
I. PENDAHULUAN ' 

1.1. Latar Belakang 

Jenis persediaan yang ada dalam perusahaan tergantung dari jenis perusa- 

haan. Sebagai contoh, untuk perusahaan jasa jenis persediaan yang mungkin 

timbul berupa persediaan bahan pembantu atau persediaan habis pakai, yang 

termasuk di dalamnya adalah jenis kertas, karbon, tinta, buku kuitansi dan 

materai. Untuk perusahaan manufaktur jenis persediaan meliputi persediaan ba- 

rang jadi, persediaan barang dalam proses, serta persediaan bahan baku. Untuk 

perusahaan dagang, persediaan berupa persediaan barang dagangan dan perse- 

diaan bahan penolong. 

Persediaan bahan baku memberikan fleksibilitas dalam ha1 pengadaan. 

Tanpa persediaan yang cukup perusahaan harus selalu menyiapkan dana yang 

besar agar setiap waktu dapat membeli bahan baku yang diperlukan. Sebaliknya 

persediaan bahan baku pada suatu saat akan dapat menjadi lebih tinggi karena 

bagian pengadaan memanfaatkan potongan pembelian. 

Setiap bagian dalam perusahaan memandang persediaan dari berbagai sisi 

dengan berdasarkan pada kepentingan yang berbeda. Misalnya bagian Markcring 

menghendaki tingkat persediaan yang tinggi agar dapat melayani permintaan 

pelanggan sebaik mungkin. Persediaan barang jadi yang cukup akan dapat 

menjamin efektivitas kegiatan pemasaran, karena bila persediaan kurang bisa jadi 

perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk merebut pasar. Bagian Purchasing 

cenderung membeli barang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk memperoleh 

harga yang kompetitif dan cukup murah. Demikian juga dengan Bagian Produksi, 



menghendaki tingkat persediaan yang tinggi untuk mencegah terhentinya produksi 

karena kekurangan bahan. 

Di lain pihak, Bagian PPlC (Production Planning and Inventoy Control) 

menghendaki tingkat persediaan yang seminimal mungkin tetapi tidak sampai 

terjadi stock out dengan mempertimbangkan buffer stock yang wajar. Demikian 

pula dengan Bagian Accounting dan Finance, akan memilih untuk mempunyai 

tingkat persediaan yang serendah mungkin, untuk memperkecil investasi dalam 

persediaan dan biaya pergudangan. Bila persediaan terlalu besar, maka akan 

mengakibatkan perputaran persediaan yang rendah sehingga profitabilitas 

perusahaan menurun. 

Mengendalikan persediaan yang tepat bukan ha1 yang mudah. Bila 

persediaan terlalu besar, berakibat dana menganggur yang besar yang tertanam 

dalam persediaan, meningkatnya biaya simpan dan resiko kerusakan barang yang 

lebih besar. Selain itu persediaan yang terlalu besar, maka akan mengakibatkan 

perputaran persediaan yang rendah sehingga profitabilitas perusahaan menurun. 

Sebaliknya bila sediaan terlalu kecil, mengakibatkan risiko terjadinya 

stock ozrt karena barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar 

yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya 

keuntungan, bahkan hilangnya pelanggan. Mengingat pentingnya arti persediaan 

dan dampaknya bila kekurangan persediaan, maka perlu dilakukan pengelolaan 

dan pengendalian sediaan dengan baik. 

Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, terlihat bahwa peran 

persediaan dalam suatu industri manufaktur sangat penting. Secara nyata perlu 



dilakukan pembenahan terhadap pola perencanaan dan pengendalian persediaan 

agar tingkat persediaan mencapai nilai yang optimal. 

Hal-ha1 yang seharusnya dihindarkan dalam sistem perencanaan dan 

pengendalian bahan baku adalah terjadinya over stock atau sebaliknya shortage 

yang mengakibatkan stock out terhadap produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi 

di atas juga sering dikeluhkan oleh PT Cedefindo dalam perencanaan dan pengen- 

dalian bahan baku yang digunakan. Target yang diperkenankan atau masih dalam 

toleransi untuk dapat terjadinya shortage bahan baku adalah maksimal 1.0% per 

bulan dari total batch yang diproduksi. Besamya shorrage bahan baku per bulan 

tahun 2002 dan 2003 dabat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel I .  Besarnya Shortage Bahan Baku Tahun 2002 dan Tahun 2003 (%) 

Target yang diperkenankan atau masih dalam toleransi untuk terjadinya 

over stock adalah 45% dari total nilai inventori. Besarnya over stock bulanan 

tahun 2002 dan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 2. Dalam praktek di lapangan, 
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karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, maka ha1 yang sering terjadi adalah 

kedua target atau maksimal toleransi tersebut terlampaui. 

Tabel 2. Besamya Over Stock Tahun 2002 dan Tahun 2003 (%) 

PT Cedefindo, 2004 (diolah) 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perkembangan bisnis yang cepat dan ketat menuntut perusahaan untuk 

bekerja keras, guna mempertahankan eksistensinya. Perusahaan harus dapat 

berbenah di segala aspek agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien. 

Salah satu ha1 yang penting dalam industri manufaktur adalah mengendalikan 

persediaan bahan baku, agar dapat minimal, mengingat berdasarkan penelitian, 

biaya persediaan bisa mencapai lebih dari 70% dari seluruh biaya yang harus 

dikeluarkan dalam suatu industri manufaktur (LPPM, 2001) 

Sesuai dengan berbagai kondisi yang melatarbelakangi seperti di atas, 

terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yang menjadi pertimbangan 

dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. PT Cedefindo merupakan perusahaan kosmetika yang mempunyai 

spesialisasi dalam memproduksi hair care, body care, serta produk 

kosmetika dekoratif khususnya lipstik dan bedak two 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 pada umumnya aktual penjualan yang dapat dicapai masih di 

bawah targetlbudget. 

b. Produk job order secara rata-rata mencapai 40% dari omzet perusahaan, 

harus juga mendapat perhatian besar, meskipun pola order yang datang 

sangat berfluktuasi baik dari segi kuantitas order maupun dari waktu 

datangnya order. Artinya demand tidak dapat diketahui secara pasti. 

c. Jenis bahan baku yang digunakan sangat bewariasi dengan lead time yang 

tidak konstan. 

d. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang kosmetika yang 

menawarkan jasa job order dengan layanan yang baik serta mutu dan 

harga yang kompetitif. 

1.3. Rumusan Masalah 

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan EOQ 

(Economic Order Quanti&) atau MRP (Material Requirement Planning). Hal 

tersebut dalam kondisi nyata sulit untuk dapat diterapkan karena ketatnya asumsi 

yang membatasi berlakunya teknik tersebut, antara lain permintaan dan lead time 

dapat diketahui dengan pasti dan konstan. Oleh karena itu di dalam penelitian ini 

digunakan simulasi Monte Carlo dengan- pertimbangan karena simulasi dapat 

lebih mengakomodasi keadaan dunia nyata yang secara riil penuh dengan 

ketidakpastian. Karakteristik perusahaan yang melayani pesanan job order yang 

sifatnya sangat tidak pasti juga menjadi pertimbangan dalam menentukan 



pemilihan metode simulasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi 

di atas, maka perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang mana- 

jemen persediaan dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Bahan Baku 

Melalui Pendekatan Simulasi : Studi Kasus di PT Cedefindo. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi acuan dalam pemecahan rnasalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Objek kajian dari penelitian dengan studi kasus ini adalah PT Cedefindo, sehing- 

ga pennasalahannya dikaitkan dengan kondisi yang terdapat di perusahaan ter- 

sebut. Adapun masalah yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan manajemen perencanaan dan pengendalian perse- 

diaan bahan baku utama yang dilakukan PT Cedetindo dalam mengelola 

persediaan bahan baku, terutama untuk memenuhi demand yang tidak 

pasti dan lead time yang tidak konstan. 

b. Bagaimana kinerja perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku 

menggunakan metode konvensional yaitu metode yang saat ini diterapkan 

oleh PT Cedefindo bila dibandingkan dengan perhitungan menggunakan 

metode Simulasi Monte Carlo. 

c. Bagaimana upaya perbaikan perencanaaan dan pengendalian persediaan 

bahan baku yang direkomendasikan untuk diterapkan oleh PT Cedefindo 

agar tidak terjadi over stock maupun stock out. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 



a. Mendeskripsikan penerapan manajemen persediaan dan pengendalian 

bahan baku yang dilakukan oleh PT Cedefindo. 

b. Membandingkan kinerja hasil perhitungan bila digunakan metode 

konvensional yaitu metode yang saat ini dilakukan oleh perusahaan 

terhadap hasil perhitungan dengan metode Simulasi Monte Carlo. 

c. Merumuskan dan merekomendasikan upaya perbaikan perencanaan dan 

pengendalian bahan baku yang perlu dipertimbangkan oleh PT Cedefindo. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya beberapa tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut : 

a. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana pengembangan 

wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, 

khususnya dalam rangka melatih dan mempertajam kemampuan 

analisis peneliti dengan menggunakan pendekatan aspek manajerial. 

b. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, 

khususnya dalam ha1 perencanaan dan pengendalian persediaan bahan 

baku. 

c. Dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan 

masukan untuk penelitian sejenis melalui pendekatan ilmu manajemen 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi realisasi penjualan produk bulanan 

periode tahun 2002 - 2003 sebagai dasar untuk membuat peramalan penjualan 

tahun 2004. Proses ini dilanjutkan dengan perencanan produksi serta perhitungan 

kebutuhan bahan baku untuk menunjang terealisasinya rencana produksi tersebut. 

Perhitungan kebutuhan bahan baku dilakukan sesuai dengan metode konvensional 

yang saat ini diterapkan oleh perusahaan, dan dengan menggunakan metode 

Simulasi Monte Carlo. Hasil dari kedua metode tersebut nilai inventori akhir 

tahun diperbandingkan untuk dapat memberikan rekomendasi perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku di PT Cedefindo. 




