
BAB 111

LANDASAN TEOR1

3.1 Teori Tentang Beton Jadi (Readymix)

Beton jadi (Readymix) pada dasarnya tetap merunakan komposit dan beberapa

bahan batu-batuan yang direkatkan oleh bahan ikat, dibentuk dan agregat campuran

(halus dan kasar) dan ditambah dengan pasta semen, mengikat pasir dan bahan-bahan

agregat lain (batu kerikil, basalt, dan Iain-lain), sama seperti halnya dengan adukan

beton yang biasa digunakan pada provek konstruksi perumahan. Hanya pada beton

jadi karakterisnk tersebut dapat diatur melalui perbandingan yang sesuai dengan "Mx

design7 yang direncanakan dan volume beton yang dhnginkan, dicampur daiam

keadaan segar dan siap dipakai.

3.1.1 Spesifikasi Beton Jadi (Readymix)

Terdapat beberapa kelas beton jadi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut

agar dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. Spesifikasi betcn dengan kelas

yang lebih rendah umumnya digunakan pada konstruksi perumahan, sedangkan kelas

dengan mutu yang lebih tinggi umumnya digunakan pada konstruksi gedung utilitas,

gelagar jembatan dan lain-lainnya yang rata-rata menggunakan beban rencana yang
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besar. Sebelum proses pencampuran, matenal bahan baku beton harus melalui

penakaran agar sesuai dengan kelas beton seperti yang tersebutkan di bawah ini:

1. Beton kelas A

Mengandung kurang lebih 1 cwt semen (timbangan berat berdasarkan ratusan,

100 pon). 2 fV pasir (setara 5,66 x 10"" nr ) dan 4 ft agregat ukuran 3/4 inch

(setara 1,13 x 10"' uT) dengan perbandingan 1:1,6:3,2 (perbandingan volume).

2. Beton kelas B

Mengandung kurang lebih 1cwt semen, 10,5 ft3 pasir (setara 7,08 x 10"2 m3)

dan 5 ft agregat ukuran 3A inch (setara 1,42 x 10" m"1) dengan perbandingan

1:2:4.

3. Beton kelas C,

Mengandung kurang lebih 1cwt semen, 5 ff pasir(setara 1,42 x 10"') dan 10

ft agregat ukuran 5,5 inch (setara 2,83 x 10"' m3) dengan perbandingan 1:4:8.

(Data PT Karya Beton Yogyakarta)

W/C ratio (FAS)= 0,53 untuk kelas A dan W/C ratio (FAS)= 0,58 untuk kelas B dan

C. dari masing-masing kelas beton tersebut dapat diiihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Kuat tekan beton minimum pada uimtr 7 dan 28 hari

Kelas

J Setelah 7hari
I 1 lbs per in2

Setelah 28 hari I
1 lbs per in2 f

Tes

] Laboratorium
Tes

Lapangan
Tes

Laboratorium

Tes 1
Lapangan j

Kelas A 2480 2500 4375 3300

Keias B 1 2275 2000 3500 3000

s Kelas C 1 950 - 1400 |
Sumber: Advances in Readymix Concrete Technologi



Spefikasi tambahan :
i

a. Harus ada sertifikat tes dan semen yang dikirim sebelum digunakan.

b. Pasir yang digunakan harus bersih.

c. Tidak ada beton yang mempunyai slump kurang dari 7,5 cm.

Campuran beton daiam perbandingan 1:2:4 mempunyai kekuatan tekan

minimum pada umur 28 hari tidak kurang dan 3000 lbs per in2 atau setara 1,07 x 107

N/nr, dan beton dengan perbandingan 1:2:3 mempunvai kekuatan tekan minimum

pada umur 28 han tidak kurang dari 3750 lbs per in2 atau sekitar 2,59 x 107 N/m2.

Untuk lebih jelas mengenai campuran beton di atas diiihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Proporsi campuran beton

Campuran Beton I Volume agregat per 50
' kg semen jm)

Sumber : Advancein Readymix Concrete Technoiogi

Ukuran j Nilai slu:T,P
agregat I BiSa
maks ) digetarkan
(mm) | dikurangi 50

Daya tahan terhadap tekanan i
Hlmm2 I

Test Test

laboratorium lapangan

Tabel 3.3 Perbandingan agregat kering dan 50 kg semen

Campuran
nominal

1:1:2

1:1,5:3

1:2:4

Standart test

N/mm2

30

21

Berat agregat
haius (kg)

65

80

90

Sumber : Advance in Readymix Concrete Technoioui

Berat agregat
kasar(kg)

110

135

155

Ukuran

nominal maks

(mm)

19

19

19
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3.1.2 Campuran Semen Dengan Menggunakan Semen Portland Biasa

Tabel 3.4 ( ampuran Beton dengan menggunakan semen portland

Campuran
Ukuran

agregat halus

Volume agregat kering dari 50
kg semen (m3)

Halus Kasar

BETON BIASA DAN BETON PRATEGANG

1:5,5:3 19 0,05 0,10

1:2:4 12 0,07 0,14

1:2:4 19 0,07 0,14

1:3:6 38 0,07 0,14

1: 38 0,28 0,28

Sumber: Advance in Readymix Concrete Technologi

Kekuatan kubus minimum

(N/mm2)
7 hari 28 hari

17,22 25.75

13,78 20,6

13,78 20,6

13,78 20,6

5,5 7,6

Campuran beton biasa dan beton prategang menggunakan semen portland dapat

diiihat pada Tabel 3.4. Faktor air-semen untuk beton dengan perbandingan campuran

1:2:4 maksimum 0,6. Sedangkan faktor air-semen untuk beton dengan perbandingan

campuran 1:5,5:3 maksimum adalah 0,5.

Sedangkan nilai slump tergantung pada fas (faktor air-semen) pada

pengerjaannya, dengan mengikuti beberapa batasan :

a. Untuk footing, pengerjaan konstruksi beton dengan memakai alat penggetar,

mempunyai slump antara 25 mm sampai dengan 75 mm.

b. Untuk beton bertulang yang pengerjaannya memakai alat penggetar,

mempunyai nilai slump antara 75 mm sampai dengan 100 mm.

c. Untuk beton bertulang yang pengerjaannya tidak memakai alat penggetar,

mempunyai nilai slump antara 100 mm sampai dengan 150 mm.

fT. Y LIN dan NED H. BURNS, 200)
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3.1.3 Adukan Beton

Berbagai perbandingan volume daiam beton dapat diiihat pada tabel berikut

mi

Tabel 3.5 Campuran Adukan Beton dengan 50,8 ki> semen

Campuran biasa
(perbandingan

volume)

1:3:6

:2:4

Semen

(kg)

50,8

50,8

Agregat per 50,80 kg semen (m8) | Ukuran agregat
-j kasar (mm)

Halus Kasar

0,11 0,21 38

0,07 0.14 19

Sumber : Advance in Readymix Concrete Technologi

Tabel 3.5 di atas menggambarkan perbandingan adukan beton untuk 50.8 kg

semen pada campuran biasa. Beton yang dicampur sesuai proporsi/perbandmgan di

atas, diukur dengan ukuran volume, Pasir dan agregat juga merupakan bagian vang

perlu diukur secara cermat, seperti dimensinya.

3.2 Perencanaan Produksi

Sebelum membahas perencanaan produksi, terlebih dahulu perlu diketahui apa

yang dimaksud dengan perencanaan dan produksi itu sendiri. Perencanaan adalah

proses berpikir tentang tindakan-tindakan yang ditujukan untuk masa yang akan

datang, berdasarkan jalan pikiran itu sendiri. Jadi daiam perencanaan ada 4 pokok

masalah yang menjadi pertimbangan, yaitu :proses berpikir, tindakan-tindakan, masa

yang akan datang, dan jalan pikiran Fungsi perencanaan produksi adalah untuk

merencanakan strategi yang Derhubungan dengan tingkat permintaan. Kebutuhan



permintaan atau penjualan merupakan peramalan penjualan produksi perusahaan

untuk suatu periode perencanaan di masa yang akan datang, dengan kata lain

kebutuhan permintaan adalah peramalan potensi pasar produk. Permintaan yang

bervariasi menyebabkan perencanaan produksi menjadi penting karena strategi

produksi yang tersusun dapat memmimalkan nsiko yang diakibatkan oleh kondisi

tersebut.

Di daiam persiapan perencanaan produksi terdapat tiga sumber :

1. Produksi yang ada atau yang sedang dilakukan.

2. Persediaan yang ada atau yang masih di gudang.

3. Produksi dan persediaan yang masih ada

Daiam pembuatan rencana produksi, ada hal yang perlu diperhatikan dan

bahkan menjadi suatu tuntutan agar rencana tersebut dmilai baik, yaitu :

1. Konsistensi dengan kebijaksanaan produksi.

2. Memenuhi permintaan yang ada.

3. Berada daiam batas kapasitas.

4. Meminimumkan biaya produksi.

Keputusan-keputusan dan masalah pokok daiam produksi, adalah sebagai

berikut :

1. Peramalan permintaan sebagai dasar perencanaan dan pembuatan jadwal.

2. Rencana dan jadwal produksi gabungan yang menyangkut alokasi kapasitas mesin.

3. Penjadwalan rinci dari karyawan dan peralatan,

4. Pengendalian persediaan yang kontinyu.



Pada industri beton jadi (Readymix), perencanaan proses produksi memegang

peranan penting untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan produksi ini

merupakan acuan untuk kegiatan yang harus dilakukan pada proses produksi daiam

industri. Dengan adanya perencanaan yang baik maka seluruh kegiatan daiam proses

industri dapat dianalisa dan hal-hal yang dapat menghambat atau menunjang

lancarnya produksi dapat diperkirakan dan dikendalikan.

3.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Produksi

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perencanaan produksi adalah :

a. Volume Produksi

Keputusan daiam perencanaan produksi banyak didasarkan pada seberapa

banyak volume produksi yang akan dihasilkan, dan selama berapa periode

waktu jumlah tersebut akan diproduksi. Dasar penentuan volume dan laju

produksi mi adalah peramalan penjualan untuk jangka panjang dan juga iangka

pendek, tetapi juga harus merancang proses sehingga dapat diubah atau mengisi

pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang dengan mudah, baik volume

maupun laju produksi.

b. Kapasitas Produksi

Volume yang akan dihasilkan untuk memenuhi pennintaan pasar, perlu

pertimbangan mengenai kapasitas produksi perusahaan. Hal mi sehubungan

dengan verbatasnya kemampuan sumber daya yar^ ada. Dengan pertimbangan

kapasitas produksi maka perusahaan akan selalu melihat kemampuan
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Pada industri beton jadi (Readymix), perencanaan proses produksi memegang

peranan penting untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan produksi ini

merupakan acuan untuk kegiatan yang harus dilakukan pada proses produksi daiam

industri. Dengan adanya perencanaan yang baik maka seluruh kegiatan daiam proses

industn dapat dianalisa dan hal-hal yang dapat menghambat atau menunjang

lancarnya produksi dapat diperkirakan dan dikendalikan.

3.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Produksi

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perencanaan produksi adalah :

a. Volume Produksi

Keputusan daiam perencanaan produksi banyak didasarkan pada seberapa

banyak volume produksi yang akan dihasilkan, dan selama berapa periode

waktu jumlah tersebut akan diproduksi. Dasar penentuan volume dan laju

produksi ini adalah peramalan penjualan untuk jangka panjang dan juga jangka

pendek, tetapi juga harus merancang proses sehingga dapat diubah atau mengisi

pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang dengan mudah, baik volume

maupun laju produksi.

b. Kapasitas Produksi

Volume yang akan dihasilkan untuk memenuhi permintaan pasar, perlu

pertimbangan mengenai kapasitas produksi perusahaan. Hal ini sehubungan

dengan terbatasnya kemampuan sumber daya yang ada. Dengan pertimbangan

kapasitas produksi maka perusahaan akan selalu melihat kemampuan
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c. Peralatan Pengangkut Beton

Terdiri dari beberapa jenis alat pengangkut, yaitu concrete dump truck, concrete

pump truck, truck agitator.

d. Alat Pengangkut (Eoader)

Digunakan untuk pemuatan material pada batcher, pemindahan material daiam

hal ini mengatur penempatan material.

Prosedur pengoperasian dimaksudkan untuk menuntun pengoperasian dan

pemeliharaan yang berdasarkan rekomendasi dan pembuatnva dan kondisi

lmgkungan di mana peralatan dioperasikan. Dengan adanya prosedur pengoperasian

yang baik maka kerusakan peralatan, kecelakaan dan keterlambatan program

pelaksanaan dapatditekan seminimal mungkin.

3.2.4 Perencanaan Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya perusahaan beton jadi (Readymix) yang paling penting

adalah sumber daya manusia, yang meliputi :

a. Operator

Tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh sistem peralatan yang

digunakan daiam industri tersebut, bertanggungjawab untuk menjalankan

peralatan agar bekerja dan beroperasi sesuai dengan yang diinginkan.

b. Pengawas Lapangan

Tenaga yang bertugas mengawasi dan mengontrol semua prosedur pekerjaan

yang dilaksanakan. Terdiri dan pengawas di batching plant dan lokasi provek.
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c. Tenaga Admmistrasi

Tenaga yang dibutuhkan di daiam kantor, untuk menangani pekerjaan catatan,

arsip-arsip, dan semua pekerjaan administrasi lainnya.

Sumber daya manusia yang disebutkan di atas merupakan tenaga yang

langsung bersinggungan dengan proses produksi, meskipun tenaga di bidang lain

masih ada. Misalnya tenaga keamanan, bagian umum, dan Iain-lain.

3.3 Proses Produksi

Proses produksi merupakan aktifitas lanjutan dan perencanaan yang akan

mewujudkan tujuan dan perusahaan, mengikuti metode dan alur tertentu sesuai

dengan jenis dan sistem yang dianut oleh perusahaan. Pertimbangan pengambilan

sistem dan metode-metode yang diterapkan mengacu pada kelayakan usaha serta

pengalaman daiam menangani industri beton jadi (Readymix).

3.3.1 Sistem Produksi

Sistem produksi merupakan suatu rangkaian rantai produksi yang saling

terkait, saling mempengaruhi satu dengan lamnya yang merupakan satu kesatuan

pelaksanaan kegiatan, suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda-beda secara

terpadu, menyatu dan menyeluruh daiam mentransformasikan masukan menjadi

keluaran. Secara umum sistem produksi industri beton jadi (Readymix) dapat diiihat

pada gambar di bawah ini.
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Masukan :

• Pasir

• Split
• Air

• Semen

• Additive

kJ

Tranformasi

Proses

Keluaran :

Readymix Concrete
(Beton jadi)

^

i

L
Konversi

w

Intormasi unipan balik 1

I

Sumber : PT Karya Beton Yogyakarta

Gambar 2.1 Sistem Produksi Industri Beton Readymix

3.3.2 Siklus produksi

Siklus produksi dari beton jadi (Readymix) sangat sederhana, sesuai dengan

sistem yang digunakan. Dimulai dan persiapan bahan baku (pasir, kerikil, semen, air.

bahan penambah serta persiapan peralatan yang akan dipakai). Kemudian dilakukan

penakaran (penimbangan) untuk masing-masing jenis material sesuai desain vang

direncanakan. Setelah itu matenal tersebut dicampur pada mixer (Mixer-truck)

dengan pencampuran mengikuti aturan yang ditentukan. Pengadukan selesai apabila

pengontrolan adukan secara visual menyatakan baik, dan selanjutnya beton vang

sudah jadi diangkut ke lokasi pemesanan.

3.3.3 Persiapan Material

A. Semen

Semen yang dipergunakan sebagai bahan baku beton pada umumnya

menggunakan semen portland. Semen portland merupakan salah satu bahan Ivdroiik.

yaitu semen bereaksi dengan air dan membentuk suatu batuan massa, menghasilkan
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produk yang keras (batuan-semen) yang kedap air. Mengalami proses hanya sekali,

yang artinya sekali beraksi dengan air, mengeras setelah itu tidak dapat lagi

dikembalikan ke bentuk semula. Semen merupakan produk yang dihasilkan secara

pabrikasi, dan diproduksi daiam berbagai macam jenis semen serta dengan sifat-sifat

dan karakter yang berbeda-beda.

Semen dibedakan daiam dua kelompok utama yangberbeda :

1. Semen dan bahan klinker-semen-Portland, yang masih dibedakan lagi :

- semen Portland

- semen Portland Ely-ash

- semen Portland berkadar besi

- semen tanur tinggi (Hoogovencemenl)

- semen Portland tras pozzolan

- semen Portland putih

2. Semen-semen lain :

Aluminium semen

Sulfat semen

Perbedaan di atas berdasarkan karakter dan reaksi pengerasan kimiawi. Semen-

semen dan kelompok 1, antara satu dan yang lain tidak saling bereaksi (membentuk

senyawa lain). Semen dan kelompok 2 bila saling bercampur atau dicampur dengan

semen pada kelompok 1 akan membentuk suatu senyawa baru. Ini berarti semen dari

kelompok 2 tidak boleh dicampur. Semen Portland dan semen Portland Ely-ash yang

paling banyak digunakan di Indonesia.
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Daiam hal kecepatan perkembangan kekuatan, jenis-jenis semen dibedakan

daiam tiga kelas :

1. Kelas A : semen dengan kekuatan awal yang normal

2. Kelas B : semen dengan kekuatan awal yang tinggi

3. Kelas C : semen dengan kekuatan yang sangat tinggi

Dibawah ini tabel serta gambar yang menunjukkan kelas kuat awal semen :

Tabel 3.6 Pengelompokan semen berdasar kelas kuat awal

Jenis Semen

Semen Portland

Semen Portland Fly-ash

Semen Portland putih

Kelas

B

Sumber : Pedoman Pengerjaan Beton, R. Sagel, P. Koie, Cideon K, 1994

Kekuatan

s n

_W Waktu pengerasan (hari)
28

C

B

A

Warna

Abu-abu

Abu-abu

Putih

Sumber : Pedoman Pengerjaan Beton, R. Sagel, P. Kole, Gideon K, 1994

Gambar 3.2 Perkembangan-kekualan kelas semen yang berbeda
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B. Agregat
i

Agregat (bahan yang tidak bereaksi) adalah butiran matenal alami yang

berfungsi sebagai bahan pengisi daiam campuran beton yang diikat oleh semen. Jenis

agregat ini terdiri dan agregat kasar (batu-batu pecah) dan agregat halus (kerikil dan

pasir). Penggunaan agregat daiam beton memiliki porsi terbesar yaitu sebesar 60% -

80% dari volume totalnya. Oleh karena itu gradasi diupayakan saling mengisi

menjadi satu-kesatuan massa yang utuh. homogen dan kompak, yaitu agregat

berdiameter kecil mengisi ruang kosong di antara agregat besar. Disamping itu harga

agregat di pasaran relatif lebih murah. Maka penggunaan agregat yang banyak pada

campuran beton akan sangat menguntungkan, sehingga beton yang dihasilkan akan

ekonomis.

Pemilihan agregat tergantungdari :

- syarat-syarat yang ditentukan beton

- persediaan lokasi pembuatan beton

- perbandingan yang telah dibuat antara biaya dan mutu

Dari pemakaian agregat yang spesifik, sifat-sifat beton dapat dipengaruhi. Suatu

pembagian yang sepintas lalu (kasar) dapat dilakukan sebagai berikut:

- agregat normal (kuarsif, pasir, kerikil, basalt)

- agregat halus (puing batu, terak lahar, serbuk batu/bims)

- agregat kasar(banet,bijihbesi magnetiet dan limomer)

Kecuali agregat alami dapat juga digunakan produk alami atau terbakar, beton

gilas atau puing tembok batu bata.
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C. Air
j

Fungsi air daiam campuran beton adalah untuk terjadinya hidratasi, yaitu reaksi

kimia antara semen dan air yang menyebabkan campuran menjadi keras setelah lewat

beberapa waktu. Penambahan air pada pencampuran juga bertujuan ekonomis, yaitu

dengan banyaknya air maka penggunaan agregat akan lebih banyak pula. namun akan

dapat rnengurangi kekuatan beton setelah mengeras.

Karena perkerasan beton berdasarkan reaksi anatara semen dan air, maka sangat

diperlukan untuk memeriksa air yang akan digunakan memenuhi syarat atau tidaK.

Air tawar yang dapat diminum, tanpa diragukan dapat digunakan. Apabila tidak ada

disarankan untuk mengamati apakah air tersebut mengandung bahan-bahan yang

dapat merusak beton/baja. Apabila ada beberapa kotoran yang terapung, maka air

tidak layak digunakan. Di samping pemeriksaan visual, juga harus diamati apakah air

mengandung bahan perusak. Contohnya Fosfat, minyak, asam, alkali, bahan-bahan

organis dan garam-garam. Penelitian semacam ini dilakukan di daiam laboratorium.

Metode perawatan selanjutnya dengan cara membasahi beton yang baru dituang

terus-menerus atau direndam air. Air untuk perawatan selanjutnya, keasaman tidak

boleh pH > 6, juga tidak boleh terlalu sedikit mengandung kapur .

D. Bahan Kimia Tambahan (Additive)

Bahan kimia tambahan ini digunakan bilamana diperlukan. Bahan tambahan

adalah suatu bahan produksi di samping bahan semen yang berupa serbuk ataupun

cairan yang ditambahkan ke daiam campuran beton selama pengadukan daiam jumlah

tertentu dengan tujuan mcngubah beberapa sifat. Takaran bahan kimia tambahan ini
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sangat sedikit apabila dibandmg dengan bahan utaina, sehingga takaran bahan
i

tambahan ini dapat diabaikan dan tidak dapat mengoreksi komposisi spesi beton yang

buruk. Karenanya diusahakan komposisi beton yang seoptimal mungkin dengan

bahan-bahan yang cocok. Dari berbagai macam bahan tambahan kimia yang ada,

harus diadakan percobaan awal terlebih dahulu. untuk mengetahui apakah takarannya

memenuhi sifat-sifat yang dituju.

Ide dari bahan ini sering berdasarkan efek Ball-bearing. Gelembung udara kecil

dibentuk daiam massa spesi dan bekerja sebagai pelumas. sehingga dapat membantu

pengerjaan beton agar didapatkan hasil yang lebih baik.

Bahan kimia tambahan yang biasa dipakai adalah seperti tersebut di bawah mi.

beserta tujuan yang ingin dicapai dengan pemakaian bahan itu.

Tabel 3.7Jems bahan kimia tambahan yang sering digunakan beserta tufuannva

Bahan Kimia Tambahan

Super Plasticizer

Pembentuk gelembung udara

Retarder

Bahan warna

Tujuan

Mempertinggi kelecakan (zona konsistensi

dipertinggi), mengurangi jumlah air pencampur.

Meninggikan sifat kedap air, meninggikan

Kelecakannya

Memperlambat awal pengikatan/pengerasan,

memperpanjang waktu pengerjaan.

Digunakan nada siarcor, membatasi panas

hidratasi (struktur tingkat berat)

Memberi warna pennukaan

Sumber: Pedoman Pengerjaan Beton, R. Sagel, P. Kole, Gideon K, 1994
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3.3.4 Persiapan Peralatan

a. Batcher

Metode yang digunakan daiam pembuatan beton ini adalah menggunakan

penakar berat. Keakuratan penimbangan bahan campuran akan sangat

menentukan kualitas dari beton yang dihasilkan.

b. Mixer

Mixer yang dipakai dibersihkan dari kotoran maupun sisa-sisa pengadukan

beton sebelumnya, juga dipenksa berfungsmya alat tersebut.

c. Truk pengangkut

Truk daiam hal ini berfungsi sebagai alat pengangkut dan agitator harus daiam

kondisi baik, sehingga tidak dimungkinkan rusak di jalan

3.3.5 Penakaran Material (Batching)

Untuk pembuatan beton berkualitas sedang dan tinggi, di daiam PB 1989 4.2.4

mensyaratkan bahwa proporsi campuran beton harus dilakukan dengan penakaran

berat (Weight batching). Ada dua cara penakaran dilakukan, tergantung dan peralatan

yang digunakan, yaitu:

a. Single Material Batcher

Single material batcher merupakan batcher yang paling sederhana. Untuk

mengisi botcher dengan jumlah yang sesuai, operator membuka gate yang terdapat di

bagian bawah batcher dengan bukaan yang sesuai. Jika gate ini dioperasikan secara

manual, maka operator harus memperhatikan skala bukaan dengan hati-hati, untuk
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menghindari terlalu banyaknya material yang diambil daiam batcher. Keuntungan

dan penggunaan batcher ini adalah masing-masing material diukur dan ditimbang

sendiri.

b. Multiple atau Cumulative Batcher

Pada multiple batcher, sejumlah agregat material beton yang berbeda yang

terlebih dahulu ditimbang, dimasukkan di bagian atas. Semen dan air yang diukur

terpisah juga dimasukkan. Pengukuran air dilakukan daiam volume. Agregat pertama

ditimbang, kemudian agregat kedua, sehingga berat sekarang adalah berat pertama

dan kedua. Dan seterusnya sehingga proporsi beton untuk campuran terpenuhi.

3.3.6 Pengadukan Beton

Pengadukan beton dilakukan daiam mixer yang sekaligus sebagai pengangkut

agitator. Kapasitas pengadukan ini maksimum adalah 8 nr beton untuk tiap mixer.

Bahan baku yang telah ditimbang daiam batcher dicampur dengan cara seperti yang

dijabarkan berikut ini.

Agregat diangkut melalui belt conveyour masuk ke daiam mixer bersamaan

dengan semen, dengan proporsi sepertiga dari jumlah material yang direncanakan.

Setelah itu air dimasukkan dengan volume sepertiga dan desain yang ditetapkan.

Setelah sepertiga campuran pertama kemudian dilanjutkan dengan sepertiga

campuran yang kedua dan ketiga, sampai mencapai volume yang ditentukan. Selama

proses pemasukkan bahan baku, mixer harus tetap bekerja hingga pengawas

pengadukan menyatakan campuran telah siap untuk diangkut.
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3.3.7 Pengangkutan

Pengangkutan beton dari hatching plant ke lokasi proyek harus memperhatikan

sifat-sifat beton segar. Daiam hal mi pengangkutan beton dibatasi oleh beberapa

faktor yang mempengaruhi produk beton tersebut. Faktor itu adalah keterlambatan

pengangkutan, mengeringnya beton, segregasi, pemadatan.

Pengangkutan beton dilakukan dengan menggunakan truk jenis agitator. Truk

ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya segregasi, adanya pemadatan beton,

menjaga keseragaman beton saat dituangkan pada proses pengecoran. Semua yang

tersebut di atas dimulai dari tahap persiapan material serta peralatannya hingga

pengangkutan.

3.4 Teori Peramalan

Sebelum menentukan pemodelan manajemen persediaan material bahan baku,

perusahaan beton jadi (Readymix) yang akan melaksanakan proses produksi harus

dapat menentukan jumlah pengunaan material bahan baku yang akan datang

Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang

disebut peramalan. Peramalan (Forecasting) merupakan alat bantu yang penting

daiam perencanaan yang effekttf dan effisien. Peramalan mempunyai peranan

langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali

manajemen. Seperti : ekonomi, sosial, politik, perubahan teknologi, budaya,

pemermtahan, pelanggan, pesaing dan lain sebagamya.



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. Oleh karena itu ketika perusahaan tidak dapat melihat kejadian

yang akan datang secara pasti, diperlukan waktu dan tenaga yang tidak kecil agar

mereka dapat memiliki kekuatan untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian yang

akan datang.

Peramalan pada umumnya digunakan untuk memprediksi pendapatan, biaya,

keuntungan, harga, perubahan teknologi dan berbagai vanabel lamnya. Daiam

lingkungan perusahaan beton jadi (Readymix) ini, peramalan digunakan untuk

memprediksi atau mengestimasi penggunaan matenal bahan baku yang akan datang

(Untung Sus A. dkk, 1995).

Banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi permintaan, namun tidak

mungkm mengidentifikasikan semua faktor dan menghitung kemungkman

pengaruhnya terhadap perusahaan. Beberapa faktor umum lingkungan yang

mempengaruhi peramalan, antara lain :

1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi

2. Reaksi dan tindakan pesaing

3. Tindakan pemerintah

4. Kecenderungan pasar

5. Inovasi teknologi
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3.4.1 Metode Peramalan

Banyak jenis metode peramalan yang tersedia untuk manajemen. Namun yang

lebih penting adalah bagaimana memahami karakteristik suatu model peramalan agar

sesuai bagi pengambilan keputusan. Peramalan yang baik adalah peramalan yang

dilakukan dengan mengikuti langkah-lngkah atau prosedur yang baik. Pada dasarnya

ada tiga langkah peramalan yang penting (Assauri, S 1984), yaitu :

1. Menganalisa data masa lalu. Analisa dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari

data masa lalu. Dengan tabulasi data, maka dapat diketahui pola dari data tersebut.

2. Menentukan metode yang digunakan. Masing-masing metode akan memberikan

hasil peramalan yang berbeda. Suatu metode mungkin sangat cocok untuk

membuat peramalan mengenai suatu hal. tetapi tidak cocok untuk membuat

peramalan tentang hal lain. Metode peramalan yang baik adalah yang

menghasilkan penyimpangan antara hasil peramalan dengan nilai kenyataan

sekecil mungkin.

3. Memproyeksikan data yang laiu dengan menggunakan metode yang digunakan

dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan. Faktor perubahan

tersebut antara lain terdiri dari perubahan kebijakan-kebijakan yang mungkin

terjadi, termasuk perubahan kebijaksanaan pemerintah, perkembangan potensi

masyarakat, perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru, dan

perbedaan antara hasil ramalan yang ada dengan kenyataan. Dengan

memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka akan dapat ditentukan hasil ramalan



yang terakhir. Hasil milah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan

dan pengambilan keputusan.

3.4.2 Pendekatan Peramalan

Secara umum metode peramalan dapat diklasifikasikan daiam dua kategori

utama yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

Metode Kuantitatif sangat beragam dan setiap teknik memiliki sifat, ketepatan

dan biaya yang harus dipertimbangkan daiam memilih metode tertentu. Metode

kuantitatif didasarkan atas prinsip-prinsip statistik yang memiliki tingkat ketepatan

tmggi atau dapat memmimumkan kesalahan (error), lebih sistematis, dan lebih

populer daiam penggunaannya. Untuk menggunakan metode kuantitatif terdapat tiga

kondisi yang harus terpenuhi :

1. Tersedia informasi masa lalu.

2. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan daiam bentuk data numenk.

3. Diasumsikan bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut.

Untuk metode kuantitatif sendiri meliputi beberapa metode, antara lain metode

deret berkala (Time series) , yang melakukan prediksi di masa yang akan datang

berdasarkan masa lalu. Metode yang lain yaitu metode kausal, yang mengasumsikan

faktor yang diramalkan memiliki hubungan sebab-akibat terhadap beberapa variabel

Independent (Assauri,S. ,1984)



pada pola data musnuan. Perbedaannya, pada pola data mi fluktuasi terjadi di
i

sekitar data yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai grafik dari pola-pola data di atas dapat diiihat

pada gambar berikut ini.

AAA AAA
a. pola data horisontal b. pola data musiman

c. pola data trend d. pola data sikiis

Gambar 3.3 Grafik metode deret berkala

Metode Peramalan Deret Berkala (Time Series) antara lain (Yhi-Long Chang,

1995):

a. Simple Average

Persamaan simple average :

£<•«'
F, = A , atau F, =

n

f(t+T) - F,
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Karakteristik smoothing ini dikendalikan dengan menggunakan faktor
i

smoothing a yang bernilai antara 0 sampai 1.

- Jika a mendekati 1, maka ramalan yang baru akan mencakup penyesuaian

kesalahan yang besar pada ramalan sebelumnya.

- .lika a mendekati 0, maka ramalan yang baru akan mencakup penyesuaian

kesalahan yang kecil pada ramalan sebelumnya.

Metode ini cocok digunakan pada data yang berpola stasioner, tidak

mengandung trend atau faktor musiman.

e. Exponential Smoothing With Linear Trend

Persamaan :

F0 =A,;T0 =0

Ft =aAt + (l-a)(Ft.i+Tt.1)

Tr = PiFrF^+il-ftT,.,

f(t+T> - F,+ tT,

Konstanta pemulusan ((3) digunakan untuk memuluskar trend. Dan pada

prinsipnya menyerupai konstanta pemulusan (a).

f. Double Exponential Smoothing

F0 =F>0 = Ai;

Ft =aAt + (l-aHF^

F\ =aFt + (l-a)F'ul

f(l-T) = F't



g. Double Exponential Smoothing With Linear Trend
i

F0 =F'o = Aj;

F, =aAt+(l-a)(Ft.,)

F\ = aF, + (l-a)F\.i

y = xa/fy

ft,.* = (2+y)Ft-(l+y)F\

h. Adaptive Exponential Smoothing

F'0 = A,

ft =aAt + (1-a)(F,.,)

i. Linear Regression

;iK,A"-4Ay
( \

A A
V t ./

.«^n(n + l)
4

a=A-\b
(n+iy

di mana i = 1 to n

ft = a + b.t

j. Winter's Model

Metode im merupakan metode peramalan yang sering dipilih untuk

menangani data permintaan yang mengandung baik variasi musiman maupun

unsur trend. Metode ini mengolah tiga asumsi untuk modelnya, yaitu : unsur



konstan, unsur trend, dan unsur musiman. Hal mi serupa dengan metode Hull,

dengan satu persamaan tambahan untuk mengatasi musiman.

Persamaan tersebut adalah :

t-m

r, =/3[(F,-F,J-{/-/3)rJ

It=LA+{l.r)li_n
r.

f»T={T,+Ft)l,-, •+i

Keterangan sunbol rumus-rumus :
t = waktu atau periode, I /, 2, 3, ..., n.
t = waktu dan t

m •--- periode rata-rala bergerak atau pan/ang perputaran seasional
W =-Pemberat untukperiode 1
n ^jumlah data waktu
a = parameter smoothing pertama
}3 - parameter trendsmoothing
y = parameter seasional smoothing
Ai =•• data aktual daiam periode t
A = rata-rata dari. data aktual

ft = peramalan untuk periode t
T, =• trend untukperiode t
Ft ••=• nilai smoothing untuk periode t
e, = error (deviasi) untuk periode t, (pada QS ver. 3,0 e, - ft Aj

b. Metode Kausal

Metode ini mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan menunjukkan suatu

hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih vanabel yang berpengaruh dan
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digunakan untuk meramalkan nilai masa depan. Keuntungan dari model kausai

adalah dapat digunakan dengan keberhasilan yang lebih besar untuk pengambilan

keputusan dan kebijaksanaan.

Metode-metode yang termasuk daiam peramalan kausai :

1. Metode peramalan regresi

2. Metode peramalan ekonometrik

Selain metode peramalan kuantitatif seperti yang telah dijabarkan di atas,

diklasifikasikan juga Metode Peramalan Kualitatif. Metode Kualitatif atau

pertimbangan lebih mengandalkan pada pengamatan-pengamatan empirik dan mtuisi

dan para pembuat keputusan.

Metode peramalan ini bersifat subyektif di mana peramalan ddakukan

berdasarkan pertimbangan, pendapat, pengalaman dan prediksi peramal (Forecaster),

pengambil keputusan, atau para ahli. Pendekatan ini digunakan pada saat tidak

tersedia sedikit pun data historis.

Metode yang termasuk peramalan kualitatif:

• Metode Delphi

• Survey pasar

• Analogi historis dan analisa siklus hidup

3.4.3 Horison Waktu Peramalan

Peramalan juga diklasifikasikan berdasar horison waktu peramalan, yaitu :
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a. Peramalan Jangka Pendek (Short-range Forecast)

Peramalan ini mempunyai jangka waktu harian, mingguan, atau

bulanan yang biasanya berjangka waktu sampai 1 tahun. Contoh

peramalan jangka pendek adalah perencanaan pembelian (Planning

purchasing), dan penjadwalan kerja.

b. Peramalan Jangka Menengah (Medium-range Forecast)

Jangka waktu peramalan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3

tahun. Peramalan ini berguna untuk perencanaan penjualan (Sales

planning), perencanaan produksi dan anggaran, dsb.

c. Peramalan Jangka Panjang (Long-range Forecast)

Jangka waktu peramalan lebih dan 3 tahun. Peramalan tersebut

digunakan daiam perencanaan produk baru, ekpansi, analisis fasilitas,

dan Research andDevelopment.

3.4.4 Pemilihan Penggunaan Metode Peramalan

Pada prinsipnya penggunaan metode-metode peramalan harus memahami benar

setiap karakteristik dan metode-metode tersebut. Suatu metode dengan karakteristik

tertentu tidak dapat dipastikan memiliki tingkat akurasi yang sama untuk suatu pola

data yang berbeda. Sebagai contoh, teknik moving average sangat sesuai untuk pola

data yang tidak berubah jika diterapkan pada pola data yang lain. la akan mempunyai

derajat akurasi yang lebih rendah. Berikut panduan daiam pemilihan teknik-teknik

peramalan pada metode Time Series Forecasting.



Tabel 3.8 Panduun pemilihan teknikperamalan

No Metode

1 i Simple Average
Weighted Moving Average

Pola

Data

St

St

3 j MovingAverage with Linear j Tr

I
Single Exponential
Smoothing

5 ; Exponential Smoothing with
I Linear Trend

6 i Double Exponential
j Smoothing

j 7 j Double Exponential
! Smoothing with Linear

I i Trend
8 ! Linear Regression
9 i Winter's Model

St

Tr

St, Tr

Tr

Tr

St, Tr,
Se

Horison

Waktu

Pdk

Mk

Pdk

Pdk

Pdk

Pdk

Pdk

Mnh

Mnh
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Jumlah Data Minimum

Non

Musiman

30

4-20

4-20

20

20

20

20

Musiman

2*L

Sumber : Yhi-Long Chang, 1995, Quantitative System 3.0, 5 Edition, Prentice Hall International Inc
Englewood Cliffs, New Jersey

Keterangan : Pola data : St = Stasioner; Tr = Trend; Se = Seasional
Horison waktu : Pdk = Pendek; iVlnh = Menengah
Musiman : 2*L = Dua kali panjang musiman

3.4.5 Keakuratan dan Kontrol Peramalan

Hal yang sangat vital daiam peramalan adalah tingkat keakuratan dan kontrol

peramalan. Daiam berbagai situasi, peramalan sangat diharapkan dapat dihitung

secara tepat pada setiap saat. Tetapi daiam kenyataannya, peramalan yang dilakukan

jarang sekali memberikan suatu hasil yang tepat. Kesalahan peramalan merupakan

perbedaan antara nilai yang terjadi dan nilai yang diprediksikan. Pengukuran

kesalahan sering digunakan untuk mengestimasikan apakah model peramalan yang

digunakan sesuai dengan pola permintaan. Berikut rumus kesalahan peramalan :



e, = A,-F,

Dengan: e, kesalahan peramalan periode ke-t
A, data aktual periode ke-t
l't rr peramalan periode ke-t

43

Menurut Dtlworth (1985), terdapat 4 alat untuk pengukuran yang berguna untuk

pengukuran kesalahan peramalan atau keakuratan peramalan, yaitu :

1 Mean Absolute Deviation (MAD)

MAD adalah rata-rata nilai dan kesalahan peramalan tanpa menghiraukan tanda

positif atau tanda negatif atau nilai teneah dari kesalahan mutlak.

AMAD= YiA
721 n/•;

2 Mean Square Deviation (MSD)

MSD adalah nilai rengah kesalahan kuadrat, sering disebut Mean Square Error

(MSE).

AMSD=Y~

3. Mean Error Deviation (Bias)

Hasil ramalan jarang sekali tepat dengan permintaan aktual karena adanya variasi

random daiam permintaan tersebut. MED dihitung dengan menjumlahkan

kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah data. MFE sering disebut juga BIAS

(Kesalahan rata-rata).

ABias=Yj^-
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Memonitor kesalahan peramalan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan
i

untuk meyakinkan bahwa peramalan tersebut cukup baik. Hal ini diselesaikan dengan

membandingkan kesalahan peramalan dengan nilai yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tracking signal yang tennasuk daiam kisaran batas yang ditetapkan

sebelumnya dapat ditenma, sedangkan Tracking signal yang keluar dan batas kontrol

memerlukan tindakan korektif. Tindakan korektif tersebut dapat berupa penambahan

data lagi, dapat juga berupa penghilangan data-data yang nilainya berada di luar

batas, hanya saja hal tersebut mempunyai kekurangan karena data menjadi lebih

sedikit

Setelah tracking signal dihitung, kemudian dipetakan ke daiam peta kontrol

tracking signal, seperti yang terhhat di bawah ini.

Upper limit
Need for Correction Action

Louer limit
lime

Sumber : Sudiana, 1992, Metoda Statistika, Tarsito, Bandung

Gambar 3.4 Peta kontrolperamalan

Range of
Acceptable
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Berikut penjelasan dari pendekatan peta kontrol yang digunakan sebauai

kontrol peramalan pada penelitian ini.

Pendekatan peta kontrol ini meliputi pasangan batas kontrol, yaitu batas

kontrol atas (Upper limit) dan batas kontrol bawah (Tower limit). Batasan tersebut

diperoleh dari penggandaan nilai akar dari MAD (lihat lampiran perhitungan

peramalan). Metode ini mengandung asumsi sebagai berikut:

a. Nilai kesalahan peramalan tersebar secara acak di sekitar nilai nol.

b. Penyebaran error peramalan dianggap mengikuti distribusi nonnal.

Akar nilai MAD merupakan harga estimasi Standart deviation dari penyebaran

error, sehingga:

5= 4mad

Dengan ketentuan :

- 95 % nilai trucking signal diharapkan di daiam batas kontrol sebesar 0 ± 2.s

- 99 % nilai tracking signal diharapkan di daiam batas kontrol sebesar 0 ± 3s.

3.5 Teori Persediaan

Istilah persediaan (Inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan

segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya perusahaan yang disimpan daiam

antisipasmya terhadap pemenuhan permintaan (Handoko, 1993). Papilon (daiam

Silver, 1985) arti persediaan adalah (diadaptasikan) "Persediaan atau harta dari

perusahaan yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga komoditi dan juga bahan
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mentah serta material-material penting lainnya'. Sementara itu Within (daiam Silver,
i

1985) membenkan pengertian bahwa "Persediaan senantiasa dijelaskan sebagai

penimbunan sia-sia, sebagai persediaan yang berlebihan dan penyebab kegagalan

serius daiam bisnis. Persediaan beriebihan juga menyebabkan ketidakstabilan daiam

daur perusahaan. Pengembangan bisnis menemm jurang daiam persediaan vang

gagal".

3.5.1 Tujuan Persediaan

Proses produksi merupakan serangkaian item-item pekerjaan yang

berkesmambungan, saling terkait dan tergantung. Prosesyang simultan tersebut harus

diusahakan agar terus-menerus berjalan tanpa hambatan yang berarti, karena apabila

terjadi satu item pekerjaan terhambat maka dapat dipastikan seluruh pekerjaan akan

terganggu. Banyak sebab terjadinya hambatan-hambatan pekerjaan tersebut, salah

satu di antaranya adalah masalah manajemen persediaan material bahan baku dan

proses produksi tersebut, terutama apabila terjadi kekurangan material bahan baku

(Understock material). Tidak mustahil seluruh proses akan terhenti total. Kerugian

yang diderita adalah waktu penyelesaian tidak tepat sehingga akumulasi biaya

operasional akan sangat tinggi. Untuk menghindan terjadinya kondisi tersebut,

lazimnya persediaan material akan ditimbun sebanyak mungkin (Overstock material).

Namun kondisi mi juga akan terkendala oleh kapasitas gudang penyimpanan yang

tersedia, juga pemborosan akibat dari investasi atau dana yang menganggur (Idle

resources). Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah dan waktu yang tepat
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untuk memesan material sehingga proyek tidak kekurangan material bahan baku serta
i

tidak tertimbun material yang beriebihan.

Pengendalian dan pemeliharaan sediaan barang fisik merupakan masalah yang

lazim di semua perusahaan. Ada beberapa alasan untuk mengadakan persediaan

material bahan baku. Tujuan pengadaan persediaan antara satu perusahaan yang satu

dengan perusahaan yang lain dapat berbeda. Ada perusahaan yang menggunakan

pengadaan persediaan terutama untuk menyesuaikan bagi produk musiman dan ada

perusahaan yang menggunakannya sebagai pusat operasi. Namun pada prinsipnya

terdapat persamaan fungsi dasar yaitu sebagai fungsi cadangan dan karena itu

hendaknya dapat digunakan secara effisien (Assauri, 1980).

Pengadaan persediaan material bahan baku merupakan proteksi terhadap

perubahan pennintaan, menjaga arus produksi yang merata (Smooth) dengan

menyediakan fungsi pemutus antara tahap-tahap daiam proses produksi. dan menekan

biaya material bahan baku total dengan mernanfaatkan diskon kuantitas. Selain itu

sediaan dapat membantu daiam meningkatkan laju produksi dan menurunkan biaya

produksi, jika melalui pemanfaatan yang cennat

Ada dua kondisi ekstrem yang dapat terjadi akibat dan tidak effektifnya

manajemen persediaan yang berlaku, yaitu :

a. Understocking, yaitu keadaan di mana jumlah barang persediaan daiam jumlah

terbatas untuk memenuhi kebutuhan daiam jangka waktu yang relatif pendek.

Karakteristik dari kondisi semacam ini adalah pembelian barang daiam jumlah
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kecil dan daiam frekwensi yang sering. Biaya penyimpanan pada kondisi ini

menjadi kecil.

b. Overstocking, yaitu keadaan di mana jumlah persediaan material yang disimpan

daiam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi penmntaan daiam jangka waktu

yang relatif lebih panjang. Penyelesaian dengan kondisi ini mempunyai

karakteristik bahwa pembelian matenal dilakukan daiam jumlah yang besar

dengan frekwensi yang jarang. Hal tersebut akan mengakibatkan biaya

penyimpanan (Holding cost) akan menjadi besar, namun dengan risiko kekurangan

material menjadi lebih kecil.

Untuk mengatasi dua kemungkinan kondisi yang terlanjur terjadi seperti yang

tersebut di atas akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu dibutuhkan

manajemen persediaan materia! bahan bakuyang optimal untuk menghindari keadaan

tersebut, sehingga biaya penyimpan dapat ditekan semmim mungkm, dan effektivitas

biaya dari proses produksi dapat tercapai.

Sistem manajemen dapat juga membenkan penghematan yang relatifbesar bagi

perusahaan yang bersangkutan. Penghematan tersebut dapat tercapai daiam berbagai

bentuk, tergantung kepada situasi yang beriaku pada perusahaan tersebut. Beberapa

sumber penghematan demikian adalah biaya-biaya pembelian yang lebih rendah

biaya bunga yang lebih rendah atau meningkatnya ketersediaan dana internal, biaya

operasional yang lebih rendah, biaya produksi per unit yang lebih rendah, dan

pelayanan pelanggan yang lebih baik.
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3.5.2 Bahan Baku

Berkaitan dengan aspek persediaan ini, bahan baku merupakan salah satu

unsur yang paling aktif daiam proses produksi. Menurut (Assauri, 1994) bahan baku

memiliki pengertian "Meliputi semua bahan yang dipergunakan daiam perusahaan

kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk

yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut '\

Menurut Reksohadiprodjo (1993) persediaan bahan baku diperlukan karena :

1. Bahan-bahan dan komponen-komponen tidak dapat satu per satu datang pada

waktu bahan-bahan dan komponen-komponen tersebut dibutuhkan, namun datang

daiam jumlah yang banyak.

2. Perlur.ya menghindari kekurangan persediaan supaya kualitas produksi terjamin.

Pengendalian ini mutlak diperlukan, karena bahan baku merupakan investasi

terbesar daiam pos aktiva lancar, maka pengendalian persediaan disebut sebagai suatu

fungsi manajenal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang

sungguh-sungguh. Bagi perusahaan yang menanamkan terlalu banyak dana daiam

persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mungkin

mempunyai opportunity cost. Demikian pula bila persediaan tidak mencukupi dapat

menimbulkan biaya-biaya karena kekurangan bahan.

3.5.3 Manajemen Persediaan Pad? Perusahaan Beton Readymix

Masalah penyediaan material bahan baku yang timbul pada perusahaan beton

jadi disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara permintaan dengan penyediaan
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dan waktu yang digunakan untuk memproses matcri bahan baku. Pada perusahaan

tersebut proses produksi dilaksanakan hanya pada saat datang pemesanan. Untuk

menjaga keseimbangan permintaan dengan penyediaan material bahan baku dan

waktu untuk proses produksi dibutuhkan persediaan. Oleh karena itu, terdapat empat

faktor yang dijadikan sebagai fungsi perlunya persediaan, yaitu faktor waktu.

ketidakpastian waktu datang, ketidakpastian penggunaan, dan faktor ekonomis.

Faktor waktu menyangkut lamanya proses produksi dan distnbusi sebelum

barang sampai kepada konsumen. Waktu diperlukan untuk membuat skedul produksi,

mengolah bahan baku, pengiriman bahan baku, produksi, dan pengiriman barang jadi

ke konsumen. Persediaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan selama waktu

tunggu (Lead time).

Faktor ketidakpastian waktu datangnya material bahan baku dari supllier

menyebabkan perusahaan membutuhkan persediaan, agar tidak menghambat proses

produksi maupun keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Persediaan material

bahan baku sangat terikat kepada supllier, persediaan barang daiam proses produksi

tenkat kepada bagian produksi, sedang persediaan barang jadi (Product) terikat

kepada konsumen. Ketidakpastian waktu datang mengharuskan perusahaan membuat

jadwal operasi secara lebih teliti dan rinci di setiap level proses produksi agar dapat

terhmdar dan nsiko keterlambatan supply material bahan baku.

Faktor ketidakpastian penggunaan material bahan baku dan daiam perusahaan

disebabkan oleh kesalanan-kesalahan daiam peramalan permintaan (Forecasting),

kerusakan mesin, keterlambatan dari jadwal operasional secara global atau pun per
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item, material bahan baku yang cacat, dan berbagai kondisi yang berpengaruh

lainnya. Persediaan dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktepatan peramalan

maupun akibat lainnya tersebut.

Faktor ekonomis adalah adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan

alternatif biaya rendah daiam memproduksi atau membeli item dengan menentukan

jumlah paling ekonomis. Pembelian daiam jumlah besar memungkinkan perusahaan

mendapatkan potongan harga yang dapat menurunkan biaya pembelian. biaya

tranportasi per unit menjadi lebih rendah. Persediaan dibutuhkan untuk menjaga

stabilitas produksi dan fluktuasi bisnis.

Faktor-faktor yang tersebut di atas juga merupakan dasar pemikiran pengadaan

persediaan pada perusahaan beton jadi (Readymix).

Pada perusahaan persediaan material bahan baku mempunyai fungsi antara lam :

a. Fungsi Decoupling

Fungsi penting decouples ini memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal

dan eksternal mempunyai kebebasan, dan persediaan memungkinkan perusahaan

dapat memenuhi permintaan langganan tanpa teigantung pada supplier.

b. Fungsi Economic Lot Sizing

Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli

sumber daya daiam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit.

c. Fungsi Antisipasi

Fluktuasi pennintaan dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman

atau data masa lalu. Daiam hal ini perusahaan melakukan persediaan musiman
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3.5.4 Pengawasan Persediaan
i

Setiap gerak atau pengaturan yang ada di daiam industri harus mempunyai

tujuan agar industri dapat berhasil dengan baik. Pengawasan persediaan dijalankan

untuk memelihara terdapatnya keseimbangan antara kerugian dengan penghematan

daiam suatu persediaan barang di gudang penyimpangan, dan adanya biaya dengan

modal. Oleh karena itu maka pengawasan persediaan mempunyai tujuan antara lain

(Agus Ahyary, 1986):

a. Menjaga pembelian kecil-kecilan perlu dihindari, mengakibatkan ongkos

pesan menjadi besar.

b. Menjaga agar tidak kehabisan persediaan, yang dapat mengakibatkan

terhentinya proses produksi.

c. Menjaga supaya Denyimpanan daiam gudang tidak dilakukan secara besar-

besaran, yang dapatmengakibatkan biaya penyimpanan menjadi besar.

Dari keterangan di atas dapatlah dinyatakan bahwa tujuan pengawasan

persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan vang

tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang minimum untuk keuntungan

atau kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk

menjamm terdapatnya persediaan pada tingkat yang optimal agar produksi dapat

berjalan dengan lancar dengan biayapersediaan yang minimal.

Pengaturan persediaan bahan baku yang dapat menjamm kelancaran proses

produksi secara effektif dan effisien, perlu kiranya diterapkan kebijaksanaan yang

berkenaan dengan masalah persediaan. Pemesanan barang harus ditentukan berapa



53

jumlah yang akan dipesan agar pesanan ekonomis, dan juga kapan pemesanan

dilakukan. Perlu juga ditentukan berapa besarnya persediaan penyangga (Buffer

stock) yang merupakan persediaan minimum.

Daiam suatu perusahaanyang membutuhkan cadangan persediaan, pemesanan

material bahan baku yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan dua macam cara (Agus

Ahyary, 1986) yaitu :

a. Pemesanan pada saat persediaan mencapai titik tertentu.

Suatu sistem atau cara pemesanan material bahan baku, yang dilakukan apabila

persediaan telah mencapai suatu titik tertentu. Jika bahan-bahan terus diproses,

maka jumlah persediaan semakin menurun sampai mencapai titik batas tertentu

dan harus dilakukan pemesanan kembali. Model seperti ini biasanya jumlah

material bahan baku yang dipesan selalu sama.

b. Pemesanan dilakukan pada saat waktu tertentu dicapai.

Suatu sistem atau cara pemesanan material bahan baku di mana jarak waktu atau

interval pemesanan yang tetap. Jadi cara ini ditentukan waktu pemesanan dengan

jarak yang tetap. Cara ini dapat digunakan untuk mengawasi persediaan barang-

barang yang banyak jenisnya serta tinggi nilainya.

3.5.5 Komponen Pemodelan

Analisa pemodelan persediaan untuk mendapatkan kuantitas pesanan dan titik

pemesanan ulang, yang akan menentukan besar keciinya biaya total penyediaan stock
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(mventarisasi). Biaya total inventari^asi adalah fungsi dari komponen-komponen

biaya berikut.

a. Biaya Pembelian (Purchasing ('ost)

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian material. Harga ini semakin

murah bila material yang dibeli semakin banyak, dengan adanya potongan harga

(discount). Sehingga muncul kecenderungan untuk membeli material daiam

jumlah besar daiam frekuensi lebih jarang.

b. Biaya Pemesanan (Setup Cost)

Biaya yang dikeluarkan bila melakukan pemesanan. Semakin sering melakukan

pemesanan ulang maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar,

c. Biaya Penyimpanan (Holding ('ost)

Biaya yang harus dikeluarkan akibat penyimpanan matenal. biaya ini sangat

berpengaruh pada bunga dari modal yang diinvestasikan untuk pengadaan

material.

d. Biaya Kekurangan (Shortage Cost)

Biaya akibat habisnya matenal bahan baku, sehingga tidak dapat memenuhi

pesanan yang mengakibatkan hilangnya konsumen.

Hal lain yang dapat mempengaruhi pemodelan masalah pengaturan persediaan, yaitu :

a. Pengisian kembali persediaan

Pengisian barang terjadi segera setelah dilakukan pemesanan atau pengisian stock

dilakukan pada waktu yang tetap atau seragam karena terikat kontrak.



ss

b. Horison waktu

Periode perencanaan tingkat persediaan. Horison waktu tergantung dari jangka

waktu pemakaian kebutuhan yang sudah dapat diperkirakan.

c. Jumlah dan tipe barang

Menyatakan banyaknya jenis barang yang ditinjau daiam permodelan. Hal im

kadang-kadang berpengaruh pada tersedianya ternpat penyimpanan, sehingga

kendala terbatasnya ternpat daiam permodelan harus diperhitungkan.

d. Jeda pengantaran

Waktu antara pemesanan dan penerimaan bahan baku sampai di ternpat

penyimpanan. Hal mi sangat berhubungan dengan tersedianya materia! yang

dibutuhkan.

3.5.6 Model Persediaan

Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebijakan persediaan optimum

adalah parameter sebagai benkut: Permintaan, Biaya persediaan, Tenggang waktu

Daiam pemodelan mi, semua parameter di aias dapat diasumsikan secara

pasti, dengan kata lain jumlah permintaan dan biaya persediaan diasumsikan secara

pasti. Demikian pula halnya terhadap tenggang waktu oemesanan juga konstan.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab daiam sistem persediaan adalah

"Berap? banyak?" dan "Kapan'?" meiakukan pemesanan kembali. Untuk menjawab

nertanyaan tersebut sangat tergantung pada parameter-parameter di atas.
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Metode EOQ (Economic Order Quantity)

Jumlah pemesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan disebut

Economic Order Quantity (EOQ). Penjabaran sederhananya adalah, bahwa metode

tersebut mempunyai prinsip pengaturan persediaan dengan cara jumlah pemesanan

yang paling ekonomis, dengan cara memperhitungkan cadangan penyangga, jumlah

pesanan optimum, dan titik pemesanan kembali.

Secara klasik model persediaan yang ideal adalah seperti yang diperlihatkan

daiam Gambar 3.5 di bawah ini, di mana Q adalah jumlah pembelian dan ketika

pesanan diterima jumlah persediaan sama dengan Q. Dengan tingkat penggunaan

tetap, persediaan akan habis daiam waktu tertentu dan ketika persediaan hanya

tinggal sebanvak kebutuhan selama tenggang waktu. pemesanan kembali (Reorder

point ----- ROP) harus dilakukan.

Persediaan T

O

k

ROP \ ROP

\

\rop

\

l\ 1\
\

N | \ i \ 1

a b c d e f

Dimana : O ~- jumlah pemesanan. H reorder pom;.

ae ce - interval pemesanan. ab ed ef tenggang waktu

Gambar 3.5 Model persediaan

Waktu
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a. Analisis penentuan titik pemesanan ulang

Pemesanan kembali barang atau material tidak dapat dilakukan sembarangan.

Daiam pemesanan kembali perlu diperhatikan waktu pemesanan sehingga matenal

tersebut dapat mencukupi kebutuhan sementara material yang dipesan belum

sampai. Jadi daiam hal ini perlu diperhatikan tenggang waktu pemesanan dan

waktu datangnya material tersebut.

R = B + /3.L (3.1)

dimana : R tink pemesanan
B - cadangan penyangga
fiT pemakaian kebutuhan selama masa tenggang waktu

b. Cadangan penyangga

Cadangan penyangga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bila sewaktu-waktu

kebutuhan tersebut melebihi dan yang diperkirakan. Besarnya cadangan

penyangga tergantung dan pemesanan ulang dan pemakaian selama tenggang

waktu. Menurut Buchan and Koenigsbreg, 1963, perhitungan cadangar. penyangga

diperoleh dengan cara menentukan suatu tingkat nsiko atau tingkat pelayanan

yang diinginkan oleh perusahaan daiam memproduksi beton.

Bm = jum + (l-p).am- fit (3.2)

dimana: p -- tingkat nsikoyang dujinkan
Bm cadangan penyangga
j3L konsumsi material selama waktu L
L - lead time, yaitu selang waktu antara pemesanan dan tiha

di Iokasi

pm •-••- rata-rata kebutuhan
am --- standar deviasi
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c. Penentuan Jumlah Pesanan Optimum

1 optimum aJ __ y '
\ i~im

dimana : Yop, Jumlah pesanan optimum
K„, Besar biaya untuk satu kalipemesanan
H,„ Besar biaya penyimpanan
fi„, Rata-rata kebutuhan material
n Ii'aklu pengendalian

d Penentuan Siklus Pemesanan

I opt

P*n-B»> (3.4)

dimana : N Siklus pemesanan
B kebutuhan rata-rata

n jangka waktupengendalian
B„, cadangan penyangga
V0I„ jumlah pesanan optimum

d. Tingkat Layanan (Service Level)

Service level dapat didefimsikan sebagai probabilitas di mana permintaan tidak

akan melebihi persediaan selama lead time (dengan kata lain jumlah persediaan

on hand cukup untuk memenuhi permintaan), sehingga :

Service level = 100% - risiko kehabisan persediaan (stock out risk)

Jumlah cadangaii penyangga tergantung pada faktor-faktor berikut ini :

1. Rata-rata persediaan

2. Rata-rata lead time

3. Tingkat service level yangdiinginkan
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(penenmaan pesanan)

Persediaan yang ada l^
I •
1

i ir

ttdak

Permintaan (unit)

I
Menentukan posisi persediaan

(on hand - on order - back order)

A.
Posisi persediaan < ROP

I ya

Pergantian pemesanan

Gambar 3.6 Sistem pemesanan jumlah tetap
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BAB IV

PENERAPAN MODEL PERSEDIAAN

(KASHS PADA PT KARYA BETON YOGYAKARTA)

4.1 Kapasitas Produksi

Produksi beton yang dihasilkan PT Karya beton terdiri dari beberapa kualitas.

Sampai saat ini kualitas tertinggi beton yang dapat dilayam adalah K-500.

Kemampuan produksi dari PT Karya beton, menurut keterangan dari pihak

yangbersangkutan adalah sebesar 18.000 m? per bulan, kemampuan produksi sebesar

itu dirasakan masih dapat memenuhi pesanan untuk memasok kebutuhan beton

dengan jumlah besar untuk beberapa proyek daiam waktu yangbersamaan.

Untuk tempat penyimpanan semen (silo) mempunyai kapasitas 250 m yang

terdiri dua buah silo. Kapasitas tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan semen

yang diperlukan daiam jangka waktu tertentu.Sedangkan untuk material agregat

(pasir dan split), tidak memeriukan gudang penyimpanan, hanya merupakan lahan

terbuka sebagai media penyimpanan dengan kapasitas maksimum tempat

penyimpanan untuk material pasir adalah 1600 m3 dan material split adalah 2500 m\

Adapun kapasitas dari peralatan yang digunakan cukup memenuhi untuk

menghasilkan beton daiam jumlah yang besar, karena sistem yang digunakan pada

60
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proses produksmya adalah pengadukan dengan menggunakan Mixertruck, sehingga

kapasitasnya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah mixertruck yang dimihki

perusahaan dan jarak lokasi provek yang dipasok. Jumlah mixertruck yang dimihki

oleh perusahaan yang bersangkutan sebanyak 12 buah dengan kapasitas masing-

masing 5m?. Sedangkan peralatan yang digunakan pada proses produksmya adalah :

a. 1buah batching dengan sistem cumulative batcher, kapasitasnya dipengaruhi oleh

kapasitas silo.

b. 2 buah loader untuk mempersiapkan matenal agregat di batching plant.

4.2 Pengadaan Material

4.2.1 Semen

Semen yang digunakan adalah semen portland. Kebutuhan semen terutama

dipasok oleh PT Semen Gresik dengan berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Harga kontrak semen, berdasarkan keterangan pihak yang bersangkutan sebesar harga

patokan standar.

Pengiriman pesanan dilakukan dengan menggunakan mobil tangki khusus

untuk semen (menggunakan semen curah) yang mempunyai kapasitas maksimum

untuk sekali angkut sebesar 15 ton.

4.2.2 Agregat

Kebutuhan agregat untuk produksi ini dipasok dan penyalur PT Rakhmat,

UD Budi Harto, UD Suradi Sejahtera Raya. Adapun jenis agregat yang digunakan
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adalah pasir, split dengan ukuran diameter minimum 0,5 mm, maksimum 30 mm dan

koral. Agregat tersebut diambil dari dua tempat yaitu pasir dari sungai Progo, split

dan Clereng, Wates.

Harga kontrak untuk agregat tersebut dan sumber sampai tiba di lokasi

penyimpanan material adalah : a. Pasir = Rp. 25.000/nr

b. Split = Rp. 55.000/m3

c. Koral = Rp. 40.000/nr

4.3 Penentuan Model Persediaan

Model persediaan akan ditentukan berdasarkan data pemakaian yang

diperoleh dan perusahaan. Model yang digunakan adalah model EOQ (Economic

Order Quantity), apabila variasi kebutuhan relatif kecil. Dengan mengasumsikan

tingkat kebutuhan horizon waktu adalah nilai rata-rata. Untuk mengetahui vanasi

suatu pola kebutuhan maka dicari Koeffisien variasi (VC) yaitu pembagian nilai

varian kebutuhan tiap penode dibagi kwadrat rata-rata kebutuhan tiap periode, yang

diturunkan daiam persamaan di bawah ini:

Varian kebutuhan per periode ^ ^
VC = Kuadrat dari rata - rata kebutuhan per periode

Rata-rata kebutuhan per periode didapatkan dari persamaan

E(D)^[d{i)+D(2)+...+ D(n)}
N

1 Vn/A (4-2)m - jjTod)
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Varian kebutuhan per periode didapatkan dengan persamaan

Var(D) ±[D(1)}2 -Ud(2J? ... - Ud(N)\ ~Wf
]\ A A-

^•(D) ^iwor-^w (43)
A'

Dengan mensubstitusikan kedua persamaan di atas, seperti pada persamaan (4.1)

maka akan didapatkan persamaan :

^IMOL, (44)

bila : a. VC < 0,20 maka pola kebutuhan mempunyai variasi yang kecil,

disarankan menggunakan metode EOQ.

b. VC > 0,20 maka pola kebutuhan mempunyai variasi yang besar,

disarankan menggunakan metode Heuritsk Silver-Meal.

Dimana: VC - Variant Coefficient

N ~ Jumlah data

V[d(;)]2 - Jumlah dan kuadrat nilai data

\V D(/")f =• Kuadrat danjumlah nilai data

Contoh perhitungan VC dari material semen adalah sebagai berikut:

Semen, N =48 periodebulan

]T[D(/)]2 - 7.634.672

\£D{i)] =328.044.544

I^J^l =48*7.634.672^ =Q1]7m4
food)]2 328.044.544
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Dan hasil perhitungan di atas VC bermlai <0,20 sehingga variasi kebutuhan
i

relatif kecil, untuk itu disarankan menggunakan metode EOQ.

4.4 Batasan dan Anggapan

Untuk menyederhanakan pemodelan. maka anggapan dan batasan yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Material yang digunakan adalah meliputi semen, pasir dan split.

b. Tidak ada perhitungan biaya kekurangan matenal.

c. Biaya yang diperhitungkan hanya biaya pembelian dan pemesanan.

d. Tidak ada potongan harga (Discount) untuk pembelian daiam jumlah tertentu.

e. Harga pembelian diasumsikan konstan sesuai dengan kontrak awal antara

perusahaan dengan pemasok.

f. Biaya penyimpanan diperhitungkan pada bunga yang harus dikeluarkan untuk

melakukan pemesanan dengan harga konstan selama waktu pengendalian.

g. Kebutuhan material dianggap bersifat konstan

h. Ketersediaan matenal di pasaran diperhitungkan berdasarkan waktu antara

pemesanan sampai material tiba di gudang.

i. Tempat penyimpanan material semen dianggap selalu memenuhi.

j. Pengisian kembali satu jenis persediaan tidak mempengaruhi pengisian kembali

jenis persediaan material yang lam.

k. Distnbusi kebutuhan material diaggap mengikuti fungsi distnbusi normal selama

waktu pengendalian.
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4.5 Analisa Pemodelan

Pemodelan yang dibuat dimaksudkan untuk menjelaskan langkah-langkah

pengerjaan secara umum. Adapun analisa pemodelan adalah sebagai berikut:

a. Pembacaan data pemakaian material bahan baku penyusun beton.

b. Analisis biaya-biaya per satuan persediaan.

c. Penentuan tingkat layanan (Service level).

d. Penentuan cadangan penyangga (Buffer stock).

e. Penentuan jumlah pesanan optimum untuk setiap material.

f. Penentuan titik pemesanan kembali (Reorder point) untuk setiap material.

g. Penentuan siklus pemesanan untuk setiap material.

Pembacaan Data Material

"

Analisis Biaya Satuan Sediaan

<

Tidak

(
| Penentuan alternatif tingkat layanan

4

Penentuan BufferStock (B)

1
*

Penentuan jumlah pesanan optimum (Y)

1

Gudane > B+Y

Gambar 4.1 Flowchart pemodelan persediaan



Tidak

A

Penentuan titik pemesanankembali

Penentuan siklus pemesanan

PenenUian total biaya persediaan

Penentuan total biaya persediaan dengan
alternatif vana lam

Gambar 4.1 Flowchart Pemodelan persediaan (lanjutan)
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4.5.1 Pembacaan Data Pemakaian Material

Data pemakaian material bahan baku untuk campuran beton yang digunakan

adalah data mulai bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Desember 2001. Data

tersebut digunakan untuk mengetahui jumiah permintaan konsumen selama waktu itu.
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4.5.2 Analisis Biaya Satuan Inventory

1. Biaya pembelian material menurut harga kontrak (C)

Semen : Rp. 260.000,00 / m?

Pasir : Rp. 20.000,00 / nv

Split : Rp. 55.000,00/nr

2. Biaya pemesanan untuk setiapkali melakukan pemesanan material (Km)

Semen : Rp. 55.000,00 / pemesanan

Pasir : Rp. 15.000,00 / pemesanan

Split : Rp. 15.000,00 / pemesanan

3. Biaya penyimpanan (Hm)

Diasumsikan bahwa biaya penyimpanan daiam gudang yang beriaku selama masa

pengendalian sebesar 5 % dari harga pembelian material bahan baku per satuan

barang.

Hm = 5%*C (4.5)

4.5.3 Penentuan Cadangan Penyangga (Buffer stock = Bm)

Bm = /3m + (l-p)*am-/3L (4.6)

Dimana: [3m ^ Rata-rata kebutuhan
p 'Tingkat resikoyang diijinkan
om ^ Standar deviasi
fJL r: Konsumsi material selama waktu T
L - Lead time, yaitu waktuantara pemesanan

sampai liba di lokasi
Hm = Biaya penyimpanan
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4.5.2 Penentuan Jumlah Pesanan Optimum

Dengan :

= 2*Km*(fln*n) (47)
Vm i Jiu

Ym - Jumlah pesanan optimum untuk masing-masing
material

K,„ Besarnya pemesanan untuk I kali pesan
fl,,, Rata-rata kebutuhan material tiap bulan
n" - Jumlah bulan daiam satu waktu pengedalian

4.5.3 Penentuan Titik Pemesanan Kembali (Reorder point)

*P.-B.+ (±^§± <4-8>

Dengan: Rl\„ - Reorder point
Bm =• Lead time
LT -- Banyaknya waktu untuk tiap waktu pengendalian

4.5.4 Penentuan Siklus Pemesanan

Siklus (N) =^^—-kali /tahun (4.9)
I optimum

Dengan : B = Rata-rata kebutuhan
n =- Waktu pengendalian
B =• Cadangan penyangga (Buffer slock)
Y0pt =- Jumlah pemesanan optimum


