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Beton jadi (Readymix) pada dasarnya tetap merupakan komposit agregat

campuran (halus dan kasar) dan ditambah dengan pasta semen untuk mengikat pasir

dan bahan-bahan agregat lain (batu kenkil, basalt, dan Iain-lain), sama seperti halnya

dengan adukan beton yang biasa digunakan pada provek konstruksi perumahan

(Gideon, 1993).

Perencanaan adalah proses berpikir tentang tindakan-tindakan yang ditujukan

untuk masa yang akan datang Fungsi perencanaan produksi adalah merencanakan

strategi yang berhubungan dengan tingkat permintaan. Kebutuhan permintaan atau

pen,ualan merupakan peramalan penjualan produksi perusahaan untuk suatu penode

perencanaan di masa yang akan datang. Permintaan yang bervanasi menyebabkan

perencanaan produksi menjadi penting karena strategi produksi yang tersusun dapat

memimmalkan nsiko yang diakibatkan oleh kondisi tersebut (Hantoro, 1993).

Proses produksi adalah suatu proses atau usaha lanjutan dari perencanaan

vang akan mewujudkan tujuan dan perusahaan yang dilakukan dengan tujuan untuk

menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa. Usaha daiam produksi

adalah membuat, merubah, atau merakit komponen-komponen atau bahan mentah



sehingga dihasilkan produk yang memiliki nilai yang lebih baik dari pada nilai barang

sebelum diproses (Ahyari, 1986)

Peramalan adalah prediksi, proyeksi, atau estimasi tingkat kejadian yang tidak

pasti di masa yang akan datang. Ketepatan secara mutlak daiam memprediksi

peristiwa dan tingkat kegiatan yang akan datang sangat sulit dicapai, bahkan dapat

dikatakan mustahil. Peramalan pada umumnya digunakan untuk memprediksi

pendapatan, biaya, keuntungan, harga, perubahan teknologi, dan berbagai variabel

lamnya. (Untung Sus A. dkk, 1995).

Persediaan (Inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala

sesuatu atau sumber daya-sumber daya perusahaan yang disimpan sebagai antisipasi

teihadap pemenuhan permintaan (Handoko. 1993). Papilon (daiam Silver, 1985) arti

persediaan adalah (diadaptasikan) "Persediaan atau harta dan perusahaan yang tidak

hanya berupa uang, tetapi juga komoditi dan juga bahan mentah serta material-

material penting laim-iya". Sementara itu Within (daiam Silver, 1985) membenkan

pengertian bahwa "Persediaan senantiasa dijelaskan sebagai penimbunan sia-sia.

sebagai persediaan yang berlebihan dan penyebab kegagalan serius daiam bisnis.

Persediaan berlebihan juga menyebabkan ketidakstabilan daiam daur perusahaan.

Pengembangan bisnis menemui jurang daiam persediaan yang gagaf".

Tujuan pengadaan persediaan pada prinsipnya mempunyai persamaan fungsi

dasar yaitu sebagai fungsi cadangan dan karena itu hendaknya dapat digunakan secara

effisien (Assauri, 1980).



Masalah manajemen persediaan material merupakan permasalahar, vanu

banyak diangkat sebagai obyek penelitian. Salah satu penelitian yang mengangkat

tenia yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kushartanto Ahmad S dan

Rahmad Junaedik pada tahun 2000, dengan judul ^Manajemen Persediaan Material

Pada Industri Belon Jadi (Readymixf dengan mengambil obyek penelitian pada PT

Java Readymix Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan

Operation Research, dan data dianahsa dengan menggunakan metode yang lazim

dipakai daiam dunia manajemen untuk menentukan titik pemesanan kembali

(Reorder point), cadangan penyangga (Buffer Slock), jumlah pesanan optimum dan

siklus pemesanan optimum, yaitu metode Jumlah Pesanan Ekonomis (Economic

Order Quantity (EOQ)) untuk mendapatkan biaya total persediaan yang pal inu

minimum (Kushartanto, 2000).

Hasil yang didapat dari penelitian yang berupa studi kasus tersebut adalah,

bahwa biaya total persediaan yang minimal dicapai pada saat melakukan pesanan

material dengan jumlah optimal dan dilakukan sesuai aengan siklus yang terencana.

Biaya total persediaan yang paling minimal menunjukkan bahwa pengaturan

persediaan yang optimal telah tercapai.

Adapun model persediaan material bahan baku yang didapatkan untuk PT

Java Readymix adalah sebagai berikut:

a. Semen

Jumlah pesanan optimum 61,358 ton dengan siklus pemesanan selama satu

tahun sebanyak 69 kali pada selang waktu 5 hari.



b. Pasir

Jumlah pesanan optimum 165,914 nr dengan siklus pemesanan selama satu

tahun sebanyak 72 kali pada selang waktu 5 han.

c. Split

Jumlah pesanan optimum 82,247 m' dengan siklus pemesanan selama satu

tahun sebanyak 98 kali pada selang waktu 4 hari.


