
BAB VI

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bahwa pengaturan persediaan material bahan baku

merupakan hal yang penting daiam manajemen suatu perusahaan, maka dilakukan

analisa terhadap masalah penyediaan material pada perusahaan beton jadi (Readymix)

yaitu PT Karya Beton Yogyakarta. Diharapkan daiam analisa dengan menggunakan

EOQ (Economic Order Quantity), maka dapat diperoleh jumlah pemesanan ekonomis

(Yoptmmm), jumlah cadangan penyangga (Buffer stock), titik pemesanan kembali

(Reorder point), dan siklus pemesanan untuk material semen, pasir, dan split, yang

dapat memmimumkan biaya persediaan secara total, dan akan didapatkan model

persediaan yang optimal. Pembahasan permasalahan persediaan tersebut disusun

sebagai berikut.

6.1 Orientasi Obyek Penelitian

Penelitian untuk penyusunan tugas akhir yang berupa studi kasus mi memilih

obyek penelitian sebuah perusahaan beton jadi (Readymix) di Yogyakarta, yaitu PT

Karya Beton.



Pemilihan perusahaan tersebut sebagai obyek penelitian didasarkan pada
i

beberapa hal tersebut di bawah ini :

1. Perusahaan tersebut daiam beberapa waktu sebelumnya mengalami

overstocking.

2. Manajemennya lebih memberikan keleluasaan dan keterbukaan untuk

mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

3. Perusahaan tersebut di wilayah Yogyakarta termasuk perusahaan yang

mempunyai kemampuan produksi yang cukup tinggi.

6.2 Analisa Data

6.2.1 Pengujian Data

Sebelum data yang diperoleh dari perusahaan diolah, terlebih dahulu data diuji

kenormalan datanya dengan menggunakan uji Lilliefors (Lihat Lampiran 2). Dari uji

data tersebut didapatkan hasil bahwa hipotesa data terdisinbusi secara normal dapat

diterima.

6.2.2 Peramalan

Data yang didapat dari perusahaan diplotkan ke daiam bentuk grafik garis

untuk mendapatkan pola data yang akan digunakan untuk menentukan metode

peramalan yang akan digunakan.
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Dari hasil plot data matenal (Semen, pasir dan split) didapatkan pola data

yang mengandung unsur trend dan musiman, dengan demikian maka metode yang

terpilih untuk analisa peramalan yaitu :

1. Weighted Moving Average

2. Exponential Smoothing with Linear Trend

3. Double Exponential Smoothing with Linear Trend

4. Winter's Model

Keempat metode peramalan di atas memberikan besar nilai kesalahan

peramalan yang berbeda-beda, dican nilai MAD yang terkecil yang kemudian hasil

peramalan tersebut yang digunakan.

Hasil peramalan dari keempat metode tersebut adalah :

A. Material Semen

Menggunakan metode Weighted Moving Average, dengan rata-rata

pemakaian/buian daiam satu tahun ke depan 261 ton.

B. Material Pasir

Metode yang terpilih Double Exponential Smoothing with Linear

Trend, dengan rata-rata pemakaian/bulan daiam satu tahun ke depan

1060,5 m3.

C. Material Split

Metode yang terpilih Double Exponential Smoothing with Linear

Trend, dengan rata-rata pemakaian/bulan daiam satu tahun ke depan

1569,914 m3.
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6.2.3 Pemantauan Hasil Peramalan

Pemantauan hasil peramalan dengan menggunakan metode Tracking Signal,

data yang dibutuhkan adalah data kesalahan peramalan yang dikuadratkan. Data yang

telah berbentuk Tracking Signal tersebut untuk selanjutnya ditebarkan ke daiam peta

kontrol yangdaiam penelitian ini, digunakan batas-batas kontol atas dan bawah :

s = JMAD , dimana BKA/BKB = 0 + z.s

Untuk z = 3, maka 99 % data tracking signal diharapkan berada daiam batas kendali

Untuk z = 2, maka 95 % data tracking signal diharapkan berada daiam batas kendali

Dari hasil pemantauan hasil peramalan ketiga material tersebut, semua data

Tracking Signal dan ketiga matenal, 100 % berada daiam batas kendali. Dapat

dikatakan bahwa metode peramalan untuk meramalkan pemakaian material yang

akan datang adalah layak digunakan.

6.2.4 Analisa Model Persediaan

Dari perhitungan persediaan dengan menggunakan EOQ (Economic Order

Quantity), maka dapat diperoleh jumlah pemesanan ekonomis (Yoplwnim), jumlah

cadangan penyangga (Buffer stock), titik pemesanan kembali (Reorder point), dan

siklus pemesanan untuk material semen, pasir, dan split, yang dapat memmimumkan

biaya persediaan secara total.
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Tabel 6.1 Pengaturanpersediaan material bahan baku beton

No { Material
j

Cadangan
Penyangga

Jml Pesanan n Tit,k
! Pemesanan ~ophmum | Kemba|j

Kapasitas
Gudang

Siklus

Pemesanan

1 JSemen (ton) 378,797 46,994 I 396,197 Memenuhi 59 j

2 j Pasir (m3) 1409,069 178,368 1515,119 1600 64

3 ! Split (m3) 2129,243 130,878 i 2286,2344
i

2500 ! 128

Sumber : Hasil lengkap perhitungan cadangan penyangga, jumlahpesanan optimum, titik pemesanan
Kembali, dan siklus pemesanan dari masing-masing material bahan baku beton jadi.

Hasil di ata: masih berupa relativitas yang masih harus diuji untuk

membuktikan apakah jumlah pesanan optimum yang diperoleh dari perhitungan

tersebut benar-benar optimal. Pengujian dilakukan dengan mencoba alternatif jumlah

pesanan dan siklus pemesanan yang berbeda.

Di daiam pengujian ini, dicari besar biaya persediaan total untuk setiap

alternatif jumlah pesanan dan siklus pemesanan tersebut. Di mana setiap alternatif

jumlah pesanan dan siklus pemesanan akan membenkan hasil yang berbeda-beda,

sebagai akibat dari akumulasi biaya pemesanan total dan biaya penyimpanan total.

Jumlah pesanan dapat dikatakan optimum apabila dapat memmimalkan biaya

persediaan total. Berdasarkan hasil perhitungan biaya persediaan total dan berbagai

alternatif untuk material semen, pasir, dan split, maka dapat disusun pembahasan

sebagai berikut:

A. Material Semen

Hasil total perhitungan biaya persediaan material semen dari berbagai

alternatif dapat diiihat pada tabel di bawah mi :



Tabel 6.2 Biaya persediaan total semen dan berbagai alternatif

No
Alter

natif

Siklus

Pemesanan

(ton)

24

36

48

59

72

84

96

Jumlah

Pesanan

(ton)

115,527

77,018

57,764

45,994

38,51

33,01

28,88

Biaya Pemesanan
Total (TOC)

(Rp)

1.320.000

1.980.000

2..640.000

3.300.000

3.960.000

4.620.000

5.280.000

Biaya
Penyimpanan

Total (TCC) (Rp)

9.011.106

6.007.404

4.505.592

3.665.532

3.003.780

2.574.780

2.252.640

Sumber : Hasil perhitungan dengan Siklus dan jumlah pemesanan berbeda
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Biaya Persediaan
Total

(TIC=TOC+TCC)

(Rp)

10.331.106

7.987.404

7.145.592

6.910.532

6.963.780

7.194.780

7.532.640

Pada hasil perhitungan alternatif 1, perusahaan melakukan pemesanan matenal

semen dua kali daiam sebulan, sehingga untuk satu tahun perusahaan melakukan

pemesanan total sebanyak 24 kali dengan jumlah pesanan sebesar 115,5 ton untuk

setiap kali pesan. Dapat dikatakan perusahaan melakukan pemesanan daiam jumlah

yang besar dengan frekwensi yang kecil. Hal tersebut menyebabkan biaya pemesanan

kecil, namun sebaliknya akan menyebabkan biaya penyimpanan yang sangat besar.

Di samping itu untuk melakukan pembelian daiam jumlah yang sangat besar,

dibutuhkan biaya yang sangat besar. Daiam kondisi tersebut, apabila perusahaan tidak

mempunyai modal yang cukup, maka akan mengambil kemungkinan untuk

meminjam kredit ke perusahaan keuangan ataupun mencari investor. Namun

permasalahan tidak akan selesai hanya sampai di situ, karena bunga atas modal yang

ditanam daiam bentuk persediaan akan menjadi tinggi dan akan terakumulasi ke

daiam biaya persediaan total.



Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya persediaan total yang
i

dihasilkan oleh alternatif I jauh lebih besar danpada biaya persediaan total yang

dihasilkan oleh alternatif berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemesanan

material semen daiam jumlah yang besar belum tentu akan menghasilkan biaya

persediaan total yang lebih kecil. atau lebih minimum.

Untuk alternatif berikutnya, siklus pemesanan ditentukan dengan menurunkan

jumlah rata-rata siklus pemesanan tiap bulan dari alternatif sebelumnya. Siklus

pemesanan semakin jarang akan menyebabkan jumlah pesanan untuk setiap kali

pemesanan akan menjadi sangat besar. Biaya penyimpanan akan semakin besar

karena rata-rata persediaan menjadi lebih banyak dan biaya pemesanan menjadi lebih

kecil karena frekwensi pemesanan berkurang. Dari hasil perhitungan juga

menunjukkan biaya persediaan total yang dihasilkan 5, 6 7 lebih besar dari biaya

persediaan total pada alternatif 4.

Berdasarkan biaya persediaan total dan ketujuh alternatif tersebut

menunjukkan bahwa jumlah pemesanan semen pada alternatif 4 adalah jumlah

pemesanan yang optimal, karena biaya persediaan total yang dihasilkan paling

minimal.

B. Material Pasir

Hasil total perhitungan biaya persediaan material pasir dari berbagai alternatif

dapat diiihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 6.3 Biaya persediaan total pasir dan berbagai alternatif

No
Alter

natif

i Siklus
i Pemesanan

(m3)

Jumlah

Pesanan

<m3)

Biaya Pemesanan
Total (TOC)

(RP)

Biaya
Penyimpanan

Total (TCC) (Rp)

Biaya Persediaan
Total

(TIC=TOC+TCC)
(Rp)

1 1 24 475,65 360.000 2.853.900 3.213.900

2 2 36 317,1 540.000 1.902.600 2.442.600 I

3 3 48 237,825 720.000 1.426.950 2.146.950

4 4 64 178,368 960.000 1.070.208 2.030.208 !
i

o 5 72 158,55 1.080.000 951.300 2.031.300 i

6 6 84 135,9 1.260.000 815,400 2.075.400 !
7 7 96 118,91 1.440.000 713,460 2.153.460 !

Sumber : Hasil perhitungan dengan Siklus dan jumlah pemesanan berbeda.

Pada hasil perhitungan alternatif!, perusahaan melakukan pemesanan material

pasir dua kali daiam sebulan, sehingga untuk satu tahun perusahaan melakukan

pemesanan total sebanyak 24 kali dengan jumlah pesanan sebesar 475,65 m3 untuk

setiap kali pesan. Perusahaan melakukan pemesanan daiam jumlah yang besar dengan

frekwer,si yang kecil. Hal tersebut menyebabkan biaya pemesanan kecil, namun

sebaliknya akan menyebabkan biaya penyimpanan yang sangat besar.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya persediaan total yang

dihasilkan oleh alternatif 1 menjadi sangat ekstrem, jauh lebih besar danpada biaya

persediaan total yang dihasilkan oleh alternatif benkutnya. Hal ini menunjukkan

bahwa pemesanan material semen daiam jumlah yang besar belum tentu akan

menghasilkan biaya persediaan total yang lebih kecil, atau lebih minimum. Jumlah

pesanan matenal yang sangat besar akan mempengaruhi biaya penyimpanan totalnya,

juga akan mempengaruhi dari kualitas matenal selama penyimpanan.
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Berdasarkan biaya persediaan total dan ketujuh alternatif tersebut di atas,

menunjukkan bahwa jumlah pemesanan material pasir pada alternatif4adalah jumlah

pemesanan yang optimal, karena biaya persediaan total yang dihasilkan paling

minimal. Penjumlahan dan biaya pemesanan total dengan biaya penyimpanan

membenkan biaya persediaan total paling optimal.

C. Material Split

Hasil total perhitungan biaya persediaan matenal semen dan berbagai

alternatifdapat diiihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.4 Biaya persediaan split total dari berbagai alternatif

No

I—_
1

Alter

natif

Siklus

Pemesanan
(m3)

24

48

96

128

156

168

180

Jumlah I Biaya Pemesanan j Biaya
Pesanan j Total (TOC) j Penyimpanan

<m» ! (RP) j Total (TCC) (Rp)
698,02 360.000 11.517.330

349,01 720.000 5.758.665

174,505 1.440.000 2.879.333

130,878 1.920.000 2.159.487

107,39 2.340.000 1.771.935

99,72 2.520.000 1.645.380

93,072 2.700.000 1.535.688

Sumber :Hasi] perhitungan dengan Siklus dan jumlah pemesanan berbeda.

Biaya Persediaan
Total

(TIC=TOC+TCC)

11.877.330

6.478.665

4.319.333

4.079.487

4.111.935

4.160.380

4.235.688

Berdasarkan biaya persediaan total dan ketujuh alternatif tersebut di

atas, menunjukkan bahwa jumlah pemesanan semen pada alternatif 4adalh jumlah

pemesanan yang optimal, karena biaya persediaan total yang dihasilkan paling
minimal.



6.3 Pengendalian Persediaan Material pada Perusahaan PT Karya Beton

i

Sistem persediaan hasil analisis sangat berbeda dengan sistem persediaan

daiam praktek pada PT Karya Beton Yogyakarta. Pada prakteknya tidak terdapat

perencanaan dan sistem pengendalian persediaan material yang tepat guna. Jumlah

persediaan, jumlah pesanan, serta berapa kali harus melakukan pemesanan tidak

terencana. Perusahaan tersebut lebih cenderung menimbun persediaan daiam jumlah

yang cukup menurut perkiraan, yang tak jarang persediaan material menjadi sangat

berlebihan. Perusahaan kurang memperhatikan serta kurang memperhitungkan

akumulasi biaya dari penimbunan tersebut. Penimbunan tersebut akan menimbulkan

biaya penyimpanan yang besar, yang pada nantinya akan mempengaruhi biaya

persediaan total. Penurunan kualitas juga tidak mustahi1 terjadi pada material yang

ditimbun, dikarenakan tempat penyimpan hanya berupa lahan terbuka saja yang

tentunya akan sangat dipengarahi oleh cuaca.

Pemesanan materia! pun dilakukan tanpa adanya penjadwalan, padahal apbila

ditilik dan perhitungan di atas setiap variasi dari jumlah pesanan, maupun siklus

pemesanan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dari biaya persediaan

secara keseluruhan.

Hasil analisis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu perencanaan

pengendalian persediaan sehingga daiam persediaan tidak terjadi overstock maupun

understock material, dan lebih jauh lagi akan dapat mempengaruhi dan effisiensi da

effektivitas biaya produksi dari perusahaan yang bersangkutan, yang daiam hal ini

adalah PT Karya Beton Yogyakarta.
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6.4 Perbedaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada PT Karya Beton memberikan hasil yang berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kushartanto dan Junaedik yang mengambil obyek

penelitian di PT Jaya Readymix. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal

penting yang dapat mempengaruhi dari hasil penelitian itu sendiri :

1. Obyek Penelitian

Penelitian tersebut mengambil obyek yang berbeda, sehingga dengan

sendirinya masing-masing perusahaan mempunyai data tentang pemakaian

material sebelumnya yang berbeda.

2. Rentang Waktu Data yang Digunakan

Data yang digunakan pada masing-masing penelitian mempunyai rentang

waktu yang berbeda. Pada penelitian ini mengambil data pemakaian material

sebelumnya pada rentang waktu selama 4 tahun, sedangkan rentang waktu

yang dipakai oleh Kushartanto dan Junaedik selama 3 tahun.

3. Penentuan Penggunaan material yang akan datang

Pada penelitian mi dengan menggunakan metode peramalan vang

memperhitungkan faktor trend dan musiman, sedangkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Kushartanto dan Junaedik hanya didasarkan pada rata-rata

pemakaian material yang sebelumnya.

Ketiga hal penting yang tersebut di atas ternyata memberikan hal yang

berbeda pada masing-masing penelitian, namun pada dasarnya tetap dapat

memberikan biaya total persediaan yang paling minimal.


