
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penpertian dan Tuiuan Manaiemen Persediaan 

Persediaan merupakan mata rantai yang sangat penting dalarn produksi 

dan penjualan suatu produk. Oleh karenanya, setiap perusahaan apakah itu 

perusahaan perdagangan maupun manufaktur selalu mengadakan persediaan. 

Tanpa adanya persediaan maka para pengusaha akan dihadapkan pada resiko 

bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi permintaan 

langganannya, dan ini berarti akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan yang seharusnya diperoleh. 

Disamping itu harus disadari pula bahwa persediaan merupakan salah 

satu komponen aktiva lancar yang dalam waktu relatip singkat mengalami 

proses perputaran dalam keikutsertaannya menciptakan kontinuitas produksi. 

Karenanya, pengendalian yang memadai yang dilakukan oleh manajemen 

terhadap penggunaan dana untuk maksud ini besar pengaruhnya terhadap 

profitabilitas yang dicapai. 

Jika pada perusahaan dagang hanya dikenal satu macam persediaan yaitu 

"barang dagangan", maka pada perusahaan industri, persediaan dibedakan 

menjadi persediaan bahan baku (raw materials), persediaan work in proses, 

persediam perawatan /perbaikan/suplai operasi (MRO) dan persediaan barang 

jadi (Heizer dan Render, 1996), sebagai berikut : 
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1. Persediaan bahan baku (raw materials), yaitu sesuatu yang dibeli tetapi 

belum diproses, dan akan digunakan dalam proses produksi. 

2. Persediaan work-in-proses, yaitu persediaan yang telah mengalami beberapa 

kali perubahau, akan tetapi belum lengkap. Persediaan ini muncul karena 

adanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk bang 

dinamakan waktu siklus). 

3. Persediaan perawatan / perbaikan / suplai operasi ( MRO = maintenance' / 

repair 1 operating supply inventory), yaitu persediaan yang berkaitan suplai 

perawatan 1 perbaikan / operasi. Persediaan ini muncul karena adanya 

kebutuhan dan ketepatan waktu bagi perawatan dan perbaikan untuk beberapa 

peralatan yang belum diketahui. 

4. Persediaan barang jadi (finished goods), yaitu merupakan persediaan barang 

yang telah mengalami proses dengan lengkap dan menunggu waktu untuk 

dikirim I siap dijual kepada langganan. 

B. Funpsi Persediaan 

Disamping perbedaan menurut jenis atau status posisi barang, menurut 

Assuari (1980) persediaan ditinjau dari fungsinya dibedakan lagi menjadi : 

1. Batch Stock atau Lot Size Inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena 

membeli atau membuat bahan-bahan dalam jumlah yang lebih besar dari 
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jumlah yang dibutuhkan. Menurut Umar (1983), alasan yang mendorong 

perusahaan cenderung menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar 

adalah : 

Dengan memelihara persediaan perusahaan memiliki suatu bantalan 

yang berguna sebagai sarana pengatur proses pembelian, produksi dan 

penjualan. 

Karena adanya rangsangan potongan harga untuk pembelian dalam 

jumlah besar. 

Untuk mencegah hilangnya kesempatan menjual. 

Menghindari kemungkinan adanya kenaikan harga yang diduga 

sebelumnya. 

Untuk mengurangi biaya-biaya pemesanan. 

Untuk berjaga-jaga terhadap macetnya produksi lantaran kehabisan 

bahan baku yang disebabkan terlambatnya pengiriman bahan. 

2. Fluctuation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. 

3. Anticipation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman 

dalam satu tahun. 
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Penggolongan ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh 

Heizer dan Render (1996). Menurut Heizer dan Render (1996) ada enam 

penggunaan persediaan, yakni 

* Untuk menyediakan stok guna memenuhi permintaan pelanggan yang dapat 

* Untuk memisahkan proses produksi dan distribusi. 

* Untuk mendapatkan manfaat diskon kuantitas (quantity discounts) dari 

pembelian dalam jumlah besar yang secara substansial dapat mengurangi 

harga pokok. 

* Untuk mengurangi pengaruh inflasi dan pembahan harga. 

* Untuk melindungi kehabisan persediaan yang disebabkan oleh pengaruh 

cuaca buruk, ketidalanampuan suplier dalam menyediakan barang tepat pada 

waktunya, masalah kualitas dan masalah pengiriman yang buruk. 

* Untuk dapat menjamin operasi berjalan dengan mulus dengan penggunaan 

persediaan "work-in-process". 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian didalam melaksanakan 

pembelian bahan baku adalah : 

1. Lead Time atau Periode datangnya pesanan 

Merupakah interval waktu (waktu tunggu) antara saat putusan 

melakukan pemesanan sampai dengan datangnya bahan baku yang 
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dipesan. Menurut Siswanto (1985), waktu tunggu perlu diperhatikan 

karena lamanya waktu pemesanan antara pesanan yang satu dengan yang 

lain tidak sama. Biasanya lamanya waktu tunggu harus diperkirakan 

dengan menggunakan rata-rata hitung dari lead time beberapa kali 

pesanan yang lalu. 

2. Jumlah pesanan optimal 

Jumlah pesanan optimal yang terkenal dengan isitilah EOQ (Economic 

Order Quantity) merupakan jumlah pesanan yang paling ekonomis, 

karena pada jumlah pesanan tersebut terjadi pada kombinasi biaya yang 

terendah. 

3. Persediaan Pengaman 

Persediaan pengaman (safety stock) atau persediaan besi merupakan 

persediaan yang diiaksudkan untuk be rjaga-jaga terhadap ketidakpastian 

dalam pemakaian bahan yang menjurus kearah kekurangan persediaan. 

4. Titik pesanan kembali (Reorder Point) 

Merupakan suatu tiWsaat yang dinyatakan dalam jumlah persediaan 

yang masih ada, dimana pemesanan harus segera dilakukan agar dapat 

terhindarkan habisnya persediaan (dalam asumsi tak ada persediaan 

pengaman). Didalam menentukan titik ini terlebih dahulu harus 

mengetahui berapa lama waktu selangnya. 
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C. Biava-Biava persediaan 

Berkaitan dengan sifat permintaan, periode datangnya pesanan dan 

permintaan selama periode datangnya pesanan, maka terdapat beberapa 

katagori biaya yang sebenamya dapat dipisahkan menjadi dua kelompok besar, 

yaitu : 

1. Biaya pesanan (Ordering Cost) 

Adalah biaya yang konstan tanpa mempedulikan jumlah kuantum yang 

dipesan, namun besar-kecilnya biaya ini tergantung pada eekuensi 

pesanan. Semakin besar jumlah yang dipesan, akan semakin kecil 

fiakuensinya, sehingga semakin rendah biaya pesanannya dihitung 

setiap unit yang dipesan. Menurut Hani Handoko (1984), yang termasuk 

biaya pesanan disini meliputi : 

o Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi 

o Biaya telephone, telex. 

o Pengeluaran swat menyurat 

o Biaya pengepakan dan penimbangan 

o Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan 

o Biaya pengiriman ke gudang 

o Biaya hutang lancar dan sebagainya. 
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2. Biaya penyimpanan (holding cost atau carrying cost) 

Adalah biaya-biaya yang bewariasi 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. Jenis-jenis biaya yang dapat dikatagorikan masuk 

kelompok biaya penyimpanan ini meliputi : 

o Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk listnk, pemanas atau 

pendingin). 

o Biaya modal/opportunity cost of capital, yaitu alternatif pendapatan atas 

dana yang diinvestasikan dalam persediaan 

o Biaya keusangan. 

o Biaya penghitungan phisik dan konsiliasi laporan. 

o Biaya asuransi persediaan. 

o Biaya pencurian, pengrusakan atau perampokan. 

o Biaya penanganan persediaan, dan sebagainya. 

Hubungan antara kedua biaya tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut (Weston dan Brigham, 1993) : 
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Cost 
I TC 

EOQ Quantity 

Gambar 1. Hubungan antara Biaya Pemesanan, Biaya Penyimpanan dan Total 

Biay a 

Keterangan : 

OC = Biaya pemesanan (ordering cost) 
HC = Biaya penyimpanan (holding cost) 
TC = Total biaya (total cost) 
EOQ = Tingkat persediaan optimum 

D. Sistim Pen~endalian Persediaan 

Pengendalian adalah mempakan serangkaian tindakan pengawasan dan 

pemeriksaan I pengecekan yang dilanjutkan dengan tindakan perbaikannya. 

Fungsi dari pada pengendalian pada dasarnya . adalah untuk mencegah, 

menemukan serta memperbaiki penyimpangan . 
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Berkaitan dengan persediaan, Waters (1992) menjelaskan bahwa didalam 

sistim pengendalian persediaan dikenal empat kebijaksanaan persediaan yaitu 

(1) Fixed Lot Size-Reorder Point Policy, (2) Fixed Time Interval Order 

Schedulling Policy (3) Kombinasi dari Fixed Lot Size-Reorder Point Policy 

dan Fixed Time Interval Order Shedulling Policy dan (4) Optional 

Replenishment Policy. 

(1) Fixed Lot Size-Reorder Point Policy 

Kebijakan ini disebut juga Kebijakan Wilson atau EOQ (Economic 

Order Quantity). Dalam kebijakan ini pengendalian dilakukan secara 

terus menerus (continous review) dan ditentukan titik pemesanan kembali 

(R), yaitu suatu batas jumlah inventori dimana apabila on-hand 

inventory mencapai nilai ini maka manajemen hams melakukan 

pemesanan bahan baku kembali. Besar volume bahan baku yang dibeli 

setiap dilakukan pemesanan besarnya tetap, yaitu sebesar EOQ. 

(2) Fixed T i e  Interval Order Schedulling policy 

Kebijakan jenis ini review dilakukan secara periodik, misalnya dilakukan 

setiap 2 mingguan, atau bulanan. Dalam kebijakan ini ditentukan juga 

tingkat persediaan maksimum. Adapun besar pemesanan setiap periode 

review adalah sebesar selisih antara tingkat persediaan maksimum 

dengan tingkat persediaan yang ada pada saat itu. 
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(3) Kombinasi dari Fixed Lot Size-Reorder Point Policy dan Fixed Time Interval 

Order Schedulling Policy 

Dalam kebijakan ini, pemesanan bahan baku dilakukan pada saat 

persediaan yang dipunyai mencapai jumlah tit& pemesanan kembali atau 

pada saat periode review. 

(4) Optional Replenishment Policy 

Pada kebijakan ini, review dilakukan secara periodik. Beberapa 

parameter kebijakan, yakni tingkat persediaan maksimum dan tingkat 

persediaan minimum ditentukan. Pemesanan bahan baku dilakukan pada 

saat periode review persediaan yang ada sama atau lebih rendah dari 

pada tingkat persediaan minimum. 

E. Model-model ~ersediaan 

Model-model persediaan menurut Heizer dan Render (1996), dapat 

dipisahkan menjadi 2 golongan utama, yakni model Deterministik dan model 

Stokastik 1 Probabilistik, yakni apabila salah satu dari demand / lead time atau 

bahkan keduanya tidak dapat diketahui secara pasti. Yang masuk dalam 

kelompok model deterministik dan sering dipakai adalah Economic Order 

Quantity (EOQ), Economic Production Quantity (EPQ) dan Material 
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Requirements Planning (MRP), sedangkan pada kelompok stokastik 1 

probabilistik adalah model Simulasi. 

(1) Economic Order Quantity (EOQ) 

Merupakan salah satu model tertua didalam teknik pengendalian 

persediaan yang paliig dikenal dan relatif mudah untuk digunakan, akan 

tetapi dalam pemakaiannya masih didasarkan atas beberapa asumsi, yakni. 

o Tingkat pemakaian persediaan diketahui dan konstan. 

o Lead time, yakni waktu antara pemesanan dan datangnya pesanan 

diketahui dan konstan 

o Penerimaan pesanan seketika 

o Tidak ada potongan harga, jadi harga tetap 

o Komponen biaya yang relevan adalah biaya pesan dan biaya simpan. 

o Stockout dapat dihindari bila pesanan dilakukan pada saat yang tepat 

dengan kata lain untuk kehabisan persediaan tidak dikehendaki. 

(2) Economic Production Quantity (EPQ) 

Merupakan salah satu model yang cocok untuk diterapkan pada industri 

manufaktur yang terdiri dari beberapa pusat kerja, dimana input suatu 

pusat ke rja dipesan dari pusat kerja lainnya dari pabrik yang sama. 

Perbedaannya dengan model EOQ bahwa pada model EOQ barang 
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yang dipesan datang sekaligus, sedangkan pada model EPQ barang yang 

dipesan datang secara gradual. 

(3) Material Requirements Planning (MRP) 

Adalah suatu metode untuk merencanakan kebutuhan barang yang bersifat 

dependent, yaitu demand untuk suatu item berhubungan dengan demand 

untuk item lainnya. Dalam MRP pencatatan inventori yang baik 

merupakan persyaratan mutlak yang hams dipenuhi, karena 

apabila akurasi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan belum 

mencapai 99% MRP tidak akan jalan. 

(4) Simulasi 

Simulasi berasal dari kata Inggris simulation, yang berati peniruan. 

Yang ditiru adalah keadaan di dunia nyata, sehingga simulasi tersebut 

merupakan usaha untuk menduplikasilmeniru kejadian di dunia nyata. 

Simulasi ini dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah- 

masalah yang sangat sederhana sampai yang sangat nunit. 

Menurut Heizer dan Render (1996), pendekatan dengan 

simulasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya. 

a. Keuntungan utama dari penggunaan simulasi 

1. Simulasi relatif fleksibel dan bersifat langsung. 
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2. Simulasi dapat dipakai untuk menganalisa masalah yang 

kompleks dan rumit, dimana masalah itu tidak dapat dipecahkan 

dengan model manajemen operasi konvensional. 

3. Simulasi dapat memasukkan komplikasi - komplikasi, dimana 

model sederhana tidak dapat melakukannya. Sirnulasi dapat 

dilakukan dengan memakai berbagai sebaran peluang, sehingga 

sebaran peluang yang digunakan tidak harus sebaran normal 

(standar). 

4. Simulasi dapat digunakan pada masalah - masalah yang 

mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya, 

model ini dapat mensimulasikan kejadian-kejadian beberapa 

bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. 

5. Simulasi dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan 

what-$ 

6 .  Simulasi tidak dipengaruhi oleh dunia nyata. 

7. Dengan simulasi bisa dipelajari pengaruh - pengaruh dan 

hubungan - hubungan antara komponen individu-individu atau 

variabel-variabel untuk menentukan komponen apa yang paling 

penting. 
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b. Kelemahan utama dari penggunaan simulasi 

1. Model simulasi yang baik memerlukan biaya mahal dan waktu 

yang lama. 

2. Simulasi tidak dapat menghasilkan suatu solosi optimal seperti 

model linier programing. Simulasi pendekatannya atas dasar 

coba-coba sehingga penyelesaiannya dapat berbeda-beda. 

3. Seorang manajer hams memasukkan seluruh kondisi dan 

kendala - kendala bagi penyelesaian yang diinginkan. Model 

simulasi tidak akan dapat menghasilkan solusi yang optimal 

tanpa adanya input yang cukup realistik. 

4. Setiap model simulasi bersifat "unik". Dengan demikian solusi 

dan kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan pada 

masalah 1 kondisi yang berbeda. 
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111. KERANGKA PEMIKIRAN 

PT Sinar Djajacan dalam proses produksinya tentu membutuhkan 

persediaan bahan baku sebagai input, baik yang diperoleh dari dalam negeri 

maupun melalui impor. Dalam kaitannya dengan pengadaan bahan baku yang 

akan digunakan dalam proses produksi membawa implikasi bahwa kesalahan 

dalam penetapan besarnya modal yang tertanam dalam bentuk persediaan, akan 

dapat menekan keuntungan perusahaan. Jika dana yang tertanam dalam bentuk 

persediaan terlalu besar, perusahaan akan menanggung biaya persediaan atau 

paling tidak biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya jika perusahaan 

tidak mempunyai sejumlah persediaan yang cukup dan terjadi stock out, akan 

dapat berakibat mengganggu kelancaran proses produksi, kehilangan 

pelanggandan sebagainya. Persediaan dikatakan optimal apabila jumlah 

persediaan adalah sekecil-kecilnya, namun kelancaran serta keamanan operasi 

perusahaan tidak akan terganggu. 

Dalam kondisi dimana unsur "demand yang tidak dapat diketahui 

dengan pasti karena sifat produk yang dihasilkan adalah berdasarkan pesanantjob 

order, ditambah lagi adanya unsur "lead time" yang selama ini juga tidak 

pastikonstan, cukup menyulitkan bagi PT Sinar Djajacan dalam perencanaan 

persediaan kebutuhan bahan baku. 
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Salah satu metode yang dapat memberikan solusi dengan keterbatasan 

data yang ada tersebut adalah penggunaan simulasi. Dengan simulasi dapat 

dibuat berbagai skenario kondisi pemakaian persediaan yang mungkin dihadapi 

oleh perusahaan. Berdasarkan hasil simulasi kemudian dapat disusun suatu 

kebijakan persediaan. 

Secara skematis kerangka pemikiran Geladi m a  ini dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut ini. 

PERENCANAAN 
PERSEDIAAN 

SIMULASI 

PROSES PRODUKSI CT'! 

INVENTORY - 
- Lead Time 

Gambar 2. Kerangka Pernikiran Rencana Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Kebijakan Perusaham 
- Order Quantity 
- Safety Stock 
- Reorder Point 
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IV. METODOLOGI 

A. LOKASI DAN WAKTU GELADIKARYA 

Kegiatan Geladikarya ini akan dilakukan di PT. Sinar Djajacan yang 

berlokasikan di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur. Rencana Penelitian dilakukan selama h a n g  lebii dua bulan, 

mulai bulau Januari sampai dengan bulan Pebruari 1996. Pertimbangau yang 

dipakai dalam pemilihan lokasi ini sebagai tempat Geladikarya adalah : 

* Meskipun bisnis perusahaan bukan merupakan kegiatan agribisnis, namun 

produk yang dihasilkan banyak dibutuhkan oleh indusm-industri terutama 

yang bergerak pada sektor agroindustri seperti industri pengolahan hasil 

pertanian, industri pengolahan hasil lauthdustri pengalengan ikan, 

industri pengalengan susy industri permen, industri biscuits. 

a Penggunaan / konsumsi kemasan kaleng dalam lima tahun terakhir yang 

terus menunjukkan peningkatan, dan bahkan berdasarkan hasil studi yang 

dilakukan oleh "PT.Capricorn Indonesia Consult Inc." menjelaskan bahwa 

meskipun industri kemasan kaleng mendapat tantangan yang cukup berat 

dari kemasan non metal, akan tetapi tahun-tahun mendatang indusm 

kemasan kaleng tetap akan memiliki prospek yang baik. 
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B. SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA 

Oleh karena tujuan penelitian untuk mengevaluasi sistim pengelolaan 

persediaan bahan baku yang diterapkan perusahaan, maka data yang 

dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan bahan 

baku, baik berupa data primer maupun data sekunder. 

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah antara 

lain sebagai berikut: 

1. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait pada perusahaan, seperti manajer produksi, bagian pengadaan 

bahan bakulpembeliaan, bagian gudang serta sampling dengan beberapa 

petugas lapangan yang terkait dalam proses produksi. 

2. Data sekunder diambil dari data keuangan yang ada di perusahaan seperti 

neraca, laporan rugiflaba, kartu persediaan gudang dan data-data yang 

berhubungan dengan proses produksi seperti rencana produksi, kebutuhan 

jumlah bahan baku, harga bahan baku serta biaya-biaya persediaan, misalnya 

biaya pemesanan (faksimil, surat-menyurat, telex, dan telepon), biaya 

pengiriman ke gudang, biaya penyimpanan di gudang, lamanya barang 

datang setelah dipesan dan lain-lain yang mungkin ditemukan. Sebagai data 

pendukung juga mempertimbangakan masalah kebijakan, intern perusahaan 

dan data lain dari berbagai sumber instansi yang terkait, seperti Biro Pusat 
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Statistik maupun laporan-laporan yang dibuatl diterbitkan oleh PT.Capricorn 

Indonesia Consult Inc. 

C. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian maka data-data yang diperoleh 

dalam pelaksanaan Geladikarya diolah dan selanjutnya dilakukan analisis 

sesuai tujuannya, yakni perencanaan persediaan bahan baku PT Sinar Djajacan. 

Model inventori yang akan digunakan dalam melakukan analisis 

perencanaan persediaan bahan baku ini, tentunya disesuaikan dengan 

ketersediaan data yang ada maupun sifatl karakteristik produk maupun bahan 

baku yang ada. Sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya, bahwa produk 

yang dihasilkan perusahaan selama ini dilakukan atas dasar pesanan/job order 

yang baik datang maupun jumlahnya tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini telah 

mengakibatkan kebutuhan bahan baku menjadi tidak pasti jumlahnya, dilain 

pihak bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi ini juga bermacam- 

macam jenislukurannya. 

Atas dasar hal tersebut ditambah lagi kondisi "lead time", yakni 

lamanya waktu saat dilakukan pemesanan sampai datangnya barang yang 

tidak konstan, maka analisis dengan menggunakan pendekatan metode simulasi 
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Monte Carlo, merupakan salah satu satu metode yang paling tepat guna 

merencanakan jlunlah kebutuhan bahan baku bagi PT.Sinar Djajacan. 

Analisis perencanaan persediaan bahan baku dengan pendekatan 

metode "Simulasi Monte Carlo" menurut Gallagher and Watson (1980) memiliki 

beberapa keuntungan, yakni : 

(1) Dapat dipergunakan sebagai teknik peramalan wtuk data informasi yang 

sifatnya terbatas, atau tidak mencukupi bila menggunakan model yang lain. 

(2) Dalam penerapan analisis metode simulasi Monte Carlo tersebut digunakan 

percobaan yang dilakukan atas adanya peluang-peluang elemen melalui 

random secara sampling, sehingga hasil dari analisis simulasi diharapkan 

dapat dipakai dalam menghitunglmenentukan besarnya kebutuhan 

persediaan bahan baku yang produknya secara acak, mengingat sifat 

produksinya yang berdasarkan pesananl job order. 

Langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo menurut Haizer dan Render 

(1996), adalah sebagi berikut : 

(1) Membangun peluang distribusi dari variabel yang penting 

(2) Menghitung peluang distribusi kumulatif dari setiap variabel. 

(3) Menyusun interval angka acak untuk setiap variabel. 

(4) Mencari angka acak 

(5) Melakukan simulasi dengan serangkaian percobaan. 
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Guna mengetahui berapa jumlah kebutuhan bahan baku dan untuk 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan 

persediaan bahan baku, variabel-variabel yang disimulasi adalah jumlah 

pemakaian dan inventory. Langkah-langkah simulai jumalah pemakaian bahan 

baku adalah : 

a. Mendata jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses pada 

tahun 1996 (Tabel 9). 

b. Mencari distribusi data dengan menggunakan alat tabel yang 

sebelumnya dibantu dengan histogramldiagram batang (Lampiran 8 

dan 9). 

c. Dari tabel fiekuensi yang terbentuk, selanjutnya dilakukan simulasi 

data dengan membangkitkan bilangan acak. Banyaknya bilangan acak 

yang dibanglutkan 50 (n=50), dan data yang dibangkitkan adalah data 

bulanan (Lampiran 10 - 17). 

d. Berdasarkan hasil simulasi dibuat selang kepercayaan untuk data setiap 

bulan pada masing-masing jenis bahan baku (Lampiran 18), dengan 

menggunakan rumus : 

dimana : 

XS = Rata-rata pemakaian bahan tipe ke i pada bulan ke j. 
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tbdZ ("-I) = Nilai tabel sebaran t student pada taraf nyata a dengan 

derajat bebas (n-1). 

s- = Galat baku (standard error) untuk X, 
xu 

e. Tahap selanjutnya adalah penyusunan data hasil simulasi untuk setiap 

jenis dalam setiap bulannya guna menghitung total pemakaian setiap 

jenisltipe per tahun. 

Sedangkan simulai inventory dilakukan sebagai berikut: 

a. Persediaan awal ditentukan dari rata-rata persediaan dalam satu tahun. 

b. Nilai order quantity dihitung dihitung dari rata-rata pembelian bahan 

baku yang dilakukan perusahaan. 

c. Besarnya reorder point dihitung dengan rnenggunakan rumus sebagai 

berikut: 

R O P  = M + S S  
- 

= M + Z o  

dimana: M = Rata - rata permakaian 
SS = Safety Stock 
Z = nilai sebaran normal 
a = Simpangan baku 

d. Lead time untuk tinplate ditentukan sebesar 0.75 bulan sedangkan untuk 

tin-free steel sebesar 1.5 bulan. 
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V. PROFIL PERUSAHAAN 

A. Seiarah Sinpkat Perusahaan 

Perusahaan ini semula berbentuk perseorangan yang didirikan sejak 

tahun 1956 oleh Bapak Djono Soesanto dan pada tahun 1970 status perusahaan 

dirubah menjadi Perseroan Komanditer dengan dengan nama "CV.SINAR 

DJAJA". Kemudian berdasarkan akta notaris Susanti SH, nomor 334 tanggal 20 

April 1990 bentuk perusahaan dirubah menjadi perseroan terbatas dengan 

nama "PT.SNAR DJAJACAN yang berkedudukan di Surabaya. Akta 

pendirian perusahaan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman 

berdasarkan Surat keputusan no.C2-1912.HT.01.01 TH91 tanggal 3 1 Mei 

1991. Disamping akta pendirian, perijinan yang dimiliki oleh perusahaan 

dalam menjalankan usahanya adalah : 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no. 1.510.371.6-607 yang dikeluarkan 

oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, 

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Selatan. 

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 015113-l/PB/1/1990 tanggal 9 

Januari 1991, oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Wilayah 

Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur. 
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3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia no. 13 196301078 tanggal 29 Januari 1993 

yang berlaku sampai tanggal 29 Januari 1998. 

4. Surat Ijin Industri (SII) nomor 238 I DJAI I IUT-D.5 /NON PMA-PMDN I 

VII 1 i990 tanggal 30 Juli 1990. 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan menggunakan dua lokasi pabrik, 

yakni: 

o Unit I di Jalan Akhmad Yani no.234 Surabaya yang juga berfungsi sebagai 

kantor pusat. 

o Unit 11, yang merupakan perluasan dari lokasi Unit I terletak di Jalan 

Muncul, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. 

Alasan pemilihan lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengembangan usaha 

sejak tahun 1993 ini disamping karena jaraknya yang tidak terlalu jauh 

dengan lokasi Unit I (kurang lebih hanya 8 Km), juga karena daerah ini 

merupakan kawasan industri baru yang terletak di pinggir jalan utama lapis 

kedua yang dapat dilalui kendaraan angkutan barang yang cukup besar. 

Bisnis pe~saha8n sejak d i m a n  tahun 1956 sampai saat ini belum 

pemah mengalami perubahan, yakni bergerak dalam bidang industri printing 

plate dan pembuatan kaleng dengan bahan baku tinplate dan tin-free steel. 

Adapun alasan yang menjadikan pihak manajemen untuk tetap menekuni bisnis 
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yang sama sampai saat ini disamping karena masalah pengalaman dan keahlian 

yang dimiliki, sudah adanya para pelanggan tetap yang siap mengkonsumsi 

hasil produksinya, juga karena adanya keyakinan dari pihak manajemen bahwa 

pasar untuk produlcnya masih mempunyai prospek yang baik. 

Keyakinan pihak manajemen tersebut cukup beralasan, mengingat dari 

hasil studi yang dilakukan oleh "PT Capricorn Indonesia Consult Inc." telah 

menjelaskan bahwa meskipun kemasan kaleng yang terbuat dari tinplate 

mendapat tantangan berat dari industri kemasan plastik, akan tetapi sektor 

industri ini akan tetap menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini 

tercermin dari angka konsumsinya yang dalam lima tahun terakhit ini terus 

meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 10% per-tahunnya. 

Pendorong utama berkembangnya industri kaleng tinplate selama ini 

adalah industri makanan dan minuman, termasuk diantaranya industri biscuit, 

susu, minyak makan, comet beef, ikdsarden dan buah-buahan dalam kaleng 

serta industri lainnya termasuk industri cat, minyak pelumas, lem, kosmestik 

dan lain sebagainya. Perkembangan konsumsi kemasan kaleng di Indonesia 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Jumlah produsen kemasan kaleng yang ada di Indonesia tercatat 

sebanyak 48 pabrik. Dari sejumlah pabrik tersebut, maka berdasarkan kapasitas 

produksinya PT Sinar Djajacan saat itu menempati peringkat ke 19 (CIC 
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199511996). Daftar produsen kemasan kaleng beserta kapasitasnya dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

B. Misi, Tuiuan dan Sasaran Perusahaan 

PT Sinar Djajacan mengemban misi untuk memanfaatkan secara optimal 

penggunaan sumberdaya manusia, teknologi, bahan baky sarana produksi dan 

modal guna memenuhi kebutuhan industxi pengolahan bahan makanan, 

minuman dan lain-lain akan sarana penyimpanan produk makanan olahan dan 

lainnya dari kaleng yang sehat, indah dan m e n d  daya beli konsumen, serta 

mendukung substitusi barang sejenis yang masih diimpor Indonesia. 

Sebagaimana tujuan pendirian perusahaan pada umumnya, yakni untuk 

memperoleh keuntungan yang optimal demi kelangsungan hidup perusahaan 

maupun kesejahteraan para pegawainya, maka tujuan pendirian perusahaan yang 

tertuang dalam pasal2 akta pendirian adalah: 

1. Untuk meneruskan dan mengembangkan dan mengembangkan perusahaan 

kaleng UD.Sinar Djaja di Jalan Akhmad Yani no.234 Surabaya dalam 

mengusahakan industxi pembuatan kaleng dan memperdagangkan hasil- 

hasilnya, baik lokal maupun ekspor. 

2. Memperluas lapangan kerja, dengan memberikan kesempatan kerja kepada 

masyarakat yang ada disekitar lokasi pabrik. 
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3. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pengkemasan yang lebih 

praktis, baik dan ha t ,  guna memenuhi salah satu faktor kesehatan, 

penampilan dan keindahan produk. 

4. Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak atas usahanya maupun dari pajak 

bumi dan bangunan. 

Guna merealisasikan tujuannya tersebut maka sasaran yang hendak 

dicapai perusahaan adalah meningkatkan volume penjualan dengan jalan 

menjajaki daearah-daerah pemasaran baru di dalam negeri. Daerah pemasaran 

produk umumnya ada di pulau Jawa meliputi kota-kota Surabaya, Jakarta, Bali, 

Banyuwangi, Bandung, Jogyakarta, Solo, Semarang dan beberapa kota 

lainnya di Jawa Timur serta di Ujung Pandang dan Menado. Usaha penjajakan 

pasar ini terus dilakukan, khususnya dalam rangka rencana pemesaran ke luar 

negeri. 

C. Struktur Orpanisasi Perusahaan 

Struktur organisasi PT.Sinar Djajacan berbentuk garis (line organization) 

yang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Adapun susunan pengurus perusahaan sebagairnana yang tercantum 

didalam akta pendirian perusahaan, adalah sebagai berikut : 
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o Komisaris Utama : Djono Soesanto 

o Komisaris : Endang Setyawati 

o Direktur Utama : 1r.Dharsiono 

o Direktur : Ir.Alexius Mario Wiyono 

Sesuai dengan struktur organisasi, perusahaan dikelola oleh satu orang 

dan dibantu oleh 3 orang manajer, yakni manajer produksi, manajer keuangan 

dan manajer pemasaran, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Bagian Produksi 

Bagian produksi dipimpin oleh manajer produksi dan bertanggung jawab 

atas masalah perencanaan, pengaturan pengawasan produksi termasuk 

kelancaran proses produksi yang dilaksanakan oleh bagian kaleng dan printing 

yang dibawahinya. Manajer Produksi mempunyai tugas : 

€4 Melaksanakan kebijaksanaan berproduksi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan 

€4 Melakukan pengawasan atas mutu kualitas produk yang dihasilkan 

€9 Menetapkan jenis dan jumlah bahan yang akan diproduksi 

€4 Melakukan pengawasan sekaligus menilai efisiensi kerja pegawai pada bagian 

produksi 
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€9 Mencatat penyimpangan dari rencana maupun permasalahan produksi yang 

dijumpai untuk ditanggulangi secara langsung. 

2. Bagian Pemasaran 

Bagian Pemasaran yang dipimpin oleh seorang manajer pemasaran dan 

membawahi Sie Penjualan/Promosi dan Sie Pengiriman ini bertanggung jawab 

atas pemasaran hasil produksi perusahaan. Tugas utama manajer pemasaran 

adalah meningkatkan penjualan dengan jalan menjajaki Imemperluas 

pemasaran baru yang ada di dalam negeri maupun penjajakan pasar dalam 

rangka rencana pemasaran ke luar negeri. 

3. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan yang dipimpin oleh Manajer Keuangan dan membawahi 

Sie Akuntansi, Keuangan, Personalia, U m d  Rumah Tangga dan Sie Keamanan 

ini, mempunyai tugas : 

€9 Mengatur perputaran uang 1 modal dan mewakili perusahaan dalam 

berhubungan dengan Bank maupun pihak lain. 

€9 Membukukan pengeluaran maupun pemasukan dana-dana yang diperoleh 

perusahaan dari hasil penjualan produk. 

€9 Menghitung dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai. 
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C3 Menjaga harta perusahaan, yakni memelihara gedung kantor dan 

peralatannya. 

C3 Mengurusi pembayaran-pembayaran sewa listrik, PDAM dan lain-lain. 

Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yang digunakan oleh perusahaan 

tercatat sebanyak 384 orang, terdiri dari 27 orang tenaga staff, 278 orang 

tenaga non staff dan sebanyak 79 orang k q a w a n  harian. Perincian jumlah 

tenaga kerja berdasarkan bagian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

D. Asoek Teknik Produksi 

1. Proses Produksi 

Proses produksi pembuatan kaleng dengan bahan bakutinplate dan tin- 

free adalah proses desain, pemotongan, printing, pembuatan komponen, body 

maker, asembling, pengecekan dan barang jadi. Secara mum proses 

produksinya dapat dilihat sebagai berikut (Gambar 3). 
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( TinplateITin-free Steel ( 

Printing Potongan 
untuk diprint 

Potongan 

Gambar 3. Proses Produksi Lemasan Kaleng TinplateKin-Free Steel 

Dengan adanya dua lokasi pabrik yang d i p a k a n  dalam proses produksi, 

maka proses produksi yang dilaksanakan oleh PT.Sinar Djajacan dilakukan 

sebagai berikut : 

- Pada Unit I digunakan untuk memproduksi kaleng yang tidak perlu dengan 

proses printing, sehingga waktu berproduksi cukup dengan 1 shift. 

- Pada Unit II digunakan untuk memproduksi kaleng yang memerlukan proses 

printing, dengan waktu berproduksi 2 shift. 
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Adapun tahapan proses produksi pembuatan kaleng kemas secara singkat 

adalah sebagai berikut : 

a. Tahap pertama, bahan baku yang berupa tinplate maupun tin-fiee steel 

dipotong-potong sesuai ukuran yang sudah ditetapkan sesuai bentuwukuran 

kaleng yang akan dibuat. Hasil potongan-potongan tersebut selanjutnya 

dipisah-pisahkan antara potongan yang perlu melalui tahapan printing dan 

potongan polos. 

b. Membuat klise dan menyiapkan bahan warna tertentu sesuai pesanan dan 

selanjutnya proses printing dilakukan pada mesin secara otomatis. 

c. Hasil printing dipotong-potong lagi sesuai ukuran yang telah ditentukan untuk 

keperluan bahan body maker, yakni untuk pembuatan badan kaleng. 

d. Tahap selanjutnya adalah pembentukan kaleng, baik untuk kaleng polos 

maupun kaleng printing serta pembuatan komponen-komponen lain seperti 

tutup kaleng atas maupun bawah, dimana semua itu dapat dilakukan oleh 

mesin secara otomatis. 

e. Tahap akhir adalah melakukan pensortiran hasil cetakan kaleng dan 

selanjutnya dilakukan pengepakan terhadap kaleng yang sudah jadi tersebut 

guna dikirimkan kepada pemesan. 
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2. Realisasi Produksi 

Produksi yang dihasilkan oleh pemsahaan selama ini dilakukan atas 

dasar pesananljob order, sehingga pihak pemsahaan hanya memproduksi 

jenisltype, M t a s  maupun bentuk/ukuran kaleng yang sesuai dibutuhkan oleh 

pelanggan. Kapasitas produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah mesin-mesin 

berikut peralatan lain yang dipakai dalam proses produksi, adalah sebesar 8.000 

ton per-tahun, yakni setara dengan 60.000.000 buah kaleng per-tahun, atau 

rata-rata 5.000.000 kaleng per-bulan. Adapun daftar mesin/peralatan yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Karena sejak akhir tahun 1995 kapasitas produksi yang ada dirasakan 

sudah tidak memadai lagi, pihak perusahaan telah memutuskan untuk 

meningkatkan kapasitas produksinya dengan jalan melakukan investasi bempa 

tambahan tiga buah mesin baru (Lampiran 7). Dengan adanya tambahan mesin 

baru tersebut diharapkan kapasitas produksinya dapat ditingkatkan menjadi 

12.000 ton per-tahun atau setara dengan 90.000.000 juta kaleng per-tahun. 

Dengan adanya tambahan mesin-mesin baru yang mulai dioperasikan sejak 

bulan Agustus 1996 yang lalu, maka produk yang dihasilkan pemsahaan pada 

tahun 1996 telah meningkat menjadi 9.164 ton dengan nilai Rp.37.358 juta. 

Perkembangan produk clan nilainya yang dapat dihasilkan oleh PT.Sinar Djajacan 

dapat dilihat dari Tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6. Perkembangan Produk dan Nilai Produk Tahun 1992-1996 

-. . . . .. . . - .  .. - 

1995 1 7.852 ( 30.5 12 
1996 1 9.164 1 37.358 

Sumber : PT.Sinar Djajacan (1997) 

- 

I I,,ul 9.164 1 37.358 1 
Sumber : PT.Sinar Djajacan (1997) 

3. Bahan Baku 

3.1. Jenis-Jenis Bahan Baku 

Bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan kaleng adalah 

tinplate dan tin-fiee steel dalam berbagai ukuranl jenis, sedangkan bahan baku 

lain yang diperlukan berikut kegunaannya adalah sebagai berikut : 

a. Sealing compound/latex 

Merupakan lapisan karet yang diberikan pada bagian sambungan kaleng, 

dengan tujuan untuk menghindari dari kebocoran. Jumlah yang diperlukan 

pada proses produksi pada tahun 1996 yang lalu adalah sebesar 14.500 kg. 

b. Cooper Wire 

Adalah kawat tembaga yang digunakan untuk penyambungan kaleng dengan 

sistim elektrik positip dan negatip, sedangkan jumlah yang diperlukan pada 

tahun yang lalu adalah sebesar 30,000 kg. 
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c. White coating 

Merupakan lapisan warna putih yang diberikan pada dasar kaleng sebelum 

dilakukan proses cetak. Jumlah yang diperlukan pada tahun yang lalu adalah 

sebesar 30.000 kg 

d. Tinta cetak 

Adalah lapisan warna yang diberikan untuk proses, dan jumlah yang 

diperlukan pada tahun lalu adalah sebesar 12.400 kg. 

e. Nitrogen 

Nitrogen juga merupakan bahan pembantu untuk produk kaleng, sedangkan 

jumlah yang diperlukan dalam proses produksi tahun 1996 sebesar 12.400 kg. 

f. Gold lequer 

Merupakan lapisan berwarna kuning emas yang dimaksudkan sebagai tahan 

pelindung anti karat, dan jumlah yang diperlukan pada proses produksi 

tahun 1996 yang lalu adalah sebesar 24.900 kg. 

g. Clear lequer 

Merupakan cairan sejenis pernis yang dibutuhkan pada awal proses. Jumlah 

bahan yang diperlukan adalah sama dengan gold lequer, yakni lalu sebesar 

24.900 kg. 
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h. Pernis 

Merupakan lapisan terakhir, supaya hasil cetakan tahin tahan gesekan, 

sedangkan jumlah yang diperlukan dalam proses produksi pada tahun lalu 

sebesar 20.100 kg. 

Adapun jenislukuran tinplate dan tin-fiee steel yang selama ini 

digunakan PT.Sinar Djajacan dalam memproduksi kaleng selama ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Jenislukuran tinplate 

€I3 HS.7210.12.100 : Flat-rolled products plated coated with tin thick 0,s 

mm, not surface treated. 

@3 HS.7210.12.900 : Others flat-rolled product plated or coated with tin 

thickness 0,5 mm 

@3 HS.7212.10.100 : Sheets and plates, plated coated with tin width 500 

mm. 

@3 HS.7212.10.900 : Other flat-rolled product plated or coated with tin. 

@ HS.7212.10.910 : Sheets and plates not surface treated, plated 

coated with tin. 

b. Jenislukuran tin-free steel 

@3 HS.7210.50.100 : Sheets and plates of steel plated or coated with 

chromium oxides 
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€I3 HS.7210.50.900 : Others flat-rolled products of steel plated I coated 

with chromium. 

Dari jenis 1 type tinplate maupun tin-free steel yang tidak sama tersebut, 

telah diperoleh kualitas kaleng yang berbeda. PT.Sinar Djajacan telah 

mengelompokkan produk yang dihasilkan dalam 3 golongan, yakni 

1. Prime quality 

Merupakan kaleng kualitas pertama yang digunakan untuk kaleng makanan, 

baik makanan kering seperti milk powder dan permen serta kaleng rokok 

maupun makanan basa seperti condensed milk ataupun fish cans (kaleng 

ikanl sardines). 

2. Assorted quality 

Merupakan kaleng kualitas menengah yang biasa dipakai untuk kaleng cat, 

kaleng biscuits dan sebagainya. 

3. Double reduced 

Merupakan kualitas kaleng yang biasa dipergunakan untuk kaleng biscuits 

kelas bawah. 
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3.2. Kebutuhan Bahan Baku 

Bagi industri kaleng tinplate, kekuatan tawar menawar pemasok 

merupakan faktor yang menentukan. Semakin tinggi permintaan terhadap bahan 

baku kaleng tinplate posisi tawar menawar pemasok akan semakin h a t .  

Adanya peraturan pemerintah yang memberikan kelonggaran dengan 

mengurangi bea masuk impor bahan baku @aket kebijaksanaan bulan Mei 1995) 

yang berkisar antara 15% - 20% tidak membuat kekuatan tawar menawar 

pemasok bahan baku dapat diabaikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa harga 

bahan baku impor relatip masih sama dibandingkan dengan harga bahan baku 

lokal. Mengingat produk yang dihasilkan PT Latinusa belum dapat memenuhi 

kebutuhan total dalam negeri, dilain pihak produksi yang dihasilkan didasarkan 

atas pesanadjob order, maka strategi PT. Sinar Djajacan dalam memenuhi 

kebutuhan bahan baku dilakukan sebagai berikut : 

o Pembelian bahan baku tinplate dilakukan secara rutin setiap bulan kepada 

para suplliemya dalam jumlah yang disesuaikan dengan prakiraaan 

kebutuhan. Pembelian secara impor baru dilaksanakan apabila harga impor 

relatip l e b i  murah dadatau pada saat stock dalam negeri sedang kosong 

o Untuk bahan baku tin-free steel semua dibeli secara impor yakni ke negara 

Korea (Dong Yang, Dong Bu atau ke Pohang) dan ke Jepang (Kawauchi) 

dalam jumlah yang disesuaikan dengan prakiraan kebutuhan. 
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VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam melakukan pengendalian persediaan secara teoritis 

sebenamya dapat dilakukan pendekatan melalui model-model matematik yang 

selanjutnya disebut dengan model inventori, namun dari pengalaman praktis, 

model-model inventori tersebut tidak seluruhnya dapat diimplementasikan secara 

mudah. 

Dengan terbatasnya waktu yang tersedia dan tingkat kompleksitas 

permasalahan yang dijumpai, dimana informasi data yang diperoleh dalam 

pelaksanaan geladikarya ini sangat terbatas, maka dalam perencanaan 

pengendalian bahan baku PT Sinar Djajacan ini akan lebih tepat dianalisis 

melalui pendekatan simulasi. Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih 

lengkap, secara kilas akan dibahas terlebih dulu kondisi perusahaan secara 

m u m .  

A. ASPEK MANAJEMEN 

Manajemen perusahaan yang dalam kegiatan operasional sehari-harinya 

dikelola oleh seorang Direktur dan dibantu tiga orang manajer yakni manager 

produksi, manajer keuangan dan manajer pemasaran ini pada dasarnya masih 

merupakan manajemen keluarga. Hal ini terlihat dari semua jabatan kunci yang 
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ada saat ini dirangkap 1 dijabat oleh anggota keluarga, yang juga merupakan 

pemegang saham. 

Selanjutnya, dengan menggunakan analisis SWOT dapat disampaikan 

pula beberapa hal mengenai kondisi dan posisi perusahaan sebagai berikut : 

1. Kekuatan (Strenghts) 

a. Memiliki keablian serta pengalaman yang cukup lama dalam bidang indusbi 

kemasan kaleng. 

b. Dengan melihat trend penjualan yang terus meningkat, serta selama ini 

perusahaan tidak pemah mengalami suatu permasalahan yang menyangkut 

perburuhan, dapat dinilai pihak manajemen cukup mampu dalam mengelola 

perusahaannya. 

c. Manajemen didukung dengan sejumlah sumberdaya manusia yang cukup dan 

terdiri dari personil yang mempunyai pengalaman dalam bidang hdustri 

kemasan kaleng. 

d. Sudah mempunyai unit printing, dan mesh-mesh serta peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi masih tergolong bary sehingga mampu 

menghasikan berbagai jenis kaleng dalam bentu maupun volume yang 

lebih besar guna memenuhi permintaan pelanggan. 

e. Perusahaan sudah memiliki beberapa pelanggan tetap yang siap untuk 

mengkonsurnsi hasil produksinya. 
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f. Lokasi pabrik strategis sehingga dapat dengan mudah mengadakan akses dan 

kontak dagang dengan berbagai pihak, serta mudah untuk mendapatkan 

tenaga kerja. 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

a. Belum dibuat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara jelas yang 

tertuang dalam job discription, serta adanya perangkapan jabatan pada level 

manajer, sehingga nampak ada ketergantungan pada satu orang (one man 

show). 

b. Perusahaan tidak mempunyai saluran distribusi untuk menyampaikan produk 

kepada calon pelanggan sasaran, sedangkan dalam melakukan promosi baru 

terbatas pada kegiatan personal selling. 

c. Perusahaan tidak mempunyai rencana pemasaran secara formal, dan dalam 

perencanaan kebutuhan persediaan bahan baku hanya didasarkan pada 

prakiraan saja. 

3. Peluang (Opportunities) 

a. Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket deregulasi Mei 1995 

telah memberikan kelonggaran bagi industri kemasan tinplate di Indonesia, 

dalam melakukan impor bahan baku. 
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b. Konsumsi kaleng finplate yang cenderung terus meningkat seiring dengan 

berkembangnya industri minuman dan makanan, industri cat dan industri- 

industri yang lain. 

c. Masih terbatasnya industri kemasan kaleng yang sudah memakai / memiliki 

mesin printing merupakan daya saing tersendiri bagi perusahaan dalam 

pemasaran produknya. 

4. Ancaman (Threats) 

a. Adanya kemungkinan penguasaan pangsa yang semakin besar dari beberapa 

perusahaan yang sudah terintegrasi dan memiliki saluran distribusi yang 

mapan. 

b. Munculnya produk-produk substitusi, seperti kemasan yang terbuat dari 

plastik maupun karton. 

c. Terbentuknya AFTA, GATT tentunya akan mempertinggi persaingan produk 

di kawasan Asean dan Asia Pasific, dan timbul ancaman masuknya produk 

pesaing ke pasar Domestik Indonesia. 

B. ASPEK PEMASARAN 

Keberhasilan suatu perusahaan pada dasarnya terletak pada kemampuan 

perusahaan itu dalam memasarkan produknya. Tanpa adanya kemampuan ini 
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kiranya sulit bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan keberadaannya. 

Dalam melihat kemampuan pemasaran PT. Sinar Djajacan ini akan dievaluasi 

mengenai posisi perusahaan dalam industri, perkembangan penjualan selama 

ini dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang. 

B.1. Posisi Perusahaan Dalam Industri 

Bisnis kaleng kemas yang berkembang pesat di Indonesia dewasa ini 

didominasi oleh enam perusahaan besar yang menguasai produk kaleng 

tinplate. Pada umumnya yang masuk dalam kelompok besar tersebut adalah 

perusaham-perusahaan yang memiliki modal cukup besar, telah memiliki unit 

printing sendiri dan telah memilii jaringan pemasaran yang mapan. Kelompok 

besar dari sejurnlah 48 industri kemasan kaleng yang ada di Indonesia 

(Lampiran 3) tersebut adalah United Can Co Ltd, Cometa Can Corp, Sampoema 

Percetakan Nusantara, Ancol Terang Metal Printing Indush, Indonesia Multi 

Colour dan PT.Indocan Mulia. 

PT United Can Co Ltd., mempakan perusahaan terbesar yang 

berkecimpung pada sektor ini sejak tahun 1969, dengan kapasitas produksi per 

tahunnya 61.000 ton. United Can Co merupakan perusahaan dalam bentuk 

PMA. Sampai saat ini United Can Co telah mempunyai enam buah pabrik 

yang tersebar di enam kota, masing-masing Jakarta, Yogyakarta, Semarang, 
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Bali, Medan dan Bitung. Hasil produksi perusahaan ini, selain dikonsumsi oleh 

perusahaanlindustri terkenal seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Milo, Ovaltin dan 

lainnya juga diekspor ke Singapura dan beberapa negara lainnya, yaitu 10%. 

Kelompok besar yang lain adalah PT Cometa Can Co yang mempunyai 

kapasitas produksi 34.500 ton per-tahun. Disamping yang ada di Jakarta dan 

Banyuwangi, perusahaan ini juga telah berhasil mendirikan pabrik di  Lampung 

yang dikelola oleh Lampung Asri Indah Can. Pabrik ini berdekatan dengan Tris 

Delta Agindo, yaitu pabrik pengdengan nenas yang me~pakan  salah satu 

konsumennya. 

Kemudian kelompok besar lainnya adalah Ancol Terang Metal Printing 

yang semula bemama National Metal Printing dan berdiri sejak tahun 1978. 

Saat ini Ancol Terang Metal Printing mempunyai dua pabrik di Jakarta, dengan 

kapasitas produksi 24.000 ton per-tahunnya. Konsumen tetap perusahaan ini 

berada di wilayah Indonesia Barat seperti Pertarnina, Unilever, Coca-Cola, 

Bimoli dan lainnya. 

Selain ketiga di atas, terdapat Indonesia Multi Colour dan Indocan Mulia, 

yang masing-masing memiliki kapasitas produksi 22.000 ton dan 19.200 ton, 

sedangkan PT. Sampoema Percetakan Nusantara yang didirikan pada tahun 

1993 dan saat ini memiliki kapasitas produksi 31.200 ton, hasil produksinya 
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hanya digunakan untuk memenuhi group usahanya yakni perusahaan rokok 

sampurna. 

Meskipun sudah mempunyai unit printing sendiri, namun dari daftar 

sejumlah produsen kemasan kaleng yang ada maka berdasarkan kapasitas 

produksinya PT Sinar Djajacan saat itu baru menempati urutan ke sembilan 

belas. Selanjutnya apabila membandingkan antara realisasi produk yang 

dihasilkan dengan realisasi industri, pangsa yang diraih PT Sinar Djajacan dalam 

lima tahun terakhir (Tabel 7). 

Pada Tabel 7 dapat dilihat meskipun pangsa yang diraih perusahaan 

h a n g  dari 5%, namun pertumbuhan penjualannya telah menunjukkan 

peningkatan yang cukup baik pesat. Rata-rata pertumbuhan penjualan 

perusahaan yang sebesar 22,41% tersebut masih diatas rata-rata pertumbuhan 

industri, yang hanya sebear 12,52%. 

Tabel 7. Perkembangan Pangsa PT.Sinar Djajacan Tahun 1992 - 1996 
(dalam ton) 

*) Proyeksi 
Sumber : CIC (199511996) 
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Dengan adanya tambahan investasi berupa mesin-mesin printing baru 

yang direalisir dalam bulan Agustus 1996, diharapkan kapasitas produksi serta 

daya saing perusahaan dapat meningkat. 

B.2. Realisasi Penjualan 

Realisasi penjualan yang dihasilkan PT Sinar Djajacan (Tabel 7), dari 

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan tingkat perttmbuhan yang 

berfluktuasi. Pertumbuhan penjualan tertinggi te rjadi pada tahun 1994 sebesar 

48,72 persen, yakni setelah perusahaan membeli unit printing dan mengadakan 

perluasan pabriknya di Unit 11. Pertumbuhan penjualan terendah terjadi pada 

tahun 1995, karena pada waktu itu kapasitas produksi yang ada sudah tidak 

memadai. 

Selanjutnya, setelah ada penambahan mesin printing baru yang 

direalisir pada bulan Agustus 1996 yang laly pertumbuhan penjualan meningkat 

menjadi 16,7 1%. 

B.3. Prospek Pemasaran 

Keberhasilan dalam pengembangan produk kemasan kaleng ini pada 

dasamya juga sangat tergantung dari perkembangan penjualan industri 
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makanan/minuman maupun industri-industri lain yang dikemas dalam kemasan 

kaleng. 

Dalam mengantisipasi prospek pasar dimasa yang akan datang, di 

samping berdasarkan pada perkembangan realisasi penjualan selama ini, perlu 

juga dilihat karakteristik Isifat produk yang dihasilkan, serta ancaman pendatang 

baru dalam industri maupun ancaman produk substitusi. 

Produk kemasan kaleng memang mendapat tantangan yang cukup berat 

dari kemasan non metal, namun pemakaiannya mash tetap meningkat. Hal ini 

selain karena penampilannya yang menarik, dari segi kesehatan dan juga untuk 

keperluan tertentu kemasan kaleng masih relatip uuggul dibanding kemasan 

lainnya. Faktor-faktor lain yang dapat mendukung meningkatnya konsumsi 

kemasan kaleng, disamping dari jumlah penduduk yang besar dan tems 

berkembang, juga bembahnya pola konsumsi dan kualitas hidup masyarakat 

berpendapatan menengah yang lebih menyukai hal-ha1 praktis dan erat 

kaitannya dengan meningkatnya selera dan taraf hidup. 

Ancaman bagi pendatang baru dalam industri kemasan kaleng dapat 

dikatakan rendah, karena halangan mtuk masuk (baries to entry) sangat tinggi. 

Rintangan untuk masuk ke dalam industri kaleng kemas ini antara lain dapat 

dilihat dari skala ekonomi, yang memaksa pendatang baru masuk dalam skala 
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besar. Para calon investor tentunya akan dihadapkan pada berbagai kendala baik 

yang bersifat teknis, non teknis maupun fmansial. 

Berdasarkan hal diatas dan dengan meliat perkembangan konsumsi 

kemasan kaleng yang terns meningkat (Lampiran 2), prospek usaha ini dapat 

dinilai mash baik. 

C. ASPEK PRODUKSI 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab V bahwa produk yang dihasilkan 

perusahaan didasarkan pada pesananl job order, sehingga realisasi dan rencana 

produksi selalu sebanding dengan penjualannya. Realisasi penjualan yang 

dihasilkan oleh PT Sinar Djajacan per-bulan selama lima tahun terakhir (dalam 

satuan kaleng) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Dari data yang ada pada Lampiran 1 tersebut terlihat bahwa volume 

penjualan PT.Sinar Djajacan setiap bulannya sangat berfluktuasi. Peningkatan 

volume penjualan nampak terjadi pada bulan-bulan tertentu, dan apabila 

diperhatikan secara seksama, peningkatannya terjadi pada saat-saat menjelang 

Hari Raya Idul Fitri, NataVTahun Baru dan pada saat-saat menjelang musim 

ikan. Kejadian seperti ini perlu diantisipasi khususnya dalam penyediaan bahan 

baku, agar kelangsungan proses produksi perusahaan selalu tetap terjamin. 
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C.1. Kebutuhan Bahan Baku 

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi perusahaan ini 

adalah tinplate dan tin-fiee steel dalam berbagai jenis/ukuran, yang diperoleh 

dari lokal maupun impor. 

Mekanismelstrategi pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh PT Sinar 

Djajacan telah dibahas pada bab V, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam menentukan besar kecilnya jumlah persediaan selama ini adalah: 

Prakiraan kebutuhan yang didasarkan atas jumlah kebutuhan pada tahun- 

tahun sebelumnya 

Perhitungan besarnya kebutuhan atas order yang sudah maupun yang akan 

diterima. 

Bulantsaat dimana terjadi hari raya Idul Fitxi, Natal dan Tahun Baru, serta 

pada saat-saat musim ikan. 

Ketersediaan bahan baku tinplate yang dihasilkan oleh PT Latinusa, serta 

paket kebijakan Pemerintah bulan Mei 1995. 

Perencanaan kebutuhan bahan baku tinplate dan tin-fiee steel per 

jenis/ukuran yang dipersiapkan PT Sinar Djajacan untuk memenuhi kebutuhan 

proses produksi selama tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 8. 
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3 Tabel 8. Jumlah Persediaan setiap Jenis Bahan Baku Tinplate dan Tin-Free Steel per Bulan Selama Tahun 1996 ( Kg) 

Tabel 9. Jumlah Pemakaian setiap Jenis Bahan Baku Tinplate dan Tin-Free Steel per Bulan Selama Tahun 1996 (Kg) 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 1996 
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Pada Tabel 8 tersebut nampak bahwa jumlah persediaan untuk masing- 

masing jenislukuran tinplate maupun tin-fiee steel tidak sama. Persediaan 

terbesar adalah tinplate jenis HS.7210.12.100, HS.7210.12.900 dan 

HS.7212.10.100, yakni merupakan jenis-jenis tinplate yang biasa dipakai untuk 

pengalengan ikan, minyak dab biscuits. 

C.2. Analisis Persediaan Bahan Baku 

Persediaan menggambarkan suatu investasi penting dan memerlukan 

perhatian khusus bagi pimpinan pemsahaan dalam mengembangkan teknik- 

teknik pengendalian untuk memelihara saldo persediaan yang cukup dengan 

biaya yang sekecil-kecilnya. Persediaan yang direncanakan dengan baik akan 

memberikan dampak pada kinerja perusahaau, terutama dalam efisiensi dan 

kualitas. 

Dalam merencanakan tingkat persediaan bahan baku yang harus 

disediakan pada masa-masa mendatang, tentunya hams dapat diketahui terlebih 

dulu jumlah kebutuhan bahan baku pada masa-masa sebelumnya. 

Bahan baku tinplate dan tin-fiee steel yang diperlukan oleh PT Sinar 

Djajacan dalam proses produksi selama tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 9. 

Dari Tabel 9 tersebut nampak bahwa bahan baku tinplate jenis 

HS.7210.12.100, HS.7210.12.900 dan HS.7212.10.100 merupakan jenis yang 
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paling banyak diperlukan dalam proses produksi. Oleh karena itu agar 

kelangsungan proses produksi tetap terjarnin, maka perencanaan kebutuhan 

bahan baku tinplate untuk ketiga jenis terbut perlu mendapat perhatian yang 

lebih. 

Dari data yang ada pada Tabel 8 dan 9 disamping terlibat adanya variasi 

jumlah persediaan yang lebih besar dari tingkat pemakaiannya, juga variasi 

jumlah persediaan dan tingkat pemakaian per bulan pada masing-masing jenis 

bahan baku yang berfluktuasi. Besarnya tingkat persediaan yang diadakan 

pemsahaan ini dimaksudkan untuk menghindari resiko dan ketidak pastian dari 

laju perminataan yang lebih besar dari yang diperkirakan, mengingat sifat produk 

yang didasarkan atas pesanan / job order. Disamping itu pengaruh musim seperti 

musim ikan, bulan / saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun 

Baru ikut menentukan besarnya persediaan, sehingga jumlah persediaan yang ada 

juga terpola sesuai dengan musim-mush tersebut. Pola-pola ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan persediaan pada tahun berikutnya 

(tahun yang akan datang) dengan dilakukan pendekatan metode sirnulasi. 

Simulasi tingkat pemakaian per bulan dilakukan pada selang kepercayaan 95 

persen. Hasil simulasi selengkapnya disajikan pada Lampiran 10 sampai 19 dan 

ringkasannya disajikan pada Tabel 10. 

1. Tinplate jenis HS 7210.1 1.990ltipe 1 
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Total kebutuhannya dalam satu tahun sebanyak 461.800 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 981.820 kg, berarti terdapat selisih 

520.020 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan persediaannya 

sebesar 47,04% 

2. Tinplate jenis HS 7210.12.100ltipe 2 

Total kebutuhan dalam satu tahun sebanyak 3.581.000 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 5.123.750 kg, berarti terdapat selisih 

1.542.750 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan 

persediaannya sebesar 69,89% 

3. Tinplate jenis HS 7210.12.900ltipe 3 

Total kebutuhan dalam satu tahun sebanyak 2.722.000 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 3.677.650 kg, berarti terdapat selisih 

955.650 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan 

persediaannya sebesar 74.01% 

4. Tinplate jenis HS 7212.10.100/tipe 4 

Total kebutuhan dalam satu tahun sebanyak 2.380.400 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 3.205.700 kg, berarti terdapat selisih 

825.300 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan 

persediaannya sebesar 74.26% 

5. Tinplate jenis HS 7212.10.910ltipe 5 
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Total kebutuhannya dalam satu tahun sebanyak 285.680 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 312.100 kg, berarti terdapat selisih 

26.500 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan persediaannya 

sebesar 91,53% 

6. Tinplate jenis HS 7212.10.900/tipe 6 

Total kebutuhannya dalam satu tahun adalah sebanyak 383.600 kg. 

Dari jumlah persediaan yang ada sebanyak 499.480 kg, berarti terdapat 

selisih 115.880 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan 

persediaannya sebesar 76,80% 

7. Tin-free steel jenis HS 7210.50.100/tipe 7 

Total kebutuhannya dalam satu tahun sebanyak 202.520 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 250.630 kg, berarti terdapat selisih 

48.1 10 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan persediaannya 

sebesar 80,80% 

8. Tin-free steel jenis HS 7210.50.900/tipe 8 

Total kebutuhannya dalam satu tahun sebanyak 80.680 kg. Dari jumlah 

persediaan yang ada sebanyak 150.000 kg, berarti terdapat selisih 

69.320 kg atau ratio antara kebutuhan bahan baku dengan persediaannya 

sebesar 53,79% 
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Ratio jumlah kebutuhan sesuai hasil simulasi dengan persediaan pada 

masing-masing jenis bahan baku untuk lebii jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

10. Dari Tabel 10 terlihat bahwa rasio antara kebutuhan dengan total 

persediaan pada masing-masing jenis bahan baku berbeda-beda, dari yang 

tertinsgi sebesar 91.53 persen yang sarnpai terendah sebesar 47.04 persen. 

Adanya rasio yang beragam ini menunjukkan bahwa perusahaan belum 

mengetahui secara jelas pola-pola kebutuhan setiap jenis bahan baku, dimana hal 

ini sebenarnya sangat diperlukan dalam rangka perencanaan kebijakan inventori 

yang optimal. Dari hasil simulasi ini dapat diramalkan jumlah kebutuhan per 

bulan untuk masing-masing jenis tinplate maupun tin-fiee steel, yang 

selanjutnya dapat dijadikan patokan dalam menentukan besarnya persediaan pada 

masa-masa mendatang. 

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



Tabel 10. Rasio Jumlah Kebutuhan Hasil Simulasi dengan Jumlah Persediaan per Masing-masing Jenis 
Bahan Baku 
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Pembelian bahan baku Tinplate maupun tin-free steel dilakukan oleh 

perusahaan dengan melihat prakiraan pemakaiannya pada bulan yang akan 

datang. Jika dilihat bahwa persediaan tidak dapat mencukupi permintaan, maka 

dilakukan pembelianlorder. Pada dasarnya setiap bulan perusahaan melakukan 

pembelian bahan baku, namun tidak untuk semua jenis dibeli. Jumlah 

pembelian maupun jenislukuran bahan baku yang dibeli selama tahun 1996 dapat 

dilihat pada Lampiran 20 dan 21. 

Dengan diketahuinya jumlah pembelian bahan baku untuk masing-masing 

jenis, dapat ditentukan order quantity dan reorder point yang tepat. 

Berdasarkan metode simulasi yang ada pada Lampiran 22 diperoleh ha i l  sebagai 

berikut (lihat Tabel 11) : 

1. Tinplate jenis HS.7210.11.9901tipe 1 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 1605207 kg atau rata-rata 

26753,46 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 42 kali sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0,7 kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 41100,SO kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 2617,47 kg. 

2. Tinplate jenis HS 72 10.12.1001tipe 2 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 12962730 kg atau rata-rata 

216045,5 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

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



68 

sebanyak 46 kali sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0.77 kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 323525,17 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 25 108,5 1 kg. 

3. Tinplate jenis HS 7210.12.900ltipe 3 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 9460778 kg atau rata-rata 

157679,6 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 49 kali sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0.82 kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 244951,41 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 181 18,08 kg. 

4. Tinplate jenis HS 7212.10.1001tipe 4 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 7374979 kg atau rata-rata 

122916,3 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 52 kali sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0.87 kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 211804,66 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 13437,99 kg. 

5. Tinplate jenis HS 7212.10.910ltipe 5 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 41398,54 kg atau rata-rata 

689,98 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 60 kali, sehingga rata-rata order perbulannya adalah satu kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 26015,66 kg dan Safety Stock (SS) 
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sebesar 2209,OO kg. Total lost sales 41715 kg atau rata-rata 695,24 kg per 

bulan. 

6. Tinplate jenis HS 7212.10.900ltipe 6 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 1220753 kg atau rata-rata 

20345,89 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 52 kali, sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0,87 kali 

dengan reorder point (ROP) sebesar 33988,66 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 2021,99 kg. 

7. Tin-Free Steeljenis HS 7210.50.100/tipe 7 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 22628,35 kg atau rata-rata 

377,14 kg per bulan. Dalam lima tahun perusahaan melakukan order 

sebanyak 30 kali, sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0,5 kali. 

Total lost sales sebesar 5 14396 kg, atau rata-rata sebesar 8573.3 kg per 

bulan. Reorder point (ROP) sebesar 19041,03 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 2164,36 kg. 

8. Tin-Free Steel jenis HS 7210.50.900ltipe 8 

Total inventori akhir dalam lima tahun sebesar 171769 kg atau rata-rata 

sebesar 2862,8 1 kg per bulan.Dalam lima tahun pemsahaan melakukan 

order sebanyak 20 kali, sehingga rata-rata order perbulannya adalah 0,33 

kali. Total lost sales sebesar 120319 kg atau sebesar 2005,31 kg per 
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bulan. Reorder point (ROP) sebesar 7297,94 kg dan Safety Stock (SS) 

sebesar 574,60 kg. 

Secara ringkas hasil simulasi kebijakan persediaan bahan baku tinplate 

dan tin-free steel untuk masing-masing jenis dapat dilihat pada Tabel 11. Dari 

tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata persediaan akhir tertinggi adalah tinplate 

jenis HS.72.20.12.100 dan yang terkecil adalah tin-free steel jenis 

HS.7210.50.100. Order paling sering dilakukan sekali sebulan yaitu untuk 

tinplate jenis jenis HS.7212.10.910, sedangkan order yang paling jarang 

dilakukan adalah jenis tin-free steel HS 7210.50.900, yalmi hanya 0,33 kali. 

Dari keenam jenis tinplate terlihat bahwa pada jenisl tipe 1 sampai 4 dan 

tipe 6 tidak pernah mengalami lost sales, tetapi untuk tipe 5 dan kedua jenis tin- 

free steel sesuai hasil simulasi menunjukkan adanya lost sales. Dengan 

terjadinya lost sales membawa implikasi dapat menurunkan tingkat keuntungan 

perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya lost sales tersebut, 

perusahaan perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi pemesa- 

nannya atau memperbesar jumlah pemesanan (order quantity). 

Hasil simulasi ini selanjutnya dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengevaluasi kebijakan inventori yang selama ini dilakukan dan akan lebih 

jelas lagi kalau data-data biaya persediaan diketahui. 
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VI. KESIMF'ULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis perencanaan kebutuhan bahan baku serta pembahasan dari 

berbagai aspek kondisi PT.Sinar Djajacan secara mum, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Aspek Manajemen 

o Manajemen perusahaan pada dasarnya masih merupakan manajemen keluarga dan 

semua jabatan kunci yang ada saat ini dijabat oleh anggota keluarga yang juga 

merupakan pemegang saham. 

o Dari hasil analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih mempunyai 

kekuatan dan peluang untuk mengembangkan usahanya 

2. Aspek Pemasaran 

o PT.Sinar Djajacan saat ini baru menempati urutan yang ke sembilan belas dalam 

industri. Selanjutnya, dengan adanya tambahan investasi mesin-mesin printing baru 

yang direalisir pada bulan Agustus 1996, diharapkan kapasitas produksi serta daya 

saing perusahaan dapat meningkat. 

o Pangsa yang diraih PT Sinar Djajacan dalam lima tahun terakhir h a n g  dari 5% 

namun dilihat dari pertumbuhan penjualannya menunjukkan peningkatan yang cukup 
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pesat, dengan rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 22,41% (masih diatas rata- 

rata pertumbuhan indusiri yang hanya sebesar 12,52%). 

3. Aspek Produksi 

o Produk yang dihasilkan perusahaan selama ini didasarkan atas pesananljob order. 

Peningkatan volume penjualan nampak terjadi pada bulan-bulan tertentu, dan 

apabila diperhatikan secara seksama, peningkatan penjualan biasa terjadi pada saat- 

saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, NataliTahun Baru dan pada sa t - s a t  menjelang 

m u s h  ikan. 

o Mekanismelstrategi pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh PT Sinar Djajacan 

selama ini dilakukan sebagai berikut : 

* Pembelian bahan baku tinplate dilakukan secara rutin setiap bulan kepada para 

suppliernya dengan jenis dan jurnlah yang disesuaikan prakiraan kebutuhan. 

Pembelian secara impor dilaksanakan apabila harga impor relatip lebih murah 

dadatau pada saat stock dalam negeri sedang kosong. 

* Untuk bahan baku tin-free steel semua dibeli secara impor dalam j d a h  yang 

disesuaikan dengan prakiraan kebutuhan. 

o Hasil analisis sistim pengeloloaan persediaan bahan baku dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen pengadaan bahan baku dapat disampaikan bahwa : 

* Pemakaian bahan baku dalam proses produksi tidak secara proporsional karena 

perusahaan saat ini melakukan sistem job order dalam memproduksi 
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produknya, sehingga untuk pemakaian setiap jenis bahan baku disesuaikan 

dengan jenis produk yang dipesan. 

* Dapat dikatakan perusahaan tidak pemah kekurangan bahan baku, tetapi 

perusahaan perlu mengatur jumlah persediaan untuk meningkatkan efisiensi 

penyimpanan dan biaya. 

* Dengan melihat rasio antara kebutuhan sesuai hasil simulasi dengan persediaan 

masing-masing jenis bahan baku yang sangat beragam, telah menunjukkan bahwa 

perusahaan belum mengetahui secara jelas pola-pola kebutuhan setiap jenis bahan 

baku. 

o Pada masa-masa yang akan datang, perubahan pasar yang lebih kompetitif 

mengharuskan perusahaan untuk lebih aktif dan inovatifdalam melakukan produksi, 

maka problem persediaan bahan baku akan semakin besar. Oleh karena itu, 

pengelolaan persediaan bahan baku yang baik merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan di masa depan. 

o Dengan berpedoman pada tingkat kebutuhan bahan baku sesuai hasil simulasi ini 

diharapkan dapat diperoleh tingkat persediaan bahan baku yang paling efisien dan 

kelangsungan proses produksi tetap terjamin. 
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B. SARAN 

1. Disarankan pada perusahaan untuk mempelajari pola-pola kebutuhan setiap jenis 

bahan baku, karena pola-pola ini sangat diperlukan dalam perencanaan kebijakan 

inventori yang optimal. 

2. Selanjutnya dalam perencanaan pengadaan bahan baku perusahaan agar berpedoman 

kebutuhan bahan baku sesuai hasil simulasi, dan terhadap hasil simulasi inventori 

yang mash te jadi lost sales dapat diatasinya dengan jalan meningkatkan fiekuensi 

pemesanannya atau memperbesar order quantity. 
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m r- Lampiran 1. Realisasi Penjualan Kaleng per Bulan PT. Sinar Djajacan Tahun 1992 - 1996 (Kaleng) 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 
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I 
Lampiran 5. Perincian Jumlah Tenaga K e j a  

I 

Manager = 1 
KepaIaBagian = 6 
Supervisor = 12 
Kary. Produksi = 337 
Manager = 1 
Staf = 2 
Manager = 1 
Staf Umum & 
Keuangan = 4 
Satpam = 12 
Sopir = 4 
Kernet = 4 
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Lampiran 6 .  Daflar Mesin-mesin Utama PT. Sinar Djajacan 

1. potong 1 
2. Potong 2 
3. Kornponen 

I I Inner Coating I 3 1 

4. Body Maker 

5. Asembling 

Guretin 
Slifer 
Pound 

5 
2 

66 
Latex 
Oven 
Fleming 
Keep 
Sosiemic 
FlagingISlep 
Seaming Roll 

I Drying Oven 

7 
1 

26 
4 
5 

15 
9 

3 

5. Body Maker 

4. Komwnen I Str i~  Feed I 8 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 

ceiiing Compound 
Weilding 
Curing 
Flaging 
Seaming Roll 

5 
2 
2 
2 
2 
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Lampiran 7. Daftar MesinIPeralatan PT. Sinar Djajacan yang Dibeli Tahun 1996 

with Feeder 7?0/~rabtree Marquess ~ ~ 1 1 4 5 3 8  
2. Inner Coating Mailender Type 469 without I 1 I 707438 

~eeder/~rabt& Coater 1200 P/IL I 
3. Fully Automatic LT4 Conlinws Drying Oven 27 Cm 1 

I 
I I 2640000 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 
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Lampiran 8. Histogram Pemakaian Bahan Baku Tipe 1 - Tipe 8 

Histoaram of TIPEl N = 12 
Midpoint Count 

25000 2 ** 
30000 3 *** 
35000 1 * 
40000 2 ** 
45000 1 * 
50000 1 * 
55000 2 ** 

Histomam of TIPE2 N = 12 
Midpoint Count 

200000 5 ***** 
250000 0 
300000 4 **** 
350000 0 
400000 1 * 
450000 1 * 
500000 1 * 

Histoaram of TIPE3 N = 12 
Midpoint Count 

140000 2 ** 
160000 2 ** 
180000 1 * 
200000 0 
220000 2 ** 
240000 1 * 
260000 0 
280000 1 * 
300000 0 
320000 1 * 
340000 1 * 
360000 1 * 

Histomam of TIPE4 N = 12 
Midpoint Count 

120000 2 ** 
140000 2 ** 
160000 1 * 
180000 0 
200000 3 *** 
220000 0 
240000 1 * 
260000 0 
280000 2 ** 
300000 1 * 
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Histomam of TIPES N = I2 
Midpoint Count 

16000 5 *"** 
20000 0 
24000 3 *** 
28000 1 * 
32000 1 * 
36000 2 ** 

Histomam of TIPE6 N = 12 
Midpoint Count 

20000 2 ** 
24000 3 *** 
28000, 1 * 
32000 2 ** 
36000 0 
40000 1 * 
44000 3 *** 

Histomam of TIPE7 N = 12 
Midpoint Count 

10000 2 ** 
12000 2 * *  
14000 1 * 
16000 2 ** 
18000 1 * 
20000 1 * 
22000 0 
24000 2 ** 
26000 1 * 

Histogram of TIPE8 N = 12 
Midpoint Count 

4000 2 ** 
5000 3 *** 
6000 1 * 
7000 2 ** 
8000 1 * 
9000 1 * 
10000 2 ** 
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Lampiran 9. Distribusi Pemakaian Bahan Baku Tipe 1 - Tipe 2 

Tioe 1 

Tipe 2 

Tine 3 
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Tipe 5 
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Tioe 7 

Tioe 8 
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d 

01 
Lampiran 10. Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe 1 
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6; 
Lampiran 1 1 .  Hasil Simulasi Pemakaim-Bahm Baku Tipe 2 
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m 
Lampiran 12. Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe 3 
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t- m 
Lampiran 13. Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe 4 
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- ' Lampiran 15. Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe 6 
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Lampiran 18. Selang Kepercayaan 95% Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe I-Tipe8 

Selang Kepercayaan 95% untuk Data Pemakaian Tipe I 

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
39600 
40500 
37500 
36700 
38300 
40100 
40000 
38100 
38400 
35200 
38100 
39300 

STDEV 
10683 
10264 
9910 
9181 
11366 
10177 
10926 
10875 
10806 
10925 
10492 
10547 

95.0 PERCENT C.I. 
( 36563, 42637) 
( 37582, 43418) 
( 34683, 40317) 
( 34090, 39310) 
( 35069, 41531) 
( 37207, 42993) 
( 36894, 43106) 
( 35009, 41191) 
( 35328, 41472) 
( 32095, 38305) 
( 35117, 41083) 
( 36302, 42298) 

Selang Kepercayaan 95% untuk Data Pemakaian Tipe I1 

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME1 
JUN 
JUL 
AU G 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
308000 
332000 
274000 

STDEV 
103194 
109619 
89921 
9785.5 
97211 
109026 
97316 
96869 
104613 
93356 
93591 
108590 

SE MEAN 
14594 
15502 
12717 
13839 
13748 
15419 
13763 
13699 
14795 
13203 
13236 
15357 

Selang Kepercayaan 95% untuk Data Pemakaian 

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

N MEAN 
50 233200 
50 220800 
50 227200 
50 233600 
50 236000 
50 235200 
50 216000 
50 219200 
50 227200 
50 232400 
50 239200 
50 202000 

STDEV 
80266 
66879 
79566 
70848 
80000 
80667 
66762 

SE MEAN 
11351 
9458 
11252 
10019 
11314 
11408 
9442 
10125 
10202 
10612 
10902 
9835 

95.0 PERCENT C.I. 
( 278666, 337334) 
( 300839, 363160) 
( 248439, 299561) 

Tipe I11 

95.0 PERCENT C.I. 
( 210383, 256017) 
1 201789. 2398111 
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Selang Kepercayaan 958 untuk Data Pemakaian Tipe IV 

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
183600 
194000 
190800 
196800 
204800 
208400 
194800 
211600 
200400 
203600 
192800 
198800 

STDEV 
53558 
65683 
61307 
56476 
67074 
66405 
58806 
58845 
59177 
57809 
60442 
64195 

SE MEAN 
7574 
9289 
8670 
7987 
9486 
9391 
8316 
8322 
8369 
8175 
8548 
9079 

95.0 PERCENT C.I. 
( 168376, 198824) 
( 175329, 212671) 
( 173373, 208227) 
( 180746, 212854) 
( 185733, 223867) 
( 189524, 227276) 
( 178084, 211516) 
( 194873, 228327) 

Selang Kepercayaan 958 untuk Data Pemakaian Tipe V 

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
24880 
22720 
24640 
24880 
23520 
21920 
21440 
23600 
23520 
25440 
25360 
23760 

STDEV 
8525 
7111 
7724 
7971 
8067 
6676 
6701 
8251 
7903 
7172 
7564 
7381 

SE MEAN 
1206 
1006 

95.0 PERCENT C.I. 
( 22457, 27303) 
( 20698, 24742) 
( 22444, 26836) 
( 22614, 27146) 
( 21227, 25813) 
( 20022, 23818) 
( 19535, 23345) 
( 21255, 259.45) 
( 21273, 25767) 
( 23401, 27479) 
( 23210, 27510) 
( 21662, 25858) 

Selang Kepercayaan 958 untuk Data Pemakaian Tipe VI 

JAN 
PEB 
MAR 
AP R 
ME1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
31680 
32960 
32160 
32480 
30800 
29600 
32240 
32480 
31440 
32880 
30800 
34080 

STDEV 
9173 
9091 
9353 
9481 
9293 
9249 
8682 
9094 
9320 
9874 
9363 
9467 

SE MEAN 
1297 

95.0 PERCENT C.I. 
( 29073. 342871 
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S e l a n g  K e p e r c a y a a n  95% u n t u k  D a t a  P e m a k a i a n  T i p e  V I I  

JAN 
PEB 
MAR 
APR 
ME1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OKT 
NOP 
DES 

MEAN 
17320 
16840 
17240 
17120 
18040 
16320 
16000 
17640 
16200 
17800 
14840 
17160 

S T D N  
5008 
5452 
5670 
6036 
6068 
5351 
5584 
5138 
4664 
5529 
5254 
5758 

SE MEAN 
708 
771 
8 02 
854 
858 
757 
790 
727 
660 
782 
743 
814 

I. 0 PERCENT C. I. 
15896, 18744) 
15290, 18390) 
15628, 188521 
15404, 18836) 
16315, 19765) 
14799, 17841) 
14413, 17587) 
16179, 19101) 
14874, 17526) 
16228, 19372) 
13346, 16334) 
15523, 18797) 

S e l a n g  K e p e r c a y a a n  95% u n t u k  D a t a  P e m a k a i a n  T i p e  V I I I  

N MEAN S T D N  SE MEAN 95.0 PERCENT C . I .  
JAN 5 0 6660 2200 311 ( 6035, 7285) 
PEB 5 0 7420 2081 294 ( 6828, 8012) 
MAR 50 6600 2167 306 ( 5984, 7216) 
APR 50 6700 2043 289 ( 6119, 7281) 
ME1 5 0 6720 2214 313 ( 6091, 73491 
JUN 5 0 6480 1798 254 ( 5969, 6991) 
JUL 50 6520 2023 286 ( 5945, 7095) 
AUG 50 6740 2221 314 ( 6109, 7371) 
SEP 5 0 6620 1999 283 ( 6052, 7188) 
OKT 5 0 6820 2047 290 ( 6238, 7402) 
NOP 5 0 6740 2193 310 ( 6117, 7363) 
DES 50 6660 2144 303 ( 6051, 7269) 
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0 Lampiran 19. Hasil Simulasi Pemakaian Bahan Baku Tipe 1 - Tipe 8 per Bulan - 

Persediaan 1 81818.3333 1 426979.166) 306470.833 267141.666 26008.3333 1 41623.3333 20885.8333 1 12500 
Pemesanan 1 41666.66661 3000001 239166.666 195833.333 15833.33331 28333.3333 14583.33331 8333.33333 

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



- - Lampiran 20. Pembelian Bahan Baku ZfnpZate dan Lead Time-nya selarna Tahun 1996 (dalam satuan Kg) - 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 
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Lampiran 21. Pembelian Bahan Baku Tin-Free Steel dan Lead Time-nya selama Tahun 1996 
(dalam satuan Kg) 

Sumber : PT. Sinar Djajacan 
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Lampirah 22. Hasil Siulasi  Inventory untuk Bahan Baku Tipe 1- Tipe 8 

Total 1605207.3 0 42 
Rata-rata 26753.455 0 0.7 
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Total 12962729. 0 46 
Rata-rata 216045.49 0 0.766666 
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Total 9460778.4 0 49 
Rata-rata 157679.64 0 0.816666 
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Total 41398.538 41714.55 60 
Rata-rata 689.97564 695.2425 1 
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Total 1220753.3 0 52 
Rata-rata 20345.888 0 0.866666 
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Total 22628.345 514396.4 30 
Rata-rata 377.13909 8573.273 0.5 
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58 
59 
60 

Total 171769 120319 20 
Rata-rata 2862.81 2005.3 1 0.33 

Oktober 
Nopember 
Desember 

0 
0 

14286 

7499 
501 

14286 

6997 
6811 
6838 

501 
0 

7448 

0 
6310 

0 

1 
0 
0 

1 50 
0.00 
0.00 
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