
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelapa sawit sebagai salah satu tanaman penghasil minyak nabati, peranannya 

pada beberapa waktu terakhir ini nampak semakin menonjol. Hal ini menunjukkan 

kelapa sawit sebagai bahan baku industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) 

mempunyai prospek yang cukup cerah dan akan terus berkembang dimasa yang akan 

datang (Anonimous, 1990). 

Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia 

setelah Malaysia, menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi strategis. Hal ini dapat 

dilihat dari besamya kontribusi kelapa sawit terhadap pendapatan nasional dan deviia 

negara. Produksi minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit dari periode 1979 

hingga 1993 terirs meningkat menjadi 4.011.000 ton untuk minyak sawit dan 

4 15.000 ton untuk inti kelapa sawit, seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi Minyak Kelapa Sawit Serta Inti Sawit Selama 
Periode Bhun 1979 - 1993. 



Dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak sawit lain, Indonesia 

mempunyai beberapa keunggulan komparatif seperti: kondisi iklim yang optimal, 

banyaknya lahan yang tersedia untuk penanaman kelapa sawit, kemampuan 

menyediakan benih unggul dalam jumlah yang besar, kurangnya hama dan penyakit 

yang serius yang dapat menimbulkan kegagalan produksi dan cukup tersedianya 

tenaga keja  serta pasaran dalam negeri yang sedang tumbuh. 

Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, permintaan. terhadap minyak sawit 

Indonesia pada tahun 1995, akan mencapai 1,6 juta ton. Dengan demikian pada 

tahun tersebut surplus produk minyak sawit domestik akan mencapai sekitar 1,3 juta 

ton. Apabila eksportir Indonesia tidak dapat menembus pasar internasional, maka 

dikhwatirkan surplus minyak sawit ini akan membanjiri pasaran domestik 

(Anonimous, 1994). 

Dalam perdagangan internasional, pesaing utama Indonesia dalam ekspor 

minyak sawit adalah Malaysia yang sampai saat ini masih me~pakan  produsen dan 

eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Peranan Malaysia dalam total ekspor 

produksi minyak sawit dunia yang berjumlah 8.893.000 pada tahun 1991 mencapai 

64,90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan minyak sawit 

(CPO) dunia sangat dipengaruhi oleh fenomena minyak sawit Malaysia. 

Malaysia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia 

merupakan negara yang dapat dijadikan pembanding bagi industri kelapa sawit di 

Indonesia. Tentunya ha1 yang diharapkan ditemukannya faktor spesifik perusaham 

yang merupakan faktor spesifik kepemilikan. Keunggulan spesifik perusahaan 

merupakan keunggulan internal yang khas yang memberikan suatu keunggulan 

kompetitif relatif terhadap perusahaan lain (Rugman, et al, 1993). 



Johor Tenggara Oil Palm Sdn Bhd merupakan salah satu perusahaan peng- 

olahan minyak sawit yang ada di Johor Malaysia cukup berhasil. Dengan demikian 

sebagai pembanding bagi industri minyak sawit yang ada di Indonesia, dilakukan 

kajian berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan, baik menyangkut kegiatan segi 

operasional ataupun kegiatan lain seperti pemasaran, personalia, akuntansi dan 

administrasi serta segi manejerial yang menyangkut fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan segala kegiatan 

operasinal perusahaan. 

Dominasi produk minyak kelapa sawit Malaysia dalam perdagangan 

internasional tidak terlepas dari pengelolaan manajemen industrinya dari hulu hingga 

hilir (dari penyediaan sarana produksi hingga produksi akhirnya berada ditangan 

konsumen) ditangani dengan baik. Hal ini menjadikan faktor-faktor yang menunjang 

produksi dapat dikendalikan, sehingga operasi produksi dapat berjalan seefisien 

mungkin. Pada akhirnya manajemen yang baik tersebut menjadikan posisi 

perusahaan Malaysia memiliki posisi tawar menawar (bargaining power) lebih kuat 

di- banding industri minyak kelapa sawit dari negara lain. 

Salah satu faktor yang menunjang produksi adalah bahan-bahan atau material 

disamping manusialtenaga kerja, mesin-mesinlperlengkapan dan modal (money). 

Faktor-faktor tersebut dapat bekerja bersama-sama, sehingga dihasilkan output yang 

maksimum dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Demikian juga halnya 

dengan pengaturan material penggunaannya diupayakan seoptimal mungkin tanpa 

mengganggu kontinuitas produksi. 

Persediaan (inventory) merupakan suatu sumberdaya dan dana yang men- 

ganggur (idle resource), namun persediaan bahan dan barang tersebut harus ada, 

karena selain bahwa bahanlbarang tersebut kebanyakan harus dibeli dari luar 

perusahaan yang tentu saja tidak dapat setiap waktu dibeli dengan mudah, juga untuk 



menjamin kontinuitas produksi. Jadi kegiatan penyediaan bahan itu harus ada, tetapi 

sifat kegiatan itu haruslah bertujuan untuk menghasilkan kegunaan yang lain. 

Untuk dapat mengadakan penediaan tersebut tentunya diperlukan sejumlah 

biaya-biaya dan dengan adanya persediaan tersebut, maka ada sejumlah modal yang 

terikat sebagai barang persediaan. Persoalan yang timbul adalah sampai berapa 

jauhkah persediaan bahan maupun barang-barang tersebut harus disediakan agar 

tidak terlalu banyak jumlah modal yang terikat sebagai persediaan. 

Persoalan persediaan terkait dengan tujuan fungsi persediaan. Fungsi bagian 

persediaan adalah ikut bertanggungjawab terhadap kontinuitas produksi yang 

disamping itu juga menyusun kebijakan persediaan yang paling efisien. 

Jenis bahan pembantu yang terdapat pada proses pengolahan minyak kelapa 

sawit yang dimiliki oleh Kilang Sawit Johore Tenggara Oil Palm SDN BHD, secara 

garis besarnya antara lain bahan kimia, bahan bakar dan pelumas dan bahanfonderdil 

perlengkapan pabrik. 

Perusahaan ini belum optimum dalam mengelola bahan pembantu. Hal ini 

perlu kajian' yang dapat dijadikan bahan pembanding untuk industri Minyak sawit di 

Indonesia. 

B. Perurnusan Masaiah 

Johore Tenggara Oil Palm Sdn Bhd merupakan perusahaan yang memiliki 

kebijakan untuk menyimpan persediaan bahan pembantu pada tingkat yang aman 

untuk mendukung kelancaran proses produksinya, sehingga efesiensi biaya perse- 

diaan bukan me~pakan pertimbangan utama. 

Kebijakan manajemen persediaan bahan pembantu tersebut dapat mengaki- 

batkan inefisiensi dalam melakukan proses produksi. Sumber inefisiensi tersebut 

antara lain : 



a. Meningkatnya biaya penyimpanan, termasuk juga biaya pembuatan dan 

pemeliharaan gudang 

b. Timbulnya biaya-biaya lain, karena adanya biaya resiko kekurangan ataupun 

kehilangan bahanlbarang. 

Hal di atas akan dapat meningkatkan harga pokok penjualan, yang pada 

akhirnya mengakibatkan produk tidak mampu bersaing di pasar, baik di pasar 

domestik maupun pada pasar internasional. 

Pendekatan Economic Order Quantity merupakan salah satu metode yang 

menjadikan biaya sebagai pertimbangan utama dalam keputusan manajemen 

inventori. Oleh karena itu menarik untuk dikaji penerapan Economic Order 

Quantity di Johore Tenggara Oil Palm Sdn Bhd dan membandingkan hasilnya dengan 

metode yang selama ini dilakukan oleh Johore Tenggara Oil Palm Sdn Bhd. 

C. Tujuan dan Kegunaan Geladikarya 

Tujuan Geladikarya ini adalah untuk : 

1. Mengkaji manajemen inventori di Johore Tenggara Oil Palm SDN.BHD 

2. Menentukan alternatif perhitungan inventori 

Geladikarya ini secara umum mempunyai kegunaan bagi perusahaan berupa 

alternatif untuk memanfaatkan cara menentukan jumlah atau tingkat persediaan 

bahan pembantu yang optimal pada kilang Sawit Johor Tenggara Oil Palm Sdn Bhd, 

dimana penerapannya sangat tergantung kepada manajemen perusahaan yang ber- 

sangkutan. 



D. Ruang Lingkup 

Persediaan lne~pakan istilah umum untuk menunjukkan segda sesuatu atau 

sumberdaya-sumberdaya organisasi yang disimpang dalam mengantisispasi terhadap 

pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumberdaya mungkin internal maupun 

ekstemal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi 

atau produk akhir, bahan pembantulpelengkap dan komponen-komponen lain yang 

menjadi bagian dari keluaran produk peNSahaan. 

Pada penelitian ini fokus kajian hanya dibatasi pada optimalisasi persediaan 

barang-barang pembantu atau barang penolong. Persediaan barang pembantu atau 

atau penolong (supplies) dapat didifinisikan sebagai persediaan barang-bag  yang 

diperlukan dala~n suatu proses produksi, tetapi tidak merupakan barang atau 

komponen barang jadi. 

Dua ha1 pokok yang dapat ditarik dari difinisi diatas, yaitu pertama, barang- 

barang yang diperlukan dalam proses produksi. Artinya barang-barang pembantu 

hanya merupakan barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya proses 

produksi. Kedua, tidak merupakan bagian dari barang jadi. Sangat jelas bahwa 

barang pembantu hanya dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan barang jadi 

(finished good). 

Dalam sistem persediaan barang pembantu ini akan dilihat serangkaian 

kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat perrsediaan, seberapa besar 

pesanan yang harus dilakukan. Sistem dan model persediaan ini bertujuan untuk 

meminimumkan biaya total melalui penentuan apa, berapa dan kapan pesanan di- 

lakukan secara optimal. 




