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2.1 Vulkanisir 

Vulkanisir adalah proses di mana ban yang sudah usang atau gundul 

dipasang kembali dengan kembang baru agar bisa digunakan kembali. Faktanya, 

vulkanisir sudah ada sejak adanya ban itu sendiri. Riwayat mengenai vulkanisir di 

mulai pada Perang Dunia II pada saat sumberdaya alam masih jarang dan 

dilakukan penjatahan. Penduduk sipil menguliti kembang dari kendaraan yang 

rusak selama perang dan menempelkannya pada ban-ban bekas yang mereka 

miliki agar bisa dipakai kembali. Ada banyak metode yang dipakai untuk 

memvulkanisir ban, namun Vulkunisir Dingin (Precure) dan Vulkunisir Panas 

(Mould Cure) adalah yang paling lazim yang dilakukan oleh pabrik vulkanisir di 

seluruh dunia (Wachid, 2015). 

Radialisasi, peningkatan mutu, kurangnya pemahaman serta konsolidasi 

adalah beberapa isu yang harus dihadapi oleh industri vulkanisir pada kurun 35 

tahun yang telah lalu. Namun, dengan kemajuan di bidang teknologi serta skala 

ekonomi, maka industri vulkanisir telah mencapai tingkat kualitas serta 

kecanggihan yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah dan dewasa ini 

pabrik-pabrik vulkanisir menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. 

Vulkanisir yang merupakan usaha dengan prospek baik di masa lalu, juga 

memiliki prospek yang cerah. Badan ban truk radial saat ini merupakan investasi, 

dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan laba adalah dengan melakukan 

vulkanisir. Radialisasi yang telah meremehkan pasar vulkansir kendaraan 

penumpang, ternyata membawa anugerah bagi pasar vulkansir ban truk. 

Ban vulkanisir tidak saja efektif dari segi biaya, tetapi juga bisa diandalkan 

serta aman. Ban vulkanisir digunakan oleh pemilik truk dengan jadwal waktu 

penyerahan barang yang terjamin, digunakan pada pesawat jet komersial dan 

militer dan sebagian besar operator bus sekolah. Ban vulkanisir ramah 

lingkungan. Ban pada dasarnya adalah produk petrokimia. Untuk membuat satu 

ban truk baru, diperlukan 22 galon minyak. Sebagian besar minyak tersimpan 
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pada badan ban, yang digunakan kembali pada proses vulkanisir. Alhasil, hanya 

diperlukan 7 galon minyak untuk memproduksi sebuah ban vulkanisir. 

 
2.2 Ban 

Ban adalah peranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian 

penting dari kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang 

disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan 

kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk 

meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. 

Sebagian besar ban yang ada sekarang, terutama yang digunakan untuk 

kendaraan roda empat, diproduksi dari karet sintetik walaupun dapat juga 

digunakan dari bahan lain seperti baja. 

Pada tahun 1839, Charles Goodyear berhasil menemukan teknik 

vulkanisasi karet. Vulkanisasi sendiri berasal dari kata Vulkan yang merupakan 

dewa api dalam agama orang romawi. Pada mulanya Goodyear tidak menamakan 

penemuannya itu dengan nama vulkanisasi melainkan karet tahan api. Untuk 

menghargai jasanya, nama Goodyear diabadikan sebagai nama perusahaan karet 

terkenal di Amerika Serikat yaitu Goodyear Tire and Rubber company yang 

didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898. Goodyear Tire & Rubber 

Company mulai berdiri pada tahun 1898 ketika Frank Seiberling membeli pabrik 

pertama perusahaan ini dengan menggunakan uang yang dia pinjam dari salah 

seorang iparnya.  

Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban atau pada waktu 

itu disebut ban hidup alias ban berongga udara. Sehingga Thomson dan Dunlop 

disebut Bapak Ban. Dengan perkembangan teknologi Charles Kingston Welch 

menemukan ban dalam, sementara William Erskine Bartlett menemukan ban luar.  

 

2.3 Forecasting (Peramalan) 

Menurut (Nasution, 2008) peramalan permintaan merupakan tingkat 

permintaan produk-produk yang diharapkan akan terealisir untuk jangka waktu 

tertentu pada masa yang akan datang. Peramalan permintaan ini akan menjadi 

masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian 
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perusahaan. Karena bagian operasional produksi bertanggungjawab terhadap 

pembuatan produk yang dibutuhkan konsumen, maka keputusan-keputusan 

operasi produksi sangat dipengaruhi hasil dari peramalan permintaan. Peramalan 

permintaan ini digunakan untuk meramalakan permintaan dari produk yang 

bersifat bebas (independent) seperti peramalan produk jadi. 
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Gambar 2.1 Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan 

 

Permintaan akan suatu produk pada suatu perusahaan merupakan resultan 

dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Faktor-faktor ini hampir 

selalu merupakan kekuatan yang berada diluar kendali perusahaan. Berbagai 

faktor tersebut antara lain: 

1. Siklus bisnis 

2. Siklus hidup produk 

3. Reaksi balik dari pesaing 

4. Perilaku konsumen, dll 

 

2.3.1 Metode Wieghted Moving Average (WMA) 

Model peramalan Time Series dalam bentuk lain dimana mendapatkan 

tanggapan yang lebih cepat, dilakukan dengan cara memberikan bobot lebih pada 

data-data periode yang terbaru dari pada periode yang terdahulu. 

Menurut (Nasution, 2008) secara sitematis, Metode Peramalan wighted 

moving average dapat dinyatakan sebagai berikut: 

WMA Wt A                                                                              … (2.1) 
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Dimana: 

Wt = Bobot Permintaan Aktual Pada Periode – t 

At = Permintaan Aktual Pada Periode – t 

Kelemahan metode weighted moving average adalah tanggapannya tidak 

dapat dengan mudah berubah tanpa mengubah masing-masing bobot. 

 

2.3.2 Metode Exponential Smoothing (ES)  

Tidak seperti moving average, peramalan exponential menekankan pada 

permintaan yang paling baru dan bukan permintaan-permintaan periode 

sebelumnya (Kusuma, 1999). Model peramalan pemulusan eksponensial bekerja 

hampir serupa dengan alat thermostat, dimana bagian galat ramalan (forecast 

error) adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada 

nilai ramalan (A – F > 0), maka model pemulusan eksponensial akan secara 

otomatis meningkatkan nilai ramalan. Sebaliknya apabila galat ramalan (forecast 

error) adalah negatif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih rendah daripada 

nilai ramalan (A – F < 0), maka model pemulusan eksponensial akan secara 

otomatis menurunkan nilai ramalan. Proses penyesuaian ini berlangsung terus-

menerus, kecuali galat ramalan telah mencapai nol. Kenyataan inilah yang 

mendorong peramalan (forecaster) lebih suka menggunakan model peramalan 

pemulusan eksponensial, apabila pola historis dari data aktual permintaan 

bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu (Gaspersz, 1998). Peramalan 

menggunakan model pemulusan eksponensial dilakukan berdasarkan formula 

berikut: 

Fᵼ = F ᵼ- + α (Aᵼ-  -F ᵼ- )                                                                  … (2.2) 
 

Dimana: 

Ft  = nilai ramalan untuk periode waktu ke-t 

Ft-1  = nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, t-1 

At-1  = nilai aktual untuk satu periode waktu yang lalu, t-1 

α   = konstanta pemulusan (smoothing constant)  

Permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan model 

pemulusan eksponential adalah memilih konstanta pemulusan (α) yang 
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diperkirakan tepat. Dimana nilai dapat dipilih diantara nilai 0 dan 1, karena 

berlaku: 0 < α < 1. Bagaimanapun juga untuk menetapkan nilai α yang 

diperkirakan tepat (Gaspersz, 1998) kita dapat menggunakan panduan berikut: 

1.  Apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau 

tidak stabil dari waktu ke waktu, kita memilih nilai α yang mendekati satu. 

Biasanya dipilih nilai α = 0,9; namun pembaca dapat mencoba nilai-nilai α 

yang lain mendekati satu, katakanlah: α = 0,8; 0,95; 0,99, dan lain-lain, 

tergantung pada sejauh mana gejolak, nilai α yang dipilih harus semakin 

tinggi menuju kenilai satu. 

2.  Apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau 

relatif stabil dari waktu ke waktu, kita memilih nilai α yang mendekati nol. 

Biasanya dipilih nilai α = 0,1; namun pembaca dapat mencoba nilai-nilai α 

yang lain mendekati satu, katakanlah: α = 0,2; 0,15; 0,05; 0,01. 

Tergantung pada sejauh mana kestabilan data itu, nilai α yang dipilih harus 

semakin tinggi menuju kenilai nol. 

 

2.4 Pola-Pola Data Peramalan 

Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut 

terdiri dari komponen-komponen Trend (T), siklus/Cycle (C), pola musiman 

(season) (S) dan variasi acak (Random/R) yang akan menunjukkan suatu pola 

tertentu. Analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan 

permintaan yang pola permintaan dimasa lalunya cukup konsisten dalam periode 

waktu yang lama sehingga diharapkan pola tersebut masih berlanjut (Nasution, 

2008). 

1. Kecenderungan/Trend (T) 

Trend merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu 

terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun atau konstan. 
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Gambar 2.2 Pola Trend 

 

2. Siklus/Cycle (C) 

Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara 

periodik, biasanya lebih dari satu tahun, sehingga pola ini tidak perlu 

dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola ini amat berguna untuk 

peramalan jangka menengah dan jangka panjang. 
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                                                      Waktu 
Gambar 2.3 Pola Cycle 

 

3. Musim/Season (S) 

Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis trend 

dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh 

faktor cuaca, musim libur panjang dan hari raya keagamaan yang akan 

berulang secara periode setiap tahunnya. 

                

 

 

 

                Biaya 

 

 

 
 

                                                      Waktu 
       Gambar 2.4 Pola Horizontal 
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4. Acak/Random (R) 

Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak 

karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan 

pesaing, promosi khusus dan kejadian-kejadian lain yang tidak 

mempunyai pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka 

menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan 

persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. 
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Waktu  
Gambar 2.5 Pola Random 

 

2.5 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan (Tahapan Peramalan) 

Ukuran akurasi hasil peramalan yang merupakan ukuran kesalahan 

peramalan merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan 

dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang biasa digunakan 

(Nasution, 2008) yaitu : 

1. Rata-rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD) 

MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa 

memperhatikan hasil peramalan yang diperolah lebih besar atau lebih kecil 

dibanding kenyataannya. MAD dirumuskan sebagai berikut : 

    =∑ |
 t- t

n
|                                                                              … (2.3) 

Dimana : 

A = Permintaan aktual pada periode-t 

Ft = Peramalan permintaan pada periode-t 

N = Jumlah periode peramalan yang terlibat 
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2. Rata-rata Kuadrat Kesalahan (Mean Square Error = MSE) 

MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan 

pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode permalan. 

Secara matematis, MSE dirumuskan sebagai berikut : 

   = ∑
( t- t)

2

n
                     … (2.4) 

 

3 Rata-rata Persentase Kesalahan Absolut (Mean Absolute Percentage Error 

= MAPE) 

MAPE merupakan ukuran kesalahan relative. MAPE biasanya lebih 

berarti dibandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentasse 

kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode 

tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. Secara matematis, MAPE dinyatakan sebagai 

berikut : 

     = (
100

n
)∑ | 

t- 
 t
 t

|                                                                 … (2.5) 

 

2.6 Inventory (Persediaan) 

Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang milik perusahaan dengan 

maksud untuk dijual dalam periode usaha yang normal, atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, serta barang jadi atau 

produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan 

setiap waktu (Assauri, 1993). 

Pada prinsipnya persediaan adalah suatu sumber daya menganggur (idle 

resource) yang keberadaannya menunggu proses lebih lanjut, maksud proses lebih 

lanjut disini dapat berupa kegiatan produksi seperti dijumpai pada kegiatan 

manufaktur, kegiatan pemasaran yang dijumpai pada sistem distribusi, ataupun 

kegiatan konsumsi seperti dijumpai pada sistem rumah tangga, perkantoran, dan 

sebagainya (Bahagia, 2006). 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tidak akan 

terlepas dari masalah persediaan. Persentase persediaan terhadap total harta 
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(assets) keseluruhan dari perusahaan adalah relatif cukup tinggi. Oleh karena itu, 

persediaan yang ada di perusahaan perlu dikelola sebaik-baiknya, persediaan 

harus direncanakan dan dikendalikan secara efektif dan efisien. 

Pengadaan persediaan harus diperhatikan karena berkaitan langsung 

dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya 

persediaan. Oleh sebab itu, persediaan yang ada harus seimbang dengan 

kebutuhan, karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan 

perusahaan menanggung resiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi 

disamping biaya investasi yang besar. Tetapi jika terjadi kekurangan persediaan 

akan berakibat terganggunya kelancaran dalam proses produksinya. Oleh 

karenanya diharapkan terjadi keseimbangan dalam pengadaan persediaan 

sehingga biaya dapat ditekan seminimal mungkin dan dapat memperlancar 

jalannya proses produksi (Ristono, 2009). 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

sudah tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian persediaan yang 

dijalankan adalah untuk menjaga persediaan pada tingkat yang optimal sehingga 

diperoleh penghematan-penghematan untuk persediaan tersebut. Dari pengertian 

tersebut, maka tujuan pengelolaan tersebut adalah (Ristono, 2009):  

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan 

cepat (memuaskan konsumen).  

2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 

produksi, hal ini dikarenakan alasan:  

a. Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka 

sehingga sulit untuk diperoleh.  

b. Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan.  

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan 

laba perusahaan .  

4. Menjaga agar pembeli yang menbeli dalam jumlah yang kecil dapat 

dihindari, karena dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar.  
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5. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak menumpuk, 

karena akan mengakibatkan biaya menjadi lebih besar.  

 

2.6.1 Fungsi Persediaan 

Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses 

produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu 

sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, persediaan 

dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut : 

1. Persediaan dalam Lot Size 

Persediaan muncul karena ada persyaratan ekonomis untuk penyediaan 

(replishment) kembali. Penyediaan dalam lot yang besar atau dengan 

kecepatan sedikit lebih cepat dari permintaan akan lebih ekonomis. Faktor 

penentu persyaratan ekonomis antara lain biaya setup, biaya persiapan 

produksi atau pembelian dan biaya transportasi.  

2. Persediaan cadangan 

Pengendalian persediaan timbul berkenaan dengan ketidakpastian. 

Peramalan permintaan konsumen biasanya disertai kesalahan peramalan. 

Waktu siklus produksi (lead time) mungkin lebih dalam dari yang 

diprediksi. Jumlah produksi yang ditolak (reject) hanya bisa diprediksi 

dalam proses. Persediaan cadangan mengamankan kegagalan mencapai 

permintaan konsumen atau memenuhi kebutuhan manufaktur tepat pada 

waktunya.  

3. Persediaan antisipasi  

Persediaan dapat timbul mengantisipasi terjadinya penurunan persediaan 

(supply) dan kenaikan permintaan (demand) atau kenaikan harga. Untuk 

menjaga kontinuitas pengiriman produk ke konsumen, suatu perusahan dapat 

memelihara persediaan dalam rangka liburan tenaga kerja atau antisipasi 

terjadinya pemogokan tenaga kerja.  

4. Persediaan pipeline  

Sistim persediaan dapat diibaratkan sebagai sekumpulan tempat (stock 

point) dengan aliran diantara tempat persediaan tersebut. Pengendalian 

persediaan terdiri dari pengendalian aliran persediaan dan jumlah 
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persediaan akan terakumulasi di tempat persediaan. Jika aliran melibatkan 

perubahan fisik produk, seperti perlakuan panas atau perakitan beberapa 

komponen, persediaan dalam aliran tersebut persediaan setengah jadi 

(work in process). Jika suatu produk tidak dapat berubah secara fisik tetapi 

dipindahkan dari suatu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lain, 

persediaan disebut persediaan transportasi. Jumlah dari persediaan 

setengah jadi dan persediaan transportasi disebut persediaan pipeline. 

Persediaan pipeline merupakan total investasi perubahan dan harus 

dikendalikan. 

5. Persediaan Lebih 

Yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau 

kerusakan fisik yang terjadi. 

 

Terdapat empat faktor yang dijadikan sebagai fungsi perlunya persediaan 

yaitu (Yamit, 2005):  

1. Faktor waktu  

Menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum barang jadi 

sampai ke tangan konsumen. Waktu diperlukan untuk membuat jadwal 

produksi, memotong bahan baku, pengiriman bahan baku, dan pengiriman 

barang jadi ke pedagang besar konsumen. Persediaan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan selama waktu tunggu (lead time). 

2. Faktor ketidakpastian waktu  

Datang dari supplier menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan, 

agar tidak menghambat proses produksi maupun keterlambatan 

pengiriman terhadap konsumen. Persediaan bahan baku terikat pada 

supplier, persedian barang dalam proses terikat pada departemen produksi, 

dan persediaan barang jadi terikat pada konsumen. Ketidakpastian waktu 

datang mengharuskan perusahaan membuat jadwal operasi lebih teliti pada 

setiap level.  
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3. Faktor ketidakpastiaan pengguna  

Faktor ketidakpastiaan pengguna dari dalam perusahaan disebabkan oleh 

kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan 

operasi, bahan cacat dan berbagai kondisi lain. Persediaan dilakukan untuk 

mengantisipasi ketidaktepatan peramalan akibat lainya tersebut.  

4. Faktor Ekonomis  

Terjadi karena adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan alternatif 

biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan 

jumlah yang paling ekonomis. Pembelian dalam jumlah besar 

memungkinkan perusahaan mendapatkan potongan harga. Selain itu 

pengiriman dalam jumlah besar menyebabkan biaya transportasi lebih 

rendah sehingga menurunkan biaya. Persedian diperlukan untuk menjaga 

stabilitas produksi dan fluktuasi bisnis 

 

2.6.2 Jenis-jenis Persediaan 

Pembagian  jenis persediaan dapat berdasarkan  proses manufaktur yang 

dijalani dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan proses manufaktur, maka persediaan 

dibagi dalam tiga kategori, yaitu (Ristono, 2009):  

1. Persediaan bahan baku dan penolong.  

2. Persediaan bahan setengah jadi.  

3. Persediaan barang jadi.  

Pembagian jenis persediaan berdasarkan tujuannya, terdiri dari: 

1. Persediaan pengaman (safety stock)  

Persediaan pengaman (safety stock) adalah persedian yang dilakukan untuk 

mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Apabila 

persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian tersebut, 

akan terjadi kekurangan persediaan (stock out).  
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Faktor-faktor yang menentukan safety stock: 

a. Penggunaan bahan baku rata-rata  

Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku 

selama periode tertentu, khususnya selama periode pemesanan adalah 

rata-rata penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya.  

b. Faktor waktu atau lead time (procurement time)  

Lead time adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya 

pemesanan bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan 

yang dipesan tersebut dan diterima di gudang persedian. Lamanya 

waktu tersebut tidaklah sama antara satu pesanan dengan pesanan 

yang lain, tetapi bervariasi.  

2. Persediaan antisipasi  

Persediaan antisipasi disebut sebagai stabilization stock merupakan 

persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

sudah dapat diperkirakan sebelumnya.  

3. Persediaan dalam pengiriman (transit stock)  

Persediaan dalam pengiriman disebut work-in process stock adalah 

persediaan yang masih dalam pengiriman, yaitu:  

a. Eksternal transit stock adalah persediaan yang masih berada dalam 

transportasi.  

b.  Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu untuk 

diproses atau menunggu sebelum dipindahkan 

 

2.6.3 Biaya-biaya dalam Persediaan.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya sistim persediaan adalah 

semua pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat adanya persediaan. 

Biaya sistim persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya 

simpan, dan biaya kekurangan persediaan. Berikut ini akan diuraikan secara 

singkat masing-masing komponen biaya di atas (Sofyan, 2013). 
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1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost = 𝑃𝑐)  

Biaya pembelian (purchase cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli barang. Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah 

barang yang dibeli dan harga satuan barang. Biaya pembelian menjadi 

faktor yang penting ketika harga barang yang dibeli tergantung pada 

ukuran pembelian. Situasi ini akan diistilahkan sebagai quantity discount 

atau price break di mana harga barang per-unit akan turun bila jumlah 

barang yang dibeli meningkat. Dalam kebanyakan teori persediaan, 

komponen biaya pembelian tidak dimasukkan ke dalam total biaya 

pembelian untuk periode tertentu (misalnya satu tahun) konstan dan hal ini 

tidak akan mempengaruhi jawaban optimal tentang berapa banyak barang 

yang harus dipesan. 

2. Biaya Pengadaan (Procurement Cost)  

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal–usul barang, yaitu 

biaya pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan diperoleh 

dari pihak luar (supplier) dan biaya pembuatan (setup cost) bila barang 

diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

a. Biaya Pemesanan (Ordering Cost = 𝑂𝑐)  

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk 

mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi biaya untuk 

menentukan pemasok (supplier), pengetikan pesanan, pengiriman 

pesanan, biaya pengangkutan, biaya penerimaan dan sebagainya. 

Biaya ini asumsikan konstan untuk setiap kali pesan. 

b. Biaya Pembuatan (Setup Cost = 𝑆𝑐𝑜)  

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk 

persiapan memproduksi barang. Ongkos ini biasanya timbul di dalam 

pabrik yang meliputi biaya menyusun peralatan produksi, ongkos 

menyetel mesin, ongkos mempersiapkan gambar benda kerja, dan 

sebagainya. 
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Karena kedua ongkos tersebut diatas mempunyai peran yang sama, yaitu 

pengadaan, maka di dalam sistim persediaan ongkos tersebut sering disebut 

sebagai ongkos pengadaan (procurement cost). 

3. Biaya Penyimpanan (holding Cost/Carrying Cost = 𝐻𝑐)  

Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan 

barang. Biaya ini meliputi: 

a. Biaya Memiliki Persediaan (biaya modal).  

Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, di mana 

modal perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur 

dengan suku bunga bank. Oleh karena itu, biaya yang ditimbulkan 

karena memiliki persediaan harus diperhitungkan dalam biaya sistim 

persediaan. Biaya memiliki persediaan diukur sebagai persentasi nilai 

persediaan untuk periode tertentu. 

b. Biaya Gudang  

Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga 

timbul biaya gudang. Bila gudang dan peralatannya disewa maka 

biaya gudangnya merupakan biaya sewa sedangkan bila perusahaan 

mempunyai gudang sendiri maka biaya gudang merupakan biaya 

depresi. 

c. Biaya Kerusakan dan Penyusutan.  

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan 

karena beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena 

hilang. Biaya kerusakan dan penyusutan biasanya diukur dari 

pengalaman sesuai dengan persentasenya. 

d. Biaya Kadaluarsa (absolence) 

Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena 

perubahan teknologi dan model seperti barang – barang elektronik. 

Biaya kadaluarsa biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai 

jual dari barang tersebut.  
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e. Biaya Asuransi 

Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga hal – hal yang 

tidak diinginkan, seperti kebakaran. Biaya asuransi tergantung pada 

jenis barang yang diasuransikan dan perjanjian yang dilakukan dengan 

perusahaan asuransi.  

f. Biaya Administrasi dan Pemindahan 

Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasikan persediaan barang 

yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang maupun 

penyimpanannya dan biaya untuk memindahkan barang dari dan ke 

dalam tempat penyimpanan, termasuk upah buruh dan peralatan 

handling. 

Dalam manajemen persediaan, terutama yang berhubungan dengan 

masalah kuantitatif, biaya simpan per–unit diasumsikan linier terhadap jumlah 

barang yang disimpan (misalnya : Rp/unit/tahun). 

4. Biaya Kekurangan Persediaan (shortage cost = 𝑆𝑐)  

Bila perusahaan kehabisan barang pada saat ada permintaan, maka akan 

terjadi keadaan kekurangan persediaan. Keadaan ini akan menimbulkan 

kerugiaan karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau kehilangan konsumen 

pelanggan karena kecewa sehingga beralih ke tempat lain. Biaya kekurangan 

persediaan dapat diukur dari: 

a. Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi  

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat 

memenuhi permintaan atau kerugian akibat terhentinya proses 

produksi. Kondisi ini diistilahkan sebagai biaya penalty (p) atau 

hukuman kerugian bagi perusahaan dengan satuan misalnya: Rp/unit.  

b. Waktu pemenuhan  

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi terhenti atau 

lamanya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, sehingga waktu 

menggangur tersebut dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Biaya 
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waktu pemenuhan diukur berdasarkan waktu yang diperlukan untuk 

memenuhi gudang dengan satuan misalnya: Rp/unit.  

c. Biaya pengadaan darurat  

Supaya konsumen tidak kecewa maka dapat dilakukan pengadaan 

darurat yang biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar dari 

pengadaan normal. Kelebihan biaya dibandingkan pengadaan normal 

ini dapat dijadikan ukuran untuk menentukan biaya kekurangan 

persediaan dengan satuan misalnya: Rp/unit. 

Terkadang biaya ini disebut juga biaya kesempatan (opportunity cost). 

Ada perbedaan pengertian antara biaya persediaan aktual yang dihitung secara 

akutansi dengan biaya persediaan yang digunakan dalam menentukan 

kebijaksanaan persediaan. Biaya persediaan yang diperhitungkan dalam 

penentuan kebijaksanaan hanyalah biaya-biaya yang bersifat variabel (incremental 

discount), sedangkan biaya-biaya yang bersifat fixed seperti biaya pembelian tidak 

akan mempengaruhi hasil optimal yang diperoleh sehingga tidak perlu 

diperhitungkan. 

 

2.7 Inventory Probabilistic 

Metode pengendalian persediaan probabilistic digunakan apabila salah 

satu dari permintaan, lead time atau keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti. 

Satu hal yang harus di perhatikan dengan metode ini adalah adanya kemungkinan 

stockout yang timbul karena pemakaian persediaan bahan baku yang tidak 

diharapkan atau waktu penerimaan yang lebih lama dari lead time yang 

diharapkan. Untuk menghindari stockout perlu diadakan suatu fungsi persediaan 

pengaman yaitu suatu persediaan tambahan untuk melindungi atau menjaga 

kemungkinan terjadinya stockout (Sofyan, 2013). 

Dalam metode probabilistic yang menjadi hal pokok adalah analisis 

perilaku persediaan selama lead time. Karena pada kondisi ini, lead time dan 

demand bersifat probabilistic, maka akan ada tiga kemungkinan yang dapat 

terjadi: 
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1. Tingkat permintaan (demand) konstan, namun periode waktu datangnya 

pesanan (lead time) berubah 

2. Lead time tetap sementara demand berubah 

3. Demand dan lead time berubah 

Selain itu permintaan yang diperoleh harus berdasarkan data masa lalu, 

ditandai dengan dua hal mendasar yaitu: 

1. Besarnya pemesanan selalu tetap setiap kali dilakukan pemesanan 

2. Pemesanan dilakukan apabila jumlah persediaan yang dimiliki telah 

mencapai titik pemesanan kembali (reorder point) 

 

2.7.1 Sistem Q  

Menurut (Sofyan, 2013) sistem Q memecahkan persoalan persediaan 

probabilistic dengan memandang bahwa posisi barang yang tersedia di gudang 

sama dengan persediaan barang pada sistem deterministic dengan menambahkan 

cadangan pengaman (safety stock). Pada prinsipnya sistem ini adalah hampir sama 

dengan model inventory probabilistic sederhana kecuali pada tingkat 

pelayanannya. Pada model inventory probabilistik sederhana tingkat pelayanan 

ditetapkan sedangkan dalam sistem Q tingkat pelayanan akan dicari 

optimalisasinya. 

Pada sistem Q ini setiap kali pemesanan dilakukan dalam jumlah lot 

pesanan yang sama. Untuk memudahkan implementasinya, sering digunakan 

visual review system dengan metode yang disebut Two Bin System: 

1. Dibuat dua bin (tempat) penyimpanan; bin I berisi persediaan sebesar 

tingkat reorder point; bin II berisi sisanya 

2. Penggunaan stock dilakukan dengan mengambil isi bin II; jika sudah habis 

artinya pemesanan harus dilakukan kembali; sementara menunggu pesanan 

datang, stock pada bin I digunakan. 

Asumsi yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan metode 

pengendalian sistem Q ini adalah: 

1. Biaya simpan per unit tetap 

2. Biaya setiap kali dilakukan pemesanan ulang adalah tetap 
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3. Waktu tunggu tetap (dalam keadaan normal), sehingga keterlambatan 

bahan baku tidak ada 

4. Permintaan bahan baku bervariasi 

5. Setiap jenis item diperoleh dari penjualan yang berlainan 

6. Pembelian tidak mendapat potongan harga 

7. Kedatangan bahan yang tidak sekaligus akan menimbulkan biaya 

tambahan 

Untuk menentukan nilai q0
*
 dan r

*
 dicari dengan cara iteratif. Ada 

beberapa cara yang tersedia, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Hadley-

Within dimana nilai q0
*
 dan r

*
 di peroleh dengan cara sebagai berikut (Bahagia, 

2006): 

a. Hitung nilai q01
*
 awal sama dengan nilai q0w

*
 dengan formula Wilson 

q01 = q0w =√
2   

h
 ...(2.6) 

b. Berdasarkan nilai q01
* 

yang diperoleh akan dapat dicari besarnya 

kemungkinan kekurangan inventori α dengan menggunakan persamaan:  

α =  
hq

0

 u 
  …(2.7) 

dan selanjutnya akan dapat dihitung nilai r1
*
 dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

r1 = DL +   𝑆√   ...(2.8) 

 

   diperoleh dari tabel distribusi normal dengan memperhatikan  . 

 

c. Dengan diketahui r1
* 

yang diperoleh akan dapat dihitung nilai
 

q02
*
 

berdasarkan formula yang diperoleh dari persamaan. 

q02 = √
   [      ]

 
  ...(2.9) 

Dimana 

   SL [ f(  ) -   ᴪ(   ]  …(2.10) 

Nilai f(  ) dan ᴪ(    dapat dicari dari tabel B. 
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d. Hitung kembali besarnya nilai   = 
    

   
 dan nilai r2 dengan cara yang 

sama seperti sebelumnya. 

e. Bandingkan nilai r1 dan r2, jika harga r2 relatif sama dengan r1 iterasi 

selesai dan akan diperoleh r = r2 dan q0 = q02. Jika tidak kembali ke 

langkah ke-2 dengan menggantikan  r1 = r2 dan q01 = q02. 

 

2.7.2 Formulasi Model 

Dalam mencari jawaban q0 yang optimal, kriteria kinerja yang menjadi 

fungsi tujuan dari model Q adalah minimasi ongkos total inventory (OT) selama 

horizon perencanaan dengan mengoptimasikan pula tingkat pelayanan. Karena 

fenomenanya bersifat probabalistik maka semua ongkos berikut bukanlah ongkos 

riil tapi ekspetasi ongkos yang terjadi selama satu tahun. Ekspetasi ongkos total 

inventory yang di maksud di sini terdiri dari empat elemen ongkos yaitu ongkos 

beli (Ob), ongkos pesan (Op), ongkos simpan (Os) dan ongkos kekurangan barang 

(Ok) yang dinyatakan sebagai berikut. 

OT = Ob + Op + Os + Ok  …(2.11) 

 

1. Variabel keputusan 

Ada dua variabel keputusan yang terkait dalam penentuan kebijakan 

inventory probabilistic model Q, yaitu: 

a. Ukuran lot pemesanan untuk setiap kali melakukan pembelian (q0). 

b. Saat pemesanan dilakukan (r) atau sering di kenal dengan titik 

pemesanan ulang (reorder point). 

Dalam hal ini cadangan pengaman (ss) secara implisit sudah terwakili 

dalam reorder point dan besarannya akan ditentukan berdasarkan trade off antara 

ongkos OT dan tingkat pelayanan (η). 

2. Parameter 

Sesuai dengan kriteria kinerja dan variabel keputusan yang telah 

ditentukan maka parameter yang digunakan dalam model adalah: 

a. Harga barang per unit (p) 

b. Ongkos tiap kali pesan (A) 
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c. Ongkos simpan per unit per periode (h) 

d. Ongkos kekurangan inventory (Cu) 

Berdasarkan ekspetasi ongkos inventory total OT seperti dinyatakan dalam 

persamaan (2.11) berikut akan dirincikan formulasinya. 

1. Ongkos pembelian (Ob) 

Ongkos beli barang merupakan perkalian antar ekspetasi jumlah barang 

yang dibeli (D) dengan harga barang per unitnya (p), secara matematis 

dituliskan sebagai berikut. 

Ob = D. p …(2.12) 

 

2. Ongkos pengadaan 

Ongkos pengadaan per tahun (Op) bergantung pada besarnya ekspetasi 

frekuensi pemesanan (f) dan ongkos untuk setiap kali melakukan 

pemesanan (A).  

Op = f. A …(2.13) 

Adapun besarnya ekspetasi frekuensi pemesanan per tahun bergantung 

pada ekspetasi kebutuhan per tahun (D) dan besarnya ukuran lot pemesana 

(q0). 

f = 
 

q
0

  …(2.14) 

dengan demikian besarnya ongkos pengadaan per tahun dapat diperoleh 

dengan melakukan subtitusi persamaan sebagai berikut: 

Op = 
  

  
  …(2.15) 

 

3. Ongkos simpan (Os) 

Ongkos simpan pertahun bergantung pada ekspetasi jumlah inventory yang 

di simpan (m) dan ongkos simpan per unit per tahun (h) yang dinyakan 

sebagai berikut: 

Os = (½ q0 + s)h …(2.16)  
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a. Kasus back order 

Dengan back order maka secara sistematis dimungkinkan adanya 

inventory negatif. Dalam hal ini inventory negative diartikan sebagai 

permintaan yang akan dipenuhi dengan cara back order. Oleh sebab itu 

ekspetasi harga s dapat dinyatakan sebagai berikut. 

s = r - DL …(2.17) 

dimana: 

r : Titik Pemesanan ulang 

DL : Ekspetasi kebutuhan selama waktu ancang-ancang (L) 

Maka ongkos simpan untuk keadaan back order sebagai berikut. 

Os = h(
q
0

2
 + r -   ) …(2.18) 

 

4. Ongkos kekurangan inventory (Ok) 

Ongkos kekurangan inventory dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ok = 
 u  

q
0

  ...(2.19) 

 

2.8 Pengertian Sistem 

Sistem terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen atau elemen. Defenisi sistem dengan pendekatan prosedur 

menurut Jerry, dkk (2005:4) di kutip dalam Kanedi (2013) adalah “ istem adalah 

suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu”. Sedangkan prosedur adalah urutan dari tahapan perintah atau 

instruksi yang menerangkan suatu pekerjaan tertentu, apa pekerjaannya, siapa 

yang mengerjakan, kapan pengerjaan nya dan bagaimana mengerjakannya. 

Defenisi sistem dengan pendekatan komponen atau elemen menurut Gordon dkk 

(2005:3) dikutip dalam Kanedi (2013) adalah, “Kumpulan dari elemen-elemen 

atau bagian yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai 

seuatu tujuan tertentu”. 
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Sistem memiliki beberapa karakteristik antara lain: 

1. Memiliki komponen atau elemen-elemen. Suatu sistem terdiri komponen 

yang saling terinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem dikenal dengan 

subsistem.  

2. Memiliki batasan sistem yang jelas. Batas sistem merupakan daerah yang 

membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya atau dengan 

lingkungan luarnya. 

3. Memiliki dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Lingkungan luar sistem 

adalah segala sesuatu diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi 

suatu sistem 

4. Adanya alat penghubung. Penghubung Sistem merupakan suatu media 

penghubung antara satu subsistem dengan sub sistem lainnya untuk 

membentuk satu kesatuan, sehingga sumber-sumber daya mengalir dari 

subsistem yang satu kesubsistem yang lainnya. 

5. Terdiri dari Input, proses dan output. Sistem juga mempunyai bagian 

pengolah yang akan mengubah input menjadi output dan sistem juga akan 

menghasilkan suatu keluaran atau output yang berasal dari daya yang 

diolah. 

6. Memiliki tujuan tertentu. Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran 

yang mempengaruhi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. 

Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dalam sisitem tertentu 

dan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami artinya bagi penerimanya. Jadi 

dalam hal ini sumber awal dari sebuah informasi adalah data. Sedangkan data 

adalah fakta yang menggambarkan dari kenyataan dari suatu kejadian atau suatu 

obyek. 

 

2.9 Bahasa Pemograman PHP 

Menurut Ratna (2008) Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari 

Personal Home Page (Situs Personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus 

Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FI (Form 
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Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk 

mengolah data form dari web. Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis 

interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah 

versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak 

dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks 

tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Pada Juni 2004, Zend 

merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan 

besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke 

dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah 

paradigma berorientasi objek. 

Kelebihan-kelebihan PHP yaitu (Haryana, 2008):  

1. Web menggunakan PHP dapat dengan mudah dibuat dan memiliki 

kecepatan akses yang cukup tinggi.  

2. Skrip-skrip PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam 

system operasi yang berbeda pula. PHP dapat berjalan disistem operasi 

UNIX, windows dan macintosh.  

3. PHP diterbitkan secara gratis.  

4. PHP juga dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server, 

Apache, IIS, Xitami dan sebagainya.  

5. PHP adalah termasuk bahasa embedded (bisa ditempel atau diletakan 

dalam tag HTML).  

6. PHP termasuk server side programming. 

Pada PHP prinsip kerjanya sama, hanya saja ketika berkas PHP yang 

diminta didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP dan 

mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML) ke 

web server. Selanjutnya, web server menyampaikannya ke klien. 

 


