Q optimal dapat diketahui:
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Dari Q optimal didapatkan R optimal sebagai berikut:

0000,0
306.330424.960.1

089,33

008.1

409.3





x

xR

Menggunakan tabel 1 (lampiran 2) dapat diketahui nilai   99,30000,0 

sehingga 99,3
008.1

409.3


R
maka 432.7R kg

 Menghitung besarnya persediaan pengaman

Persediaan Pengaman (S) = Z x  = 3,99 x 1.008 = 4.022 kg

 Menghitung total biaya persediaan yang minimal

Total biaya persediaan minimal dapat dihitung sebagai berikut:
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G(Q,R) = Rp716.306.769,- + Rp0,- + Rp33,89,-







  409.3432.7

2

071.62
+ Rp.1.960.424,- 








071.62

306.330

      99,3008.199,3432.7409.3 

= Rp716.306.769,- + Rp0,- + Rp1.187.981,- + Rp1.051.679,-

= Rp718.546.429,-



Lampiran 8. Analisis Sensitivitas terhadap Perubahan Jumlah Permintaan dan Harga Cangkang Kepiting

No R S C C(%) λ λ(%) Q Q(%) R R(%) S S(%) G(Q,R)
G(Q,R)

(%)
SQ thd

λ
SG(Q,R) thd

λ
SG(Q,R) thd

C

1 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 231.214,2 -30 51932,1 417,25 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 384.238.932,3 -46,525525 0 1 1

2 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 231.214,2 -30 51932,1 417,25 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 220.539.278,7 -69,307581 0 1 1

3 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 231.214,2 -30 51932,1 417,25 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 56.839.625,1 -92,089638 0 1 1

4 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 132.122,4 -60 39256,978 291 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 220.730.352,5 -69,28099 0 1 1

5 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 132.122,4 -60 39256,978 291 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 127.187.693,3 -82,299308 0 1 1

6 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 132.122,4 -60 39256,978 291 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 33.645.034,1 -95,317626 0 1 1

7 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 33.030,6 -90 19628,489 95,502 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 58.327.697,8 -91,882543 0 1 1

8 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 33.030,6 -90 19628,489 95,502 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 34.942.033,0 -95,137122 0 1 1

9 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 33.030,6 -90 19628,489 95,502 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 11.556.368,2 -98,391702 0 1 1

10 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 429.397,8 30 70771,523 604,89 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 711.622.860,2 -0,963552 0 1 0

11 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 429.397,8 30 70771,523 604,89 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 407.609.217,8 -43,273086 0 1 0

12 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 429.397,8 30 70771,523 604,89 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 103.595.575,4 -85,582619 0 1 0

13 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 528.489,6 60 78513,956 682,01 7922,512 0,066 5023,48 0,249 875.379.626,4 21,826453 0 1 0

14 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 528.489,6 60 78513,956 682,01 7922,512 0,066 5023,48 0,249 501.208.989,6 -30,246819 0 1 0

15 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 528.489,6 60 78513,956 682,01 7922,512 0,066 5023,48 0,249 127.038.352,8 -82,320091 0 1 0

16 7.432 4.022 2.360 1.652 -30 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 1.042.165.797,2 45,03806 1 1 0

17 7.432 4.022 2.360 944 -60 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 597.838.166,0 -16,798951 1 1 0

18 7.432 4.022 2.360 236 -90 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 153.510.534,8 -78,635962 1 1 0

19 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 231.214,2 -30 7879,7801 -21,52 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 717.919.079,4 -0,0873082 0 0 1

20 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 231.214,2 -30 7879,7801 -21,52 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 881.618.733,0 22,694748 0 0 1

21 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 231.214,2 -30 7879,7801 -21,52 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 1.045.318.386,6 45,476805 0 0 1

22 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 132.122,4 -60 5956,5539 -40,67 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 416.547.647,8 -42,029126 0 0 1

23 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 132.122,4 -60 5956,5539 -40,67 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 510.090.307,0 -29,010808 0 0 1

24 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 132.122,4 -60 5956,5539 -40,67 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 603.632.966,2 -15,99249 0 0 1



Lampiran 8 (Lanjutan)

No R S C C(%) λ λ(%) Q Q(%) R R(%) S S(%) G(Q,R)
G(Q,R)

(%)
SQ thd

λ
SG(Q,R) thd

λ
SG(Q,R) thd
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25 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 33.030,6 -90 2978,2769 -70,34 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 123.409.394,7 -82,825133 0 0 1

26 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 33.030,6 -90 2978,2769 -70,34 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 146.795.059,5 -79,570553 0 0 1

27 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 33.030,6 -90 2978,2769 -70,34 6443,544 -0,133 1990,89 -0,505 170.180.724,3 -76,315974 0 0 1

28 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 429.397,8 30 10738,33 6,9551 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 1.323.789.515,7 84,231591 1 0 0

29 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 429.397,8 30 10738,33 6,9551 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 1.627.803.158,1 126,54112 1 0 0

30 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 429.397,8 30 10738,33 6,9551 7424,568 -0,001 4013,96 -0,002 1.931.816.800,5 168,85066 1 0 0

31 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 528.489,6 60 11913,108 18,656 7922,512 0,066 5023,48 0,249 1.627.240.474,9 126,46282 1 0 0

32 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 528.489,6 60 11913,108 18,656 7922,512 0,066 5023,48 0,249 2.001.411.111,7 178,53609 1 0 0

33 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 528.489,6 60 11913,108 18,656 7922,512 0,066 5023,48 0,249 2.375.581.748,5 230,60936 1 0 0

34 7.432 4.022 2.360 3.068 30 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 1.930.821.059,6 168,71208 1 0 0

35 7.432 4.022 2.360 3.776 60 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 2.375.148.690,8 230,54909 1 0 0

36 7.432 4.022 2.360 4.484 90 330.306 627.581,4 90 12982,008 29,302 7922,512 0,066 5023,48 0,249 2.819.476.322,0 292,3861 1 0 0


