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Peran persediaan dalam suatu industri manufakturing sangat penting. Pada 
umumnya perusahaan menghadapi dua masalah yang saling bertentangan terhadap 
persediaan. Perusahaan dapat menentukan tingkat persediaan yang tinggi untuk 
mencegah terhentinya proses produksi karena kekurangan bahan. Bila persediaan 
terlalu besar maka berakibat over stock, dana menganggur yang besar yang 
tertanam dalam persediaan, meningkatnya biaya simpan dan resiko kerusakan 
barang menjadi lebih besar. Sebaliknya bila perusahaan menentukan tingkat 
persediaan yang rendah akan berakibat resiko terjadinya shortage, terhentinya 
proses produksi bahkan hilangnya pelanggan. OIeh karena itu perlu dilakukan 
perencanaan dan pengendalian persediaan dengan baik. 

PT Cedefindo merupakan perusahaan kosmetika yang mempunyai 
spesialisasi dalam memproduksi produk hair care, body care, serta produk 
kosmetika dekoratif khususnya lipstik dan bedak hvo way cake. Produk utama 
hair care dan body care merupakan own product dengan brand milik sendiri. 
Meskipun produk tersebut memiliki brand yang dikelola sendiri, tetapi karena 
semakin ketatnya persaingan di antara produk sejenis, maka untuk beberapa 
produk pada umumnya aktual penjualan yang dapat dicapai masih di bawah 
target/budget Marketing. Selain own product, PT Cedefindo juga menerima job 
order di mana secara rata-rata mencapai 40% dari omzet perusahaan. Meskipun 
pola order yang datang sangat berfluktuasi baik dari segi kuantitas order maupun 
dari waktu datangnya order namun produk job order harus juga mendapat 
perhatian besar, Artinya demand dari produk-produk job order tidak dapat 
diketahui secara pasti. 

Kondisi over stock dan shortage terhadap bahan baku juga menjadi 
masalah bagi PT Cedefindo. Target yang diperkenankan atau masih dalam 
toleransi untuk dapat terjadi shortage adalah maksimum 1.0% per bulan dari total 
batch yang diproduksi. Sedangkan target yang masih di dalam toleransi untuk 
terjadinya over stock adalah 45% dari total inventori. Pada tahun 2002 dan tahun 
2003 kedua target tersebut sering tcrlampaui karena banyaknya faktor yang 
mempengaruhi. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan manajemen 
persediaan dan pengendalian bahan baku yang dilakukan oleh PT Cedefindo (2) 
membandingkan kinerja hasil perhitungan bila digunakan metode konvensional 
atau metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan terhadap hasil perhitungan 
dengan metode Simulasi Monte Carlo (3) Merumuskan dan merekomendasikan 
upaya perbaikan perencanaan dan pengendalian bahan baku. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
melalui pendekatan studi kasus yang berupa analisis dokuman. Cara yang 
dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 



permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang dibutuhkan 
diambil dari PT Cedefindo yang berupa data bulanan tahun 2002 dan tahun 2003. 
Untuk menganalisis data digunakan metode peramalan time series yang meliputi 
Metode Moving Average, Metode Single Exponential Smoothing dan Metode 
Do~rble Expnenlial Smoothing, serta Simulasi Monte Carlo. 

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan EOQ 
(Economic Order Quantity) atau MRP (Material Requirement Planning;). Kedua 
metode tersebut dalam kondisi nyata sulit untuk dapat diterapkan. Khususnya 
untuk teknik EOQ, karena ketatnya asumsi yang membatasi berlakunya teknik 
EOQ, antara lain permintaan dan lead time diketahui dengan pasti dan konstan. 
Berdasarkan ha1 tersebut maka dalam penelitian ini digunakan Sirnulasi Monte 
Carlo, karena lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan yang melayani job 
order yang sifatnya tidak pasti. 

Produk yang diteliti adalah yang termasuk pareto A, terdiri atas 32 jenis 
produk. Berdasarkan realisasi penjualan bulanan tahun 2002 dan tahun 2003 
terhadap produk-produk tersebut, maka dibuat forecast penjualan bulanan tahun 
2004. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana produksi berdasarkan 
forecast dan menghitung kebutuhan bahan baku tahun 2004 berdasarkan rencana 
produksi tersebut. Tujuan perusahaan terhadap persediaan bahan baku adalah 
menghendaki tingkat persediaan yang minimal khususnya di akhir tahun, dengan 
tetap menyediakan buffer stock. 

Berdasarkan rencana produksi dihitung kebutuhan bahan baku tahun 2004 
menggunakan metode konvensional yang saat ini digunakan perusahaan, metode 
rata-rata kebutuhan berdasar simulasi, rnetode simulasi dengan target pesimis dan 
metode simulasi dengan target optimis. Stok bahan baku akhir tahun 2004 
dihitung dengan metode konvensional menghasilkan nilai Rp 619.887.971,- Nilai 
stok akhir dengan metode konvensional adalah nilai 176 bahan baku yang di- 
gunakan untuk memproduksi 32 produk pareto A di tahun 2004. Dari 389 bahan 
baku yang ada, dilakukan simulasi khusus untuk 176 bahan yang digunakan oleh 
produk pareto A. Kebutuhan berdasarkan metode simulasi ini adalah berdasarkan 
realisasi pemakaian bahan tahun 2002 dan 2003 khusus untuk 176 bahan yang 
selain digunakan oleh 32 produk pareto A juga digunakan oleh sebagian besar 
produk non pareto A yang berjumlah 196 produk. Nilai stok bahan di akhir tahun 
2004 bila dihitung dengan metode rata-rata kebutuhan berdasarkan hasil simulasi 
diperoleh nilai Rp 634.677.257,- 

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 14.789.286 antara 
stok yang dihitung dengan metode konvensional yang saat ini digunakan 
perusahaan dan metode rata-rata hasil simulasi. Dengan kata lain terdapat selisih 
sebesar Rp 14.789.286,- yang menunjukkan kebutuhan untuk pembelian bahan 
baku di luar bahan-bahan yang digunakan pada produk pareto A. Nilai tersebut 
cukup kecil, terbukti bila dihitung rencana produksi sebesar rata-rata penjualan 
enam bulan terakhir d m  kebutuhan bahan baku untuk 20 produk non pareto A 
dibutuhkan 53 jenis bahan baku, dan diperoleh nilai stok bahan baku akhir tahun 
2004 yang jauh lebih besar, yaitu Rp 88.854.054,- 

Perhitungan stok akhir bahan baku dengan metode simulasi dengan target 
pesimis menghasilkan nilai Rp 465.915.596,- Kebutuhan dengan target pesimis 
adalah kebutuhan sebesar rata-rata hasil simulasi dikurangi dengan standar deviasi 
dari pemakaian bahan baku. Perhitungan kcbutuhan bahan baku dengan target 



optimis menghasilkan kebutuhan bahan baku tiap bulan sebesar rata-rata hasil 
simulasi ditambah dengan standar deviasi, menghasilkan nilai stok akhir sebesar 
Rp 886.525.514,- 

Over stock yang dialami PT Cedefindo tahun 2002 dan tahun 2003 
disebabkan oleh ( I )  Adanya produk baru yang mengharuskan manufakturing 
memproduksi tiga bulan pertama dari budget Marketing untuk menghadapi 
launching (2) Persyaratan minimal order bahan baku dari pemasok. Bila 
kebutuhan bahan baku jauh lebih kecil daripada minimal order maka perusahaan 
akan menanggung sisa stok yang besar akibat minimal order yang tinggi tersebut. 
(3) Adanya bahan baku yang digunakan oleh produk-produk slow moving (4) 
Lain-lain, misalnya cadangan bahan baku untuk job order, untuk produk ekspor, 
untuk produk yang dijual di direct selling, dan lain-lain. 

Pengadaan dan pengendalian bahan baku harus dilaksanakan secara kon- 
sisten sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Order bahan baku dibuat sesuai 
rencana produksi yang telah ditentukan sehingga diharapkan kontinuitas produksi 
dapat terjamin tanpa adanya kekurangan bahan baku. Hal-ha1 yang terkait 
langsung dengan pengadaan bahan baku sejak bahan baku tersebut dipesan, 
datang, diperiksa dan digunakan untuk proses produksi harus benar-benar 
terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pihak-pihak yang terkait bila 
diperlukan data jumlah persediaan di gudang, jumlah pending order, jumlah yang 
harus dipesan lagi serta jumlah yang sudah digunakan. 

Secara periodik perlu dilakukan tinjauan rata-rata kebutuhan bahan baku 
berdasarkan realisasi pemakaian bahan baku tersebut dengan menggunakan 
metode simulasi. Hal ini sesuai dengan sifat order yang ada di PT Cedefindo di 
mana 40% dari omzet adalah dari job order yang sangat tidak pasti ordernya, 
sehingga hasil rata-rata kebutuhan berdasarkan simulasi tersebut dapat dijadikan 
patokan dalam menentukan besamya persediaan pada masa yang akan datang. 

Perhitungan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan target pesimis 
tidak direkomendasikan untuk digunakan, karena pertimbangan banyaknya jenis 
bahan baku yang mempunyai kebutuhan menjadi minus yang dalam ha1 ini 
dianggap nol. Akibatnya proses produksi justru akan terganggu karena terjadi 
shortage bahan baku sebab secara kebutuhan dianggap nol, sehingga tidak muncul 
order untuk jenis bahan baku tersebut sedangkan secara riil bahan tersebut 
diperlukan. Berdasarkan penelitian lebih dalam sebagian besar bahan baku 
tersebut digunakan untuk kelompok produk dekoratiflmake-up 
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