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3.1 Proyek Kontruksi 

Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang 

memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus di jaga, 

kapan persediaan harus diisi, dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan. Sistem 

ini bertujuan menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya yang tepat, dalam 

kuantitas yang tepat dan pada wa..1<.tu yang tepat. Denga..'1 kata lain, system dan model 

persediaan .bertujuan untuk meminimumkan biaya total melalui penentuan apa, 

berapa, dan kapan pesanan dilakukan secara optimal. Bab ini akan membahas sistem 

pengendalian, persediaan, dan membuat berbagai keputusan investasi persediaan. 

Di dalam pelaksanaan suatu proyek kontruksi proses pengadaan dan 

penyediaan material merupakan suatu hal yang sangat penting dan mempengaruhi 

keberhasilan dari pelaksanaan suatu proyek kontruksi, serta merupakan suatu 

komponen dan sistem penjadwalan dan pengendalian yang tersusun untuk 

mewujudkan hubungan yang saling tergantung erat dan berpengaruh satu sarna 

lainnya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembelian dan pengadaan akan 

berdampak langsung pada pelaksanaan operasi kontruksi terutama dalam hal 

pengerahan sumber daya lainnya. 
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Pen~endalian yang perlu dilakukan dalam proyek konstrusi atara lain, yaitu: 

pengendalian waktu, pengendalian biaya, pengendalian sumber daya manusia 

(pekerja), pengendalian mutu bahan, dan pengendalian material. 

3.2 Pengendalian Material 

Pengendalian material, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sistem 

persediaan, sistem pengendalian persediaan, intensitas pemesanan sekaligus sistem 

infonnasinya, agar dicapai sistem pengadaan material tepat waktu, tepat jumlab dan 

tepat harga. Dalam hal ini metode pengendalian yang digunakan adalah metode EOQ 

(Economic Order Quantity), POQ (Periode Order Quantity), dan MRP (Material 

Requ~mentPlanning). 

3.3 Sistem persediaan 

Sistem persediaan adalah suatu cara atau teknik untuk mengatur persediaan, 

yaitu persediaan material. Teknik persediaan ini masukannya adalah menyediakan 

bahan material. Prosesnya adalab dimulai dengan mengatur jumlab kebutuhan 

material tersebut. Hasilnya adalah laporan hitungan kebutuhan material.menurut Drs. 

Yamit, M.Si dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Persediaan", secara klasik 

model persediaan yang ideal adalah seperti diperlihatkan dalam Gambar 3. 1 Model 

Persediaan, dimana Q adalah jumlah pembelian dan ketika pesanan diterima jumlab 

persedian sarna dengan Q. Dengan tingkat penggunaan tetap, persediaan akan habis 
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habis dalalTI waktu tertentu da.'1 ketika persediaan hanya tinggal sebanyak kebutuhan 

selama tenggang waktu pemesanan kembali (reorder point = ROP) harus dilakukan. 
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3.4 Sistem pengendalian Persediaan 

Sistem pengendalian persediaan adalah suatu cara atau teknik mengendalikan 

persediaan material. Teknik pengendalian persediaan ini inputnya adalah 

menyediakan material yang akan dikendalikan. Prosesnya adalah dimulai dengan 

menghitung kebutuhan material, kemudian mengendalikan kebutuhan material 

tersebut, yaitu kapan dilakukan pemesanan, dan kapan material tersebut datang ke 
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lokasi. Hasilnya berupa laporan tentang jumlah material, jadwal pemesanan dan 

jadwal penerimaan material yang akan dikendalikan. 

Metode pengendalian yang sering digunakan dalam bidang konstruksi 

maupun industri menurut Ahyari, 1986, dalam bukunya yang berjudul Pengendalian 

Produksi antara lain: EOQ (Economic Order Quantity), MRP (Material Requirment 

Planning), POQ (Periode Order Quantity), LFL (Lot Fat Lot), FOQ (Fixed Order 

Quantity) dan masih banyak lagi. 

3.4.1. Metode Pengendalian EOQ (Economic Order Quantity) 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah suatu metode jumlah pemesanan 

yang dapat meminimumkan total biaya persediaan. Untuk memperoleh biaya 

minimum setiap kali pemesanan (BOO), dapat dilakukan dengan cara menderivasikan 

total biaya dengan jumlah pemesanan (Q) dan disamakan dengan nol. Menurut Drs. 

Yarnit, M. Si, 1999, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Persedian. Rumus 

EOQ: 

Q* = 42~R = ~2;: (1) 
Dimana: 

R = Jumlah kebutuhan dalam unit 

C = Biaya pemesanan tiap kali pesan 

H = PT = Biaya simpan per unit I tahun 

Q* = Jumlah pemesanan per unit 
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Dari EOQ tersebut dapat diketahui jumlah frekuensi pemesanan selama setalmn dapat 

dicari dengan cara berikut: 

F = ~=:; ~HR* 2C ... (2)
Q 

' 

v ~ -~ =o;Qi ~ ~1~ (3) 

Untuk pemesanan kembali (ROP) ditentukan berdasarkan kebutuhan selama tenggang 

J waktu pemesanan : 

B = RL = ROP unit ~ per bulan 
12 

B = RL = ROP unit ~ per minggu 
52 

Dimana: 

RL == Jumlah kebutuhan x Lead time (dalam tahun),. 

Jika jumlah pcmcsanan kembali (B) < dari jumlah pemesanan (Q) maka tidak akan 

pemah terjadi kekurangan persediaan dan jika jumlah pemesanan kembali (8) > dari 

jumlah pemesanan (Q) maka akan terjadi kekurangan persediaan dalam tiap 

pemesanan. 

Jadi total biaya minimum per tahun dapat ditentukan dengan mengganti Q dengan 

Q*, yang terdapat dalam rumus total annual cost.rumus total biaya m i '1imuttl per 

tahun adalah sebagai berikut: 

TC (Q*) = PR + HQ* (4) 
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Dimana. 

P = Biaya pembelian per unit 

H = Biaya simpan per unit / tahun 

Q*= Total biaya minimum per ta.l-tun 

C = Biaya pemesanan tiap kali pesan 

T =	 Persentase total biaya simpan pertahun 

R = Jumlah kebutuhan dalam unit 

Model EOQ tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: 

1.	 kebutuhan bahan baku dapat ditentukan, relatif tetap, dan terus~menerus 

2.	 tenggang waktu pemesanan dapat ditentukan dan relatif tetap 

3.	 tidak diperkenankan adanya kekurangan persediaan; artinya setelah kebutuhan 

dan	 tenggang waktu dapat ditentukan secara pasti berarti kekurangan 

- - -d' - - da- -t d'hjt'l~ "perse IMn pa. l .....~art 

4.	 pemesanan datang sekaligus dan akan menambah persediaan 

5.	 struktur biaya tidak berubah; biaya pemesanan atau persiapan sama tanpa 

memperhatikan jumlah yang dipesan, biaya simpan adalah berdasarkan fungsi 

linier terhadap rata·rata persediaan dan harga beli atau biaya pembelian per 

unit adalah konstan (tidak ada potongan) 

6•	 kapasl"tas oud"'no d"'n modal culrup utltllk - - - m""nam-plln_ bO -....a...1. _...... _"b &0 ................ .a..a...... ...& ... d"'h -mpmbpli.................. p-""S-"'h<lft.a..a.~ ...
_ 

7.	 pembeliaan adalahsatujenis item. 
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bagaimanapun juga EOQ adalah model manajemen persediaan yang dapat
 

meminimumkan total biaya.
 

Contoh.
 

PT BMC membeli 8000 produk setiap tahun dengan harga Rp 10.000., per unit.
 

Biaya pemesanan Rp 30.000., tiap kali pesan dan biaya simpan Rp 3000., unit per
 

tahun. Berapa EOQ, total biaya, frekuensi pembeliaan satu talmn dan kapan
 

melakukan pemesanan kembali, jika lead time 2 minggu?
 

Solusi:
 

/2CR _ /2(8000)(30.000) = 400 unit 
Q* = VH- V 3000 

TC (Q*)= PR+HQ*:= 10.000(8000) + 3000(400) 

= Rp 80.000.000 + Rp 1.200.000 

= Rp 81.200.000 

F = R!Q* = 8000/400 = 20 kali pembeliaan per tahun 

B = RL/50 = 8000(2)/50 = 320 unit 

3.4.2 Metode Pengendalian PDQ (Peiode Order Quantity) 

Metode Pengendalian POQ merupakan suatu metode untuk menentukan 

jumlah periode permintaan. Pada metode POQ mengun.akan fll.'1gsi logika yang sama 

dengan metode EOQ, tetapi metode POQ mengubah jurnlah pemesanan menjadi 

jumlah periode pemesanan. Hasilnya adalah interval pemesanan tetap atau jumlah 
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interval pemesanan tetap dengan bilangan bulat (integer). Dntuk menentukan jumlah 

pemesanan sistem POQ cukup dengan mempro-yeksikan jumlab kebutuhan setiap 

periode. Menurut Drs. Yamit, M. Si, 1999, dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Persedian. Interval pemesanan ekonomis (EOI) dapat dihitung dengan formula 

sebagai berikut: 

EOf= JE~g= J~ (5) 
I 
I 

Dimana: 

EOI = interval pemesanan ekonomis dalam satuperiode 

C = biaya pemesanan setiap kali pesan 

h = persentase biaya simpan setiap periode 

P = harga atau biaya pembelian per unit 

R = rata-rata permintaan per periode 

Contoh: 

Barga atau biaya pembelian per unit Rp 150.000,- biaya pemesanan Rp 300.000,

sctiap kali pesan, dun persentase biaya simpan per periode 1,5 %. Tentukan jumlah 

pemesanan dengan metode POQ dan data kebutuban per periode seperti ditunjukan 

dalam tabel 4-1 berikut ini. 
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TABEL 4_1 Contub Perlritungan POQ 

l 
Periode I Kebutuhan 

I t ro 
(
<I

I 
! i

f 

.,.
2 .:J 

3 

I 
30
 

4 100
 

5 7
 

6 15
 

7 , 80
 

8 50
 

9 15
 

to 0 

jumlah 310
 

SoIusi: 

EOI= ~ 2c = 1 2x{300.000) =? 93-3
 
RPh \131 x (150'()()() x 0,015 ~
 

Berdasarkan interval pemesananEOI = 3 '7. tersebut dapat dihitungjumlah pemesanan 

dan periode waktu pemesanan seperti dalam table 4-2 berikut ini: 
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Table 4-2 Contoh Perhitungan POQ 

periode . I t2 
1 

3 
1

4 i 5 
~ 

6 17 
g 

8 19 10 

jumlah 43 0 o t 122 0 . j o 1145 
I 

0 0 o 1 

Beberapa pokok perhatian dalam karakter POQ yang perlu dicermati adalab : 

1.Permintaan akan produk adalah konstan, seragam dan diketahui 

(deterministic). 

2. Hargaper unit produk adalah konstan. 

3. Biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. 

4. Biayapemesanan perpesanan adalah konstan. 

. 5. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima (lead time) 

adalah konstan. 

6. Tidak. terjadi kekurcmgau ballan atan "'back on1£,.s". 

3.4.3.Metode MRP (MaJoioJ Requirmenl Planning) 

Metode MRP merupakan system yang dirancang secara khusus !1"tuk situasi 

pennintaan bergelombang., yang secara tipikaI karma permintaan tersebut dependent. 

System pengendaliaan MRP diproyek dilakukan sejak awal sebelum proJek 

dila~yaitu pada waktu perencanaan proy~ sehingga penjadwalan material 

sesuai dengan time schedule proyek.pengendaJiaan dilakukan secara tems-menems 

dari awal pelaksanaan sampai proyek selesai. sehingga jika ada perubahan bisa segera 

1
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Table 4-2 

periode 1 2 3 4 15 1 
6 7 8 9 10 l 

I 

jumlah 43 0 0 122 0 0 145 0 0 0 

Beberapa pokok perhatian dalam karakter POQ yang perlu dicennati adalah ; 

1. Pennintaan akan produk adalah konstan, seragam dan diketahui 

(deterministic). 

2.	 Harga per unit produk adalah konstan. 

3.	 Biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. 

4.	 Biaya pemesa...'1ah per pesallan adalah konstan. 

5.	 Waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima (lead time) 

adalah konstan. 

6.	 Tidak terjadi kekurangan bahan atau "back orders". 

3.4.3.Metode MRP (Material Requirment Planning) 

Metode MRP merupakan system yang dirancang secara khusus untuk situasi 

prml'nt<>an hprgplomb<tn(.~ vano se"<:>ra tl'pl'kal karen'" pprtnint<:><>n tprsehnt dPnPhrlpn·t P-	 .1..1. '-" & v_ - 0' J 0 - _ ~.I. - -1-'- __v-... . 

System pengendaliaan MRP diproyek dilakukan sejak awal sebelum proyek 

dilaksanakan, yaitu pada waktu perencanaan proyek, sehingga penjadual material 

sesuai dengan time schedule proyek.pengendaliaan dilakukan secara terus-menerus 

dan awal pelaksanaan sampai proyek selesai, sehingga jika ada perubahan bias segera 
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dila~:ukan pembahan perbaikan"karena system MRP dapat dilakukan perubaban 

meskipun proyek sudah berjalan. 

Untuk menentukan jumlab setiap kali pemesanan dalam metode MRP 

tergantung dari· durasi pekeljaan dan kebutuban pekeljaan. Karena barns dipikirican 

tempat penyimpanan material dan mutu material jika disimpan dalam jangka waktu 

tertentu. 

Q = fA	 - -._ - (6) 

Dirnana : 

Q = JumJah setiap kaJi order 

A =	 Kebutuhan to131 material 

f= Frekuensi orde£ 

Karakteristik MRP (Material Requirment Planning), beberapa pokok perhatian dalam 

karakter MRP yang perlu dicennati adalah: 

I.	 Perbatiaan terhadap kapan dibutuhkan, yaitu perhatian difokuskan telbadap 

kapan bahan material dibutuhkan dari pada perhatian langsung terhadap kapan 

melakukan pemesanan 

2.	 Perhatian terhadap prioritas pemesanan, yaitu perlu diadakan penjadwalan 

meogenai baban materiaJ yang dibutuhkan sehingga dapat memprioritaskan 

bahan material apa yang perlu dipesan terlebih dahulu. 

3.	 Permintaan bergantung (dependent demand) 

4.	 Permintaan item berlainan, tidak kontin)'U 
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TirJuan system 1v1RP (lt1atertal Requirment Planning) ~'1tara lain 

1.	 Menjamin tersedianya material pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal 

pekerjaan proyek. 

2.	 ~,,1ejaga tingkat persediaa..'1 pada kondisi tpJt1.-..h'11um. 

3.	 Merencanakan aktifitas penjadwalan pemesanan dan penerimaan. 

3.5 Masukan dan keluaran EOQ; POQ, dan MRP 

Masukan EOQ, POQ, dan MRP meliputi: MPS (Master Production Schedule), 

(BI·/lo· r ~tf.atol·l·aT\ rbtl '",,>o"'tn1"" (!ta·tu" dpnoa··n· npniel<l~at1 "ph""""i bprilrJ1t .BOM ":J 1~.... I·"" i.), -_...... .... , .. """i ... 'U'IJ u ... u, _ b ... .t"'- ... ~ _u ...... U-'-"-b-'" _ ........."""- •
........	 ...
 

1.	 MPS (Master Production Schedule) 

Master Production Schedule adalah kebutuJIan material yang diperlukan 

berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. MPS dapat diperoleh dad jumlah pemesanan 

yang ditentukan dari pekerjaan dalam time schedule, dari hasil peramalan 

pemesanan dari gudang untuk menambah keadaan persediaan. MPS dibuat 

berdasarkan horizon perencanaan p~riOUl:: waktu. Biasal1ya dibuat dalam horizon 

waktu mingguan. Namun pada kenyataanya tidak dibuat dalam porsi waktu yang 

pendek, tetapi juga dalam porsi waktu bulanan. 

2.	 BOM (Bill ofAlateriaf) 

Bill of Material ada1ah sesuatu laporan yang berisi tentang keterangan 

mengenai semua bahan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikaIl pekerjaan 

tersebut. 
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Gambar 3.5.1 Struktur Produk
 

Keterangan :
 

- X adalah induk dari komponen Y dan Z
 

- Y adalah incluk dari Komponen A dan B
 

3. Inventory status 

Inventory status adalah suatu laporan data yang memberi keterangan 

mengenai Jenis material yang ada di dalam gudang persediaan, sehingga·dapat 

digunakan untuk menentukan kehutuhan hersih yang menyangkut infonnasi

infonnasi. 

a. ·Persediaan pengaman (safety stock = s) 
til 

Persediaan pengaman adalah persediaaan yang digunakan untuk 

menghadapi kehutuhan mendadak karena pemesanan he/urn datang atau karena 
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ada pekerjaan tambahan yang memerIukan material lebih dari yang 

diperkirakan. 

Menurut mulyono, 1996, dalam bukunya yang berjudul teori pengambilan 

keputusan, menyatakan bahwa safety stock dapat diasumsikan, tergantung 

situasi dan kondisi. Maksud situasi dan kondisi disini adalah antara lain : 

kebutuhan pekerjaan, durasi pekerjaan, dan muatan gudang. 

b. Waktu tenggang( lead lime = 1) 

Waktu tenggang adalah waktu yang diperhimngkan dari mulai waktu 

pemesanan material sampai waktu material tiba dilokasi proyek. Menurut 

supranto- 1998, dalam bukunya yang berjudul riset dan operasi, menyatakan 

bahwa lead time bisa diasumsikan tergantung situasi dan kondisi, maka karni 

asumsikan lead time = 4 hari. 

c. Jumlah pesanan ( order quantity = Q) 

Jumlah pesanan adalah jumlah material yang ditentukan untuk setiap kali 

mclakukan pcmcsanan. Jumlah material yang ditcntukan untuk sctiap kali 

melakukan pemesanan tergantung durasi pekerjaan. Karena harus dipikirkan 

tempat penyimpanan material, muatan gedung dan mutu material tersebut jika 

disimpan dalam jangka waktu terrentu. 

'!
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Diagram aliT system pemesanan dalamjumlah temp : 

I 
~ 

r
 Persediaan yang ada
 

l 
Permintaan (unit) i I
 

I
 
Menentukan posisi persediaan 

(on hand+ on order - hack 

tidal; 

1 

Pergantian pemesanan 

Gambar 3.5.2 Diagram alir sistern pemesanan 

KeluaranEOQ, POQ, dan MRP meliputi : 

I. Memberikan catatan berapa kebutuhan kotomya. 

2. Memberikan catalan perkiraan persediaan di tangan (On Hand). 

3. Memberikan eatatan berapa kebutuhan bersibnya. 

4. Memberikan catalan tentang rencana terima pesanan. 

5. Memberikan catatan perkiraan pemesanan ulang (rencana pemesanan). 
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3.6 Lang!c.ah-!angkah proses perhitungan 

Beberapa langkah dalam. proses perhitungan antara lain adalah sebagai 

berikut:
 

a) Menentukan kebutuhan kotor.
 

b) Menentukan jumlah pemesanan/jumlah kebutuhan.
 

c) Menentukan reneana pemesanan.
 

d) Menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen.
 

e) Menentukan tanggal pemesanan.
 

f) :Menentukan j umlah persediaan di tangan ! Safety stock.
 

g) Menentukan kebutuhan bersih I sisa kebutuhan.
 

3.6.1 Menentukan Kebutuhan Kotor Material (GR) 

Kebutuhan kotor adalah jumlah kebutuhan yang didapatkan dari perhitungan 

k~butuhan material yaitu hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan indeks 

muteriul ROW. 

OR = I x V (7) 

Dengan : 

I :::: Indeks material dati daftar BOW 

V= Volume pekerjaan 
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3.6.2 Menentukan Jumlah Pemesanan/Jumlah Kebutuhan 

Kebutuhan material tergantung pada time schedule pekerjaa. Menurut 

Ahyari,1977, dalam bukunya yang berjudul Efisiensi Persediaa, merumuskan: 

Kebutuhan = K (8)
Durasi D 

Dengan: 

K = Kebutuhan 

D=Durasi 

3.6.3 Menentukan Waktu Rencana Pesan dan Terima Pesan 

Untuk penentuan waktu pemesanan dan terima pesanan, tergantung pada 

kebutuhan material pekerjaan dan durasi pekerJaan sesuai dengan time schedule. 
. ,. '. - .' .. 

Pemesanan yang dilakukan berhubungan dengan ROP (Reorder Point), ROP hams 

ditentukan terlebih dabulu, dimaksudkan supaya dapat ditentukan kapan akan 

dilakukan pemesanan kembal. Menumt Supranto, 1988, dalam bukunya yang 

berjudul, Riset Operasi, merumuskan sebagai berikut: 

ROP = S + ( F xL).....;............................................. (9)
 

Dengan ; 

S = Safety Stock 

F = Kebutuhan per hari 

L=LeadTime 
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3.6.4 Menentulr.an Kebutuhan Bersih (NR) 

Kebutuhan	 bersih (NR) adalah sisa kebutuhan, NR didapatkan dari 

k hlltuh;;n tt 1rl_eng 'd·aa'·' d'tan -anpeng-r11 an'g'an' J'um'l~ht.a.a.i e'J_ CU.a. "ora ""an 'PP"_.Lse 1 _ n I .L g .....L 

NR = Kt - GR	 (10) 

Dengan: 

NR = Kebutuhan bersih 

Kt = Kebutuhan total 

Or =Kebutu,.l1a.tt kotor 
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