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lkan tuna merupakan komoditi yang mempunyai prospek cerah di dalam 
perdagangan internasional. Permintaan terhadap komoditi ini setiap tahunnya 
mengalami peningkatan, baik permintaan dalam bentuk segar maupun olahan 
beku. Menurut data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 
1996, total impor tuna cakalang sedunia untuk periode 1991 - 1995, 
menunjukkan peningkatan sebanyak US $ 1.570.000 (tahun 1991 = US$ 
5.306.000 dan tahun 1995=  US$ 6.876.000) atau meningkat sebesar 6,16 
persen. 

Potensi perikanan laut Indonesia menurut Direktorat Jenderal Perikanan, 
seluruhnya diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, dimana 65,4 persen 
diantaranya atau 4,4 juta ton per tahun merupakan potensi dari perairan 
lndonesia dan sisanya sebesar 2,3 juta ton per tahun (34.6 persen) dari wilayah 
Zona Ekonomi Exlusive (ZEE). Potensi sumber daya ikan laut diperkirakan 
mencapai 1.033.800 ton per tahun, namun yang dimanfaatkan baru sekitar 78 
persen saja atau sebesar 806.350 ton per tahun. 

PT. Bonecom merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang 
bergerak di bidang pembekuan dan pengekspor ikan laut. Salah satu produk 
unggulannya adalah ikan tuna jenis Yellowfin (Thunnus albacares) atau bahasa 
1ndonesianya'~adidihan dalam bentuk loin (olahan beku). Tingkat penjualan ikan 
tuna dengan jenis ini rata-rata di atas 60 persen dari total penjualan. lkan ini 
sebagian besar diekspor ke negara Jepang, Amerika dan Eropa. 

lkan merupakan bahan baku penting 1 vital bagi PT. Bonecom, karena 
dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi. Sifat ikan yang musiman 
dan harga yang berfluktuatif merupakan faktor kendala yang harus dihadapi oleh 
perusahaan, selain itu adanya ketergantungan kepada supplier dalam ha1 
pengadaan bahan baku (ikan tuna). Hal ini menyebabkan berapa pun jumlah ikan 
tuna yang ditawarkan oleh supplier akan selalu di beli oleh perusahaan dan 
kegiatan pembelian pun dilakukan setiap hari. Berdasarkan pada kondisi 
tersebut, maka PT. Bonecom membuat suatu kebijakan dengan asumsi membeli 
ikan tuna dalam jumlah yang banyak pada waktu tingkat harga beli rendah dan 
menjualnya kembali pada tingkat harga yang tinggi. 

Kebijakan ini pada akhirnya memberikan suatu dampak yang dapat 
merugikan PT. Bonecom itu sendiri, yaitu terjadinya penumpukan persediaan 
ikan tuna sebagai bahan baku yang dapat menimbulkan tingginya biaya total 
persediaan, baik biaya penyimpanan maupun investasi yang harus ditanamkan 
oleh PT. Bonecom. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan sebagai 
berikut : (1) bagaimana perusahaan melakukan perencanaan pengendalian 
persediaan bahan baku khususnya untuk ikan tuna jenis Yellowfin, (2) 
bagaimana perencanaan pengendalian persediaan bahan baku yang sebaiknya 
diterapkan oleh PT. Bonecom agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan 
persediaan (under/over stock) 

Dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk : (1) 
mengkaji perencanaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya 
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mengenai bahan baku tuna loin dengan jenis Yellowfin, (2) membuat 
perencanaan pengendalian pengadaan persediaan bahan baku yang tepat bagi 
perusahaan agar tidak terjadi kelebihan I kekurangan persediaan (under / over 
stock). Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek Manajernen Produksi dan 
Operasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan persediaan bahan baku ikan 
tuna jenis Yellowfin 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan alat 
analisis Simulasi Montecarlo dan Metode Persediaan Probobilistik. Adapun 
langkah-langkah Simulasi Montecarlo adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan data permintaan ikan tuna selama 24 bulan dilakukan pengujian 

distribusi normal untuk mengetahui apakah pola data merupakan distribusi 
normal atau tidak. 

2. Membangkitkan bilangan acak dan di uji menggunakan metode Chi Square. 
3. Mengklasifikasikan data rnenurut selang kelasnya, median kelas, mencari 

frekuensi dan probabilitas dari masing-masing kelas. Bilangan acak diatas 
dikelompokkan berdasarkan interval random yang disesuaikan dengan 
mendian dari interval kelas masing-masing. Hal ini bertujuan untuk 
memperoleh interval dari bilangan acak yang akan digunakan pada proses 
simulasi. 

4. Melakukan proses simulasi dengan menggunakan data yang telah diuji dan 
bilangan acak yang dibangkitkan 

5. Menguji validitas dari masing-masing simulasi apakah model simulasi telah 
mewakili secara akurat sistem nyata yang distudi. Pengujian ini 
menggunakan pendekatan selang kepercayaan. 

Dalam menghitung jumlah persediaan digunakan model persediaan 
stokastik (probabilistik), metode ini digunakan untuk menghitung : (1) jumlah 
setiap pemesanan ( Q ), (2) tingkat persediaan ( SS ), (3) total biaya persediaan 

Berdasarkan hasil simulasi tingkat penjualan ekspor tuna loin untuk 
periode 2000 hingga 2005, rata - rata tingkat penjualan perbulannya adalah 
28.504,92 Kg (tahun 2000); 26,128,751 Kg (tahun 2001); 16.624,08 Kg (tahun 
2002); 30.881,08 Kg (tahun 2003); 27.316,83 Kg (tahun 2004) dan 30.881,08 Kg 
(tahun 2005). 

Hasil perkiraan penjualan ekspor ikan tuna loin jenis Yellowfin yang 
dihasilkan dengan metode sirnulasi rnontecarlo dapat dijadikan sebuah informasi 
atau rnasukan bagi perusahaan untuk mengetahui keadaan perkembangan 
tingkat penjualan khususnya ekspor, kebutuhan akan bahan baku ikan sebagai 
bahan baku utama dan persediaan yang harus disiapkan, baik bahan baku 
rnaupun produk olahan ikan tuna loin. 

Dengan menggunakan metode persediaan probabilistik, dapat diketahui 
jumlah pernesanan bahan baku yang optimal dan jumlah ikan tuna sebagai 
bahan baku penyangga (buffer stock) yang harus tersedia guna menjaga 
kelancaran berproduksi. Pemesanan optimal bertujuan untuk menentukan jumlah 
pembelian bahan baku yang optimal dalam setiap kali pemesanan dilakukan. 
Adanya perubahan pada setiap jumlah pernesanan disebabkan oleh adanya 
perubahan pada tingkat penjualan, karena hubungan keduanya berbanding lurus. 
Rata - rata pemesanan optimal untuk setiap pemesanan adalah 1.477,81 kg, 
angka ini merupakan rata - rata dari seluruh jurnlah pemesanan optimal dari 
tahun 2000 - 2005. Hal ini dilakukan untuk mempermudah di dalam 
pelaksanaannya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Perencanaan dan pengendalian 
persediaan bahan baku ikan tuna PT. Bonecorn melakukannya berdasarkan 
pada historical data dan pengalaman masa lalu. Pengendaliaan yang dilakukan 
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oleh PT. Bonecom mengenai ikan tuna sebagai bahan baku hanya dilihat dari 
jumlah ikan tuna yang masuk, berdasarkan pada data pembelian, kemudian 
dibandingkan terhadap keluaran sebagai produk tuna loin. Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui keadaan secara kuantitatif persediaan bahan baku maupun 
produk tuna loin yang tersimpan dalam cold storage. (2) PT. Bonecom 
mengalami over stock sebesar 32,38% dari yang seharusnya tersedia, karena 
secara teoritis, tingkat persediaan disediakan sebesar 10 - 20% dari total 
kebutuhan bahan baku selama kegiatan proses produksi. lkan tuna yang 
tersimpan sebagai persediaan berdasarkan data tahun 1998 - 1999 adalah 
sebanyak 1.560.315,35 kg atau rata - rata persediaan 65.013,14 kg, sedangkan 
hasil perhitungan bahwa jumlah ikan tuna sebagai bahan baku yang sebaiknya 
tersedia adalah sebesar 43.960 kg. Selain itu jumlah pemesanan yang dilakukan 
oleh PT. Bonecom selama ini melebihi kebutuhan (berdasarkan pada tingkat 
penjualan) sebesar 1.935,24 kglpesanan yang bernilai Rp. 24.771.072. 
Berdasarkan data collection tahun 1998 - 1999, total pembelian ikan tuna adalah 
sebanyak 2.491.529,19 kg, dengan perhitungan 1 tahun adalah 365 hari kerja, 
maka rata - rata pembelian ikan tuna adalah sebanyak 3.413,05 kglpesanan 
yang bernilai Rp. 43.687.040. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode 
persediaan probabilistik jumlah pemesanan optimal adalah 1.477,81 kglpesanan 
yang bernilai Rp. 18.951.968, dengan demikian PT. Bonecom dapat menekan 
biaya investasi sebanyak Rp. 24.771.072 untuk kelebihan bahan baku. 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak PT. Bonecom adalah sebagai 
berikut: (1) Melakukan penataan kembali langkah kerja dalam 
mengkoordinasikan data dari unit penjualan, unit produksi serta unit pengadaan 
sehingga perencanaan dan pengendalian kebutuhan bahan baku akan lebih 
terpadu. Data yang disampaikan oleh masing-masing unit seyogyanya dapat 
berupa bentuk laporan yang lebih baik dari sistem manajemen informasi yang 
telah dikomputerisasi yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan di 
dalam menentukan kebijakan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. (2) PT. Bonecom harus memperhatikan tiga faktor yang menjadi inti 
dalam management inventow atau pengendalian persediaan, yaitu perkiraan 
tingkat penjualan, pengawasan terhadap tersedianya persediaanlstok dan 
pemenuhan kembali persediaan. Pada intinya ketiga faktor tersebut membahas 
penentuan jumlah buffer stock yang sebaiknya berdasarkan pada hasil 
peramalan tingkat penjualan. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 
tingkatan persediaan adalah dengan mengkombinasikan metode simulasi 
montecarlo dengan metode persediaan probabilistik. 

KataKunci : Tuna Loin, PT. Bonecom, Manajemen Produksi dan 
Operasional. Simulasi Montecarlo, Metode Persediaan 
Probabilistik, Studi Kasus. 
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