
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Industri kemasan kaleng di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini 

menunjukkan perkembangan yang baik, khususnya kaleng tinplate. 

Perkembangan ini terdorong oleh tumbuhnya industri pemakaian kemasan 

tersebut, seperti industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil 

laut, industri pengolahan hasil pertanian serta industri lainnya seperti industri 

cat, kosmetik, farmasi dan lain sebagainya. Disamping itu, tuntutan dari 

konsumen dalam negeri dan luar negeri yang semakin membutuhkan hal yang 

praktis dan cepat, sangat mendorong berkembangnya industri pemakai kaleng 

kemas ini. 

Faktor lain yang dapat mendukung meningkatnya produksi kemasan 

kaleng didalam negeri ini adalah jumlah penduduk yang besar dan terus 

berkembang. Hasil studi yang dilakukan PT.Capricorn Indonesia Consult Inc., 

juga menjelaskan bahwa berubahnya pola komsumsi dan kualitas hidup 

masyarakat berpendapatan menengah yang lebih banyak membeli produk-produk 

hasil industri yang erat kaitannya dengan meningkatnya selera dan taraf 

hidup, serta meningkatnya ekspor produk-produk non migas yang 
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menggunakan kemaasan kaleng juga telah ikut mendorong meningkatnya 

produksi kaleng kemas ini. 

Berdasarkan data yang ada selama lima tahun terakhir (1991-1995) 

menunjukkan bahwa perkembangan produksi kaleng tinplate telah mengalami 

peningkatan rata-rata 10,16% per tahun atau meningkat dari 118.134 ton pada 

tahun 1991 menjadi 188.341 ton pada tahun 1995 (Tabel 1). 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Kaleng Tinplate di Indonesia tahun 1991-1995 

Tahun A 1 ' Produksi (ton) I Perkembangan (%) 1 

Berdasarkan bahan bakunya kemasan kaleng dibedakan menjadi tiga 

kelompok. Pertama kemasan kaleng tinplate, kemasan ini terbuat dari baja 

lembaran berlapis timah berbentuk silinder yang umum digunakan untuk 

kemasan makanan dan minuman. Kemasan ini terdiri dari badan dan alas, 

terbuat dari baja lembaran lapis timah, tutup terbuat dari baja lembaran lapis 

timah atau alumunium yang digunakan sebagai wadah yang hermatis untuk 

makanan dan minuman tidak berkarbonat dan berkarbonat. -a kemasan 

kaleng tin-free steel, kemasan atau wadah yang terbuat dari lembaran baja 

1995 1 188.341 1 1 1,00 
Perkembangan Rata-rata 10,16 
Sumber : CIC (Oktober 1996) 

http://www.mb.ipb.ac.id



3 

kaleng yang terbuat dari alumunium dan berbentuk cangkir (cup), terdiri dari 

tutup dan badan bersatu dengan alas, atau sering disebut two pieces can. 

Bahan baku kaleng kemas yang berupa tinplate telah diproduksi di 

dalam negeri oleh PT. Pelat Timah Nusantara (PT Latinusa), namun jumlahnya 

belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga impor masih 

dibutuhkan. Sedangkan bahan baku jenis yang lainnya seperti tin-fiee steel 

dan alumunium belum diproduksi di dalam negeri, sehingga seluruhnya juga 

masih harus impor. 

Produksi tinplate oleh PT Pelat Timah Nusantara selama lima tahun 

terakhir tampak terus meningkat setiap tahunnya, bahkan sejak tahun 1993 hingga 

sekarang ini jumlah produksi setiap tahunnya sudah melampaui kapasitas yang 

ada. Jumlah produksi tinplate pada tahun 1993 mencapai 13 1.651 ton yang 

kemudian meningkat pada tahun 1994 menjadi 134.828 ton, dan pada tahun 1995 

sudah mencapai 138.3 18 ton. Perkembangan produksi tinplate yang dihasilkan 

oleh PT. Latinusa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Perkembangan Produksi Tinplate PT Latinusa 1991-1995 

Impor tinplate Indonesia selama tahun 1990 hingga 1992 cenderung menurun 

seiring dengan meningkatnya produksi tinplate dalam negeri, namun sejak 

tahun 1993 hingga tahun 1994 impor tinplate melonjak cukup tajam. Naiknya 

impor ini karena industri pemakai tinplate, seperti industri kemasan kaleng, 

industri baterai kering, indushi tutup botol yang telah berkembang dengan cepat. 

Tabel 3. Perkembangan Impor Tinplate Indonesia Tahun 1990-1994 

3 ZZ>F. :<; x * < ; F  ;xs; sx<,...$,,x$ >;:: 7, .... : ...... <. .. ....... :..... ,.,.,. 
~ I ~ K ~ &  ......, L;, ............................... $ 'rv+. >.;.... 1 $sjsi .......................... 

+ 7,5 
+ 3,9 
+10,2 
+ 2.4 
+ 2,6 
+ 5,3 

$2:g,$Ei$x< $;~<*#>#.$*#~~~jigiB2: 
.3B ,r2$c: $am2 533$6s,:: , 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Sumber : BPS, diolah oleh CIC (199511996) 

Sumber : CIC (September 1996) 

3;2,$,e.p*:~'*~<~*?<*m.;p::.< .**:$*y$ 

.:~: ;i??i ?-. ....,....., gx$md&l 9 . ,.............. 6 ........ 1 %m ............................ 

115.000 
119.500 
131.651 
134.828 
138.318 

PT Smar Djajacan yang berlokasikan di Kecamatatl Gedangan, 

Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, mempakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industri Printing Plate dan Pembuatan Kaleng dengan bahan 

Rata-rata Per Tahun 
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baku utama berupa tinplate dan tin-free steel yang jenis/ukurannya sebagai 

berikut: 

a. Tinplate terdiri dari enam jenis, yakni: 

1. HS.7210.11.990 (Tipe 1) 

2. HS.7210.12.100 (Tipe 2) 

3. HS.7210.12.900 (Tipe 3) 

4. HS.7212.10.100 (Tipe 4) 

5. HS.7212.10.910 (Tipe 5) 

6. HS.7212.10.900 (Tipe 6) 

b. Tin-free Steel terdiri dari dua jenis, yakni: 

1. HS.7210.50.100 (Tipe 7) 

2. HS.7210.50.900 (Tipe 8) 

Produksi yang dihasilkan oleh perusaham selama ini didasarkan 

pesanan/Job Order, dan banyak dibutuhkan oleh industri-industri terutama 

yang bergerak pada sektor agroindustri seperti industri pengolahan hasil 

pertanian, industri pengolahan hasil lauthidustri pengalengan ikan, industri 

pengalengan susy indusbi permen, industri biscuits dan industri cat serta 

industri-industri lainnya. 

Selain tinplate dan tin-free steel, bahan baku lain yang digunakan dalam 

proses produksi serta jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Jenis Persediaan, Jurnlah Yang Tersedia dan Jumlah Yang Dibutuhkan 
Selama Tahun 1996 

I o Tin-Free Steel 125.500 1 275.000 1 280.000 1 120.500 1 
I o Sealing compound/ I 100 1 15.000 1 14.500 1 600 1 

, Sddo mir 
,: . '(Kg) ,'. 
, 
,., . . . 

4.050.000 

. J@j b;& baku yq;, 
, ,,, , 

:, , , ,, ;<, , . di&& . , . . 
', : ' ':I ,, , ' , . .' ':.'.,$ 

, ( ,  , ,  . . . ,  .,, 

Sumber : PT.Sinar Djajacan 1996 

Selanjutnya dari data realisasi penjualan kaleng per bulan selama lima 

tahun terakhir (Lampiran 1) terlihat bahwa peningkatan volume penjualan terjadi 

pada saat / bulan-bulan tertentu, pada saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, 

Natal dan Tahun Baru serta pada saat-saat m u s h  ikan. 

;. ,', J ~ ~ ] &  3;'. 
,, 'F'i;w,, ; ,, ,, 
, . ,'& 

. ,  g) ," " ,, 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Oleh karena produk yang dihasilkan tidak kontinyu sepanjang tahun, dan 

disamping itu juga dilakukan atas dasar pesanan (job order), maka masalah 

perencanaan persediaan bahan baku yang memadai pada PT.Sinar Djajacan 

merupakan hal yang sangat penting karena kesalahan dalam penetapan besarnya 

' ':"3&& ,'. 2 
..i;.:,, ,..: . ,..N? 
, 

.... w.': ,; 
; ,,, ,,; ; .>>, (Kg);*; . !. i.r 

o Tinplate 

:j ,' ,~umf& ' ,, ' ,,. ;' 

iz ,:pe&&j&i ; ' ,,,.,,,. , . ,  , , , . ' . ,  
. . , . 

:,,I: ,;,,(Kg) , .~ . 
9.850.000 3.950.500 9.760.000 
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modal yang tertanam dalam persediaan tentunya akan dapat menekan keuntungan 

perusahaan. 

Oleh karena itu, permasalahan yang diiadapi PT Sinar Djajacan dalam 

persediaan bahan baku dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja umum perusahaan dari aspek manajemen, pemasaran dan 

produksi. 

2. Bagaimanakah kebijakan pengelolaan persediaan bahan baku yang tepat bagi 

PT Sinar Djajacan, agar kelangsungan proses produksinya tetap terjamin. 

3. Berapa jumlah persediaan yang ekonomis bagi PT. Sinar Djajacan. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari pada penelitian 

disini adalah : 

1. Menganalisis kinerja umum perusahaan dari aspek manajemen, pemasaran 

dan produksi. 

2. Mempelajari mekanisme pengadaan bahan baku berikut pola persediaannya 

(inventon model), serta tingkat efisiensi penggunaan bahan baku dan idle 

capacity. 
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3. Untuk mengevaluasi sistim pengelolaan persediaan bahan baku dan 

mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengadaan 

bahan baku, baik internal maupun eksternal. 

4. Memformulasikan strategi perencanaan persediaan bahan baku yang dapat 

menjamin kelancaran proses produksi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan 

dan strategi pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses 

produksi. 

2. Bagi penulis, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta 

kemampuan dalam analisis perencanaan persediaan bahan baku didalam 

indusbi kemasan kaleng. 

E. RUANG LINGKUP 

Diantara berbagai bahan baku yang diadakan oleh PT Sinar Djajacan, 

tinplate dan tin-free steel merupakan bahan baku yang paling dominan. Jumlah 

pennintaan tinplate dan tin-fkee steel selama tahun 1996 masing-masing adalah 
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sebesar 9.760.000 Kg dan 280.000 Kg, sedangkan nilai masing-masing jenis 

bahan baku (Tabel 5). 

Tabel 5. Nilai Persediaan Masing-masing Jenis Selama Tahun 1996 

Sumber : PT.Sinar Djajacan 1996 

Mengingat terbatasnya waktu yang tersedia dan informasi data yang 

diperoleh dalam pelaksanaan Geladikarya ini, maka pembahasan mengenai 

persediaan bahan baku dibatasi pada bahan baku yang berupa tinplate dan tin- 

free steel. Lebih lanjut, pembatasan ini diambil dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

63 Bahan baku tinplate dan tin-fiee steel yang dipakai dalam proses produksi 

disamping kebutuhannya tidak sama besarnya, juga jenislukurannya yang 

bermacam-macam. 
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@ Modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk bahan baku tinplate dan tin- 

fiee steel tersebut nilainya sangat material, karena keduanya memang 

merupakan bahan baku utama (Tabel 5). 

C3 Bahan-bahan baku yang lain sifatnya hanya sebagai bahan pembantu, dan 

nilainya juga tidak terlalu besar. 
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