
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Klinik Pratama

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik menjelaskan bahwa klinik adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik,

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau

bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter

gigi atau dokter gigi spesialis). Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi

menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. Kedua macam klinik ini dapat

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Klinik

Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik

Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau

pelayanan medik dasar dan spesialistik. Sifat pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan bisa berupa rawat jalan, one day care, rawat inap atau home care.

Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang pendaftaran atau ruang tunggu

2. Ruang konsultasi dokter

3. Ruang administrasi

4. Ruang tindakan

5. Ruang farmasi

6. Kamar mandi atau wc

Prasarana klinik meliputi :

1. Instalasi air

2. Instalasi listrik

3. Instalasi sirkulasi udara

4. Sarana pengelolaan limbah

5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

6. Ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap



II-2

7. Sarana lainnya sesuai kebutuhan.

Selain itu juga, klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan

nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Syarat

peralatan tersebut adalah:

1. Memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.

2. Memiliki izin edar.

3. Harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan atau institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang

Berikut merupakan ketentuan pada bagian ketenagakerjaan di Klinik Pratama:

1. Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.

2. Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang

dokter atau dokter gigi.

Dalam proses penyelanggaraannya pasti setiap klinik mempunyai pelayanan

farmasi guna menunjang pelayanan klinik terhadap pasien, berikut ketentuan

pelayanan farmasi di klinik, yaitu :

1. Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui

ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi

dan kewenangan untuk itu.

2. Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat apoteker, pelayanan

kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang farmasi sebagaimana dimaksud hanya dapat melayani resep dari

tenaga medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:

1. Memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan

kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan

dan standar prosedur operasional

2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan

kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau

mendahulukan kepentingan finansial
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3. Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed

consent)

4. Menyelenggarakan rekam medis

5. Melaksanakan sistem rujukan

6. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan

etika serta peraturan perundang-undangan

7. Menghormati hak-hak pasien

8. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan

9. Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional

10. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional

maupun nasional

11. Memasang papan nama klinik

12. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di

klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi

tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda

Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK)

bagi tenaga kesehatan lain

13. Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan

kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program

pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Definisi Farmasi

Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur,

meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta

menstandarkan obat dan pengobatan juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian

dan penggunaannya secara aman. Farmasi dalam bahasa Yunani (Greek) disebut

farmakon yang berarti medika atau obat (Syamsuni, 2006).

Profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan

ilmu dalam hal penyediaan dan pengolahan bahan sumber alam serta bahan
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sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk di distribusikan serta digunakan

dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit (Syamsuni, 2006).

Pekerjaan farmasi antara lain adalah pada proses dispensing obat,

dispensing merupakan aspek penting dari pelayanan kefarmasian untuk

menunjang penggunaan obat yang rasional. Obat yang ditulis pada resep di-

dispensing di instalasi farmasi klinik dalam cara yang aman dan sehat. Untuk itu

para asisten apoteker harus dilatih dengan baik agar mereka dapat melakukan

pekerjaan dispending untuk berbagai sediaan yang berbeda dari resep yang ditulis

dokter dengan benar. Dispensing klinik dilakukan hanya oleh instalasi farmasi

klinik dengan menerapkan praktik dispensing yang baik (Febriawati, 2013).

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab

kepada pasien yang berkaitan dengan ketersediaan farmasi dengan maksud

mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan

sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang

membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas

Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah

Farmasi atau Asisten Apoteker (Febriawati, 2013).

Kegiatan Farmasi sudah dilakukan sejak zaman Hipocrates (Bapak Ilmu

Kedokteran) yaitu dari 370 s/d 460 SM. Pada saat itu seorang “Dokter”, tugasnya

tidak saja mendiagnosa suatu penyakit yang diderita seseorang, tetapi juga

mempersiapkan obat layaknya seorang “Apoteker”. Seiring dengan perkembangan

keilmuan kesehatan, problematika pengadaan obat bertambah rumit, baik karena

formulanya dan juga karena cara-cara membuatnya. Oleh karena itulah diperlukan

keberadaan dari sebuah keahlian yang mandiri. Hal ini disadari oleh Raja Jerman

Frederick, yang pada tahun 1240 M memberikan perintah untuk memisahkan

dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perimtah tersebut sekarang dikenal

dengan dekrit Two Silices (Febriawati, 2013).



II-5

Sejarah farmasi dapat juga kita lihat dari sejarah penemuan obat-obatan

yang tercatat, yaitu (Febriawati, 2013) :

1. Paracelsus pada tahun 1493-1541 SM memiliki pendapat bahwasanya agar

pembuatan obat harus dengan memiliki pengetahuan tentang zat aktif yang

dikandungnya. Pendapat tersebut diterapkannya dengan membuat obat yang

memang dengan zat aktif yang telah ia ketahui.

2. Hippocrates di tahun 370-460 SM telah memakai 200 lebih dari jenis-jenis

tumbuhan obat-obatan.

3. Claudius Galen tahun 129 s/d 200 SM mengemukakan hubungan antara

kesembuhan suatu penyakit dengan teori dari kerja obat adalah bidang dari

ilmu farmakologi.

4. Ibnu Sina pada tahun 980-1037 sudah membuat tulisan dalam beberapa buah

buku mengenai metode mengumpulkan serta menyimpan tanaman obat dan

juga car-cara membuat sediaan farmasi seperti halnya suppositoria, pil, dan

sirup. Ilmu tersebut ia peroleh dengan penggabungan pengetahuan

pengobatan yang bersumber dari negara-negara seperti Arab, Persia, India,

dan Yunani hingga didapat pengobatan yang lebih baik.

2.3 Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh

semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan,

dan menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud obat

adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan

diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau

gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau

hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian manusia. Pengertian obat

secara khusus (Syamsuni, 2006) :

1. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk

serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang

secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan

pemerintah.
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2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama

pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang

memproduksinya.

3. Obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun tidak

berkhasiat-seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain-

yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

4. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah

Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan

dalam pengobatan tradisional.

5. Obat tradisional, yaitu obat yang di dapat dari bahan alam (mineral,

tumbuhan, atau hewan), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan

digunakan dalam pengobatan tradisional.

6. Obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan

kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional

(DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan R.I.

7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk

zat bekhasiat yang dikandungnya.

Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kegunaan

obat, cara penggunaan obat, cara kerja obat, undang-undang, sumber obat, bentuk

sediaan obat, serta proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh (Syamsuni, 2006).

1. Menurut kegunaan obat

Penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh, yaitu :

a. Untuk menyembuhkan (terapeutic)

b. Untuk mencegah (prophylactic)

c. Untuk diagnosis (diagnostic)

2. Menurut cara penggunaan obat

Menurut cara penggunaannya, obat digolongkan atas :

a. Medicamentum ad usum internum (pemakaian dalam) melalui oral-diberi

etiket putih.
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b. Medicamentum ad usum externum (pemakaian luar) melalui implantasi,

injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, opthalmic, aurical,

colluto atau gargarisma atau gargle - diberi etiket biru.

3. Menurut cara kerja obat

Penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya dalam tubuh, yaitu :

a. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat, seperti pemakaian

topikal.

b. Sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh, seperti tablet

analgetik.

4. Menurut undang-undang

Penggolongan obat menurut undang-undang, yaitu :

a. Narkotik (obat bius atau daftar O = opium) merupakan obat yang

diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat

menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat

merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan

dan pengawasan dokter; misalnya candu atau opium, morfin, petidin,

metadon, dan kodein.

b. Psikotropika (obat berbahaya) merupakan obat yang memengaruhi proses

mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran atau perasaan

atau kelakuan seseorang; misalnya golongan ekstasi, diazepam, dan

barbital atau luminal.

c. Obat keras (daftar G = geverlijk = berbahaya) adalah semua obat yang :

1) Memiliki takaran atau dosis maksimum (DM) atau yang tercantum

dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah.

2) Diberi tanda khusus lingkarang bulat berwarna merah dengan garis

tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya.

3) Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI)

tidak membahayakan.

4) Semua sediaan parental,injeksi atau infus intravena.

d. Obat bebas terbatas (daftar W = waarschuwing =peringatan) adalah obat

keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya
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dari produsen atau pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat

berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan (P

No.1 s/d P No.6; misalnya P No.1 : Awas obat keras, bacalah aturan pakai

!).

e. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak

membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan; diberi

tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

5. Menurut sumber obat

Obat yang saat ini digunakan dapat bersumber dari :

a. Tumbuhan (flora atau nabati)contohnya, digitalis, kina dan minyak jarak.

b. Hewan (fauna atau hayati) contohnya, minyak ikan, adeps lanae, dan

cera.

c. Mineral (pertambangan) contohnya, iodkali, garam dapur, paraffin,

vaselin, sulfur.

d. Sintetis (tiruan atau buatan) contohnya, kamper sintetis dan vitamin C.

e. Mikroba dan jamur contohnya, antibiotik penisilin.

6. Menurut bentuk sediaan obat (bentuk sediaan farmasi)

Menurut bentuk sediaannya, obat dikelompokan menjadi :

a. Bentuk padat contohnya, serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria.

b. Bentuk setengah padat contohnya, salep (unguetum), krim, pasta, cerata,

gel, salep mata (occulenta).

c. Bentuk cair atau larutan contohnya, potio, sirop, elikser, obat tetes,

gargarisma, clysma, epithemai, injeksi, infus intravena, douche, dan lotio.

d. Bentuk gas contohnya, inhalasi atau spray atau aerosol.

7. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh

Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, obat dikelompokan

menjadi :

a. obat farmakodinamik, bekerja terhadap insang (host) dengan jalan

mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia

dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom.
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b. Obat kemoterapeutik, obat ini dapat membunuh parasit dan kuman di

dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan

farmakodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan

bekhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (cacing, protozoa)

dan mikroorganisme (bakteri, virus). Obat-obat neoplasma (onkolitika,

sitostatika, atau obat kanker) juga dianggap termasuk golongan ini.

c. Obat diagnostik, yaitu obat yang membantu dalam mendiagnosis

(pengenalan penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis

pada saluran lambung-usus, serta natriumiopanoat dan asam iod organik

lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu.

2.4 Pengertian Persediaan

Berbagai rumusan tentang definisi persediaan telah banyak dikemukakan

oleh para pakar, di antaranya Hadley dan Within (1960), Buchan dan Koenigsberg

(1963), Buffa dan Miller (1978), Tersine (1920), Mulcahy (1994), dan

sebagainya. Pada prinsipnya, persediaan adalah suatu sumber daya menganggur

(idle resources) yang keberadaannya menunggu proses lebih lanjut. Yang

dimaksud dengan proses lebih lanjut disini dapat berupa kegiatan produksi seperti

dijumpai pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran seperti yang dijumpai pada

sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi seperti dijumpai pada sistem rumah

tangga, perkantoran, dan sebagainya (Bahagia, 2006).

Sebagai sumber daya menganggur, menurut Monden (1983, dikutip oleh

Bahagia, 2006), keberadaan persediaan dapat dipandang sebagai pemborosan

(waste) dan ini berarti beban bagi suatu unit usaha dalam bentuk ongkos yang

lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dieliminasi. Bila tidak mungkin

untuk dieliminasi, keberadaannya harus diminimalkan dengan tetap menjamin

kelancaran pemenuhan permintaan pemakainya. Idealnya adalah tidak perlu ada

persediaan, tapi semua kebutuhan pemakai tetap dapat dipenuhi pada saat

diperlukan.

Persediaan  dapat diartikan juga  sebagai barang yang disimpan untuk di

gunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan dapat berbentuk bahan
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baku yang disimpan untuk diproses, barang dalam proses pada proses manufaktur,

dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Persediaan memegang peran penting

agar perusahaan dapat berjalan dengan baik (Kusuma, 2009).

Namun, disisi lain jika inventori tersebut tidak tersedia atau tersedia dalam

jumlah yang sangat sedikit dan tidak memadai, peluang terjadinya kekurangan

persediaan (inventory shortage) pada saat diperlukan akan semakin besar.

Akibatnya, kebutuhan pemakai tidak dapat dipenuhi sehingga akan terjadi

ketidakpuasan disisi pemakai yang makin besar pula. Hal ini berarti akan

mengakibatkan kerugian baik bagi pihak pengelola maupun pihak pemakai sebab

pemakai yang tidak puas dapat lari ke sistem usaha yang lain. Dengan demikian

keberadaan persediaan khususnya dalam suatu unit usaha perlu diatur sedemikian

rupa sehingga kelancaran pemenuhan kebutuhan pemakai dapat dijamin, tetapi

ongkos yang ditimbulkan sekecil mungkin (Bahagia, 2006).

2.5 Bentuk dan Jenis Persediaan

Dalam suatu sistem manufaktur, persediaan dapat ditemui sedikitnya

dalam tiga bentuk sesuai dengan keberadaanya, yaitu (Bahagia, 2006) :

1. Bahan baku (raw material)

2. Barang setengah jadi (work in process)

3. Barang jadi (finished good)

Diluar sistem manufaktur, persediaan dalam bentuk barang jadi (finished

good) akan bergerak dari gedung pabrik menuju pemakai melalui serangkaian

saluran dan fasilitas distribusi. Adanya berbagai pihak yang mengelola dan terkait

dengan aliran barang dari pabrik kepada konsumen akan membentuk suatu sistem

yang dikenal dengan sistem rantai pasokan (supply chain system). Fungsi integrasi

dan koordinasi dalam sistem seperti ini sangat diperlukan agar kelancaran aliran

barang dapat terjamin. Menurut Caughland (2004, dikutip oleh Bahagia, 2006),

integrasi dan koordinasi tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi dapat pula

dalam bentuk koordinasi yang terjalin karena kesamaan kepentingan.



II-11

Menurut Buffa dan Miller (1979, dikutip oleh Bahagia, 2006) dan Tersine

(1988, dikutip oleh Bahagia, 2006), secara umum persediaan diluar sistem

manufaktur dapat dibedakan atas beberapa tipe sebagai berikut :

1. Persediaan Operasi (Operational Inventory)

Yaitu persediaan barang yang digunakan untuk menjamin kelancaran

pemenuhan permintaan dari pemakai (user). Keberadaan persediaan ini akan

tersebar mulai dari gudang pabrik, gudang distributor (gudang regional,

gudang perwakilan, dsb. Sampai dengan gudang yang melayani pengecer)

dan akhirnya gudang pengecer.

2. Persediaan Penyangga (Buffer Inventory)

Yaitu persediaan yang digunakan untuk mengantisipasi kelangkaan

(shortage) pasokan barang atau untuk meredam fluktasi permintaan yang

bersifat random.

3. Persediaan Siklis (Cycle Inventory)

Yaitu persediaan yang digunakan untuk menanggulangi lonjakan permintaan

yang bersifat siklis (berulang menurut suatu selang waktu karena kejadian

tertentu).

4. Persediaan Musiman (Seasonal Inventory)

Yaitu persediaan yang digunakan untuk menanggulangi lonjakan permintaan

yang bersifat musiman (berulang menurut selang waktu tertentu karena suatu

musim).

Selain dalam bentuk barang, pada sistem usaha nonmanufaktur persediaan

dapat ditemui dalam bentuk uang seperti yang ada di bank, obat-obatan seperti

yang ada di apotek, darah  dan paramedis seperti yang ada di rumah sakit, armada

pemadam kebakaran yang ada pada suatu kota, dan gas yang disediakan oleh

Pertamina serta suku cadang (spare part) khususnya dalam sistem usaha jasa.

Dalam usaha jasa keberadaan suku cadang merupakan komponen yang sangat

menentukan kehandalan pelayanan kepada konsumennya (Bahagia, 2006).
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2.6 Faktor Penyebab Munculnya Persediaan

Penyebab timbulnya persediaan adalah sebagai berikut (Sumayang, 2003):

1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Untuk menghadapi ketidakpastian

maka pada sistem ditetapkan persediaan darurat yang dinamakan safety stock.

Jika sumber dari ketidakpastian dapat dihilangkan, maka jumlah inventory

maupun safety stock dapat dikurangi.

2. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Kadang-

kadang lebih ekonomis memproduksi barang dalam proses atau barang jadi

dalam jumlah besar atau dalam jumlah paket yang kemudian disimpan

sebagai persediaan.

3. Untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply. Inventory

disiapkan untuk menghadapi bila ada perkiraan perubahan harga dan

persediaan bahan baku

2.7 Fungsi Persediaan

Persediaan (inventory) dapat memiliki berbagai fungsi penting yang

menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Ada enam fungsi

penggunaan persediaan, yaitu (Herjanto, 1999) :

1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang

yang dibutuhkan perusahaan.

2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus

dikembalikan.

3. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga bahan baku atau inflasi.

4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga

perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran.

5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas

(quantity discounts).

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang

diperlukan.
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Sedangkan fungsi persediaan lainnya yaitu (Ristono, 2009):

1. Untuk memenuhi kebutuhan atau  permintaan konsumen dengan cepat

2. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan berhentinya proses

produksi.

3. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan  penjualan dan laba

perusahaan.

4. Menjaga agar penyimpanan emplacement tidak besar-besaran, karena akan

mengakibatkan biaya yang besar.

Jenis-jenis persediaan dapat dikategorikan dalam satu atau lebih yaitu

(Yamit, 1999):

1. Persediaan Pengaman (Safety Stock).

Persediaan yang disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan

pelanggan.

2. Persediaan Antisipasi (Anticipation Stock).

Persediaan antisipasi ini memiliki maksud yang sama dengan persediaan

pengamanan, namun ketidakpastian permintaan sudah dapat diperkirakan

sebelumnya.

3. Persediaan dalam Pengiriman (Transit Stock)

Persediaan yang masih dalam pengiriman atau transit. Terdapat dua jenis

persediaan dalam pengiriman, yaitu eksternal transit stock dan internal

transit stock.

Adapun yang mengklasisfikasikan jenis persediaan dengan penjabaran

berdasarkan jenis, fungsi dan posisi barang sebagai berikut (Herjanto, 1999):

1. Fluctuation Stock

Merupakan persediaan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang

tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga perusahaan harus menyiapkan

persediaan untuk permintaan yang fluktuatif dan tidak dapat diramalkan

sebelumnya.
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2. Anticipation Stock

Merupakan jenis persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat

diramalkan.  Biasanya permintaan tersebut berfluktuasi secara musiman.

3. Lot Size Inventory

Merupakan persedian yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar dari pada

kebutuhan pada saat itu. Cara ini dilakukan untuk mendapat keuntungan dari

harga barang (potongan kuantitas) karena pembelian dalam jumlah (lot size)

yang besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya-biaya

pengangkutan per unit yang lebih rendah.

4. Pipeline Inventory

Merupakan persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal

ketempat di mana barang itu akan digunakan. Misalnya barang yang dikirim

dari pabrik menuju tempat penjualan, yang dapat memakan waktu beberapa

hari atau beberapa minggu.

2.8 Tujuan Persediaan

Tujuan persediaan sebagai berikut (Yamit, 1999) :

1. Untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan.

2. Untuk memperlancar proses produksi.

3. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan (stock

out).

4. Untuk menghadapi fluktuasi harga.

Pencapaian tujuan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan,

yaitu harus menanggung biaya maupun resiko yang berkaitan dengan keputusan

persediaan. Oleh karena itu, sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah

menghasilkan tingkat keputusan persediaan, yang menyeimbangkanya tujuan

diadakanya persediaan adalah untuk meminimumkan total biaya dalam perubahan

tingkat persedian.

2.9 Biaya Persediaan

Tujuan dari manajemen persediaan adalah memiliki persediaan dalam

jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah. Secara
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umum, dapat dikatakan biaya persediaan adalah semua pengeluaran dan kerugian

yang timbul sebagai akibat adanya persediaan selama horison perencanaan waktu

tertentu. Adapun komponen-komponen biaya persediaan adalah (Bahagia, 2006) :

1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost)

Biaya pembelian adalah ongkos yang dikeluarkan untuk membeli barang

persediaan. Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang

yang dibeli dan harga satuan barang. Pada kebanyakan teori persediaan, di

dalam permodelannya, elemen biaya pembelian ini tidak dimasukan ke dalam

elemen biaya persediaan, sebab diasumsikan bahwa harga satuan barang tidak

dipengaruhi oleh jumlah barang yang dibeli sehingga elemen biaya pembelian

selama horison perencanaan waktu tertentu konstan dan hal ini secara

matematis tentunya tidak akan mempengaruhi jawaban optimal baik terhadap

operating stock maupun safety stock.

2. Biaya Pengadaan (Procurement Cost)

Biaya pengadaan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap proses

pengadaan barang. Biaya ini dibedakan atas dua jenis sesuai asal-usul barang

tersebut, yaitu ongkos pemesanan (order cost) bila barang didatangkan dari

luar sistem dan ongkos persiapan (set up cost) bila barang berasal dari dalam

sistem.

a. Biaya Pemesanan (Order Cost)

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk

mendatangkan barang dari luar. Biaya ini meliputi antara lain biaya untuk

menentukan pemasok, biaya pemeriksaan persediaan sebelum melakukan

pemesanan, dan sebagainya. Biasanya biaya ini diasumsikan tetap untuk

setiap kali pemesanan barang.

b. Biaya Persiapan (Set Up Cost)

Biaya persiapan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk

persiapan produksi barang. Biaya ini biasanya timbul di dalam pabrik,

yang meliputi antara lain biaya menyetel mesin, biaya mempersiapkan

gambar benda kerja, dan sebagainya.
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Karena kedua ongkos tersebut diatas mempunyai peran yang sama, yaitu

dalam rangka pengadaan barang maka di dalam sistem Persediaan biaya

tersebut sering disebut sebagai biaya pesan/pengadaan (ordering cost) saja.

3. Biaya Simpan (Holding Cost)

Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan

barang, biaya ini meliputi :

a. Biaya Memiliki Persediaan

Barang yang menumpuk di gudang bukanlah sesuatu yang gratis, tetapi

mempunyai nilai. Dengan demikian penumpukan barang di gudang

berarti penumpukan modal, dan modal perusahaan mempunyai biaya

yang dapat diukur diantaranya dengan suku bunga uang di bank (interest

rate), biaya modal (capital cost) atau tingkat keuntungan (profit)

perusahaan. Oleh sebab iu, biaya yang ditimbulkan karena dimilikinya

Persediaan harus diperhitungkan di dalam biaya persediaan. Biaya

memiliki persediaan yang biasanya dinyatakan sebagai presentase

terhadap nilai Persediaan tersebut untuk suatu satuan waktu tertentu.

b. Biaya Gudang (Storage Cost)

Barang yang disimpan memerlukan tempat dan fasilitas untuk

penyimpanan (gudang), karena itu akan menimbulkan biaya gudang.

Gudang disini tidak diartikan secara sempit sebab yang dimaksud gudang

disini adalah semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk

menyimpan dan menjaga barang agar dapat dipergunakan sesuai dengan

fungsinya. Bila gudang dan fasilitas peralatannya disewa, biaya gudang

merupakan biaya sewa, sedangkan bila dimiliki sendiri biaya gudang

merupakan biaya depresiasinya.

c. Biaya Kerusakan dan Penyusutan

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan bahkan dapat pula

mengalami penyusutan. Penyusutan ini dapat terjadi karena beratnya

berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya yang

ditimbulkan karena faktor kerusakan dan penyusutan ini biasanya diukur

dari pengalaman sesuai dengan presentasenya.
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d. Biaya Kadaluarsa (Absolence Cost)

Adakalanya barang-barang yang disimpan mengalami penurunan nilai

karena adanya model yang lebih baru. Keadaan ini banyak dijumpai pada

barang-barang elektronik misalnya. Besarnya biaya kadaluarsa ini

biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai jual barang tersebut.

e. Biaya Asuransi (Insurance Cost)

Untuk menjaga barang terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti

kebakaran, huru hara, dan sebagainya maka barang yang disimoan juga

diasuransikan. Biaya yang dikeluarkan untuk ini disebut biaya asuransi,

besarnya tergantung pada hasil negosiasi dengan perusahaan asuransinya

serta jenis dan nilai barang yang diasuransikan.

f. Biaya Administrasi (Administration Cost)

Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasikan barang persediaan

yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang, penyimpanan,

maupun pengeluarannya.

g. Biaya lain-lain

Merupakan semua biaya penyimpanan yang belum dimasukan ke dalam

elemen biaya diatas, biasanya bergantung pada situasi dan kondisi

perusahaan.

4. Biaya Kekurangan

Apabila dijumpai tidak ada barang pada saat diminta akan terjadi keadaan

kekurangan persediaan (shortage atau out of stock). Keadaan ini akan

menimbulkan kerugian karena proses produksi menjadi terhenti dan

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan menjadi hilang. Satu hal penting

yang perlu diperhatikan akibat dari keadaan ini adalah beralihnya konsumen

ke tempat lain, dan ini merupakan kerugian yang tak ternilai. Untuk

menentukan besarnya ongkos kekurangan persediaan, dapat diukur

berdasarkan :
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a. Kuantitas yang Tidak Dapat Dipenuhi

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat

memenuhi barang yang diminta atau dari kerugian akibat terhentinya

proses produksi yang biasanya dinyatakan dalam Rp./unit.

b. Waktu Pemenuhan

Lama waktu gudang kosong akan berarti lamanya proses produksi

terhenti ataupun lamanya perusahaan tidak dapat menikmati keuntungan.

Oleh sebab itu, waktu dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Biaya

yang ditimbulkan oleh keadaan ini dapat diukur berdasarkan waktu yang

diperlukan untuk memenuhi gudang yang biasanya dinyatakan dalam

Rp./satuan waktu.

c. Biaya Pengadaan Darurat

Agar pemakai tidak kecewa maka dapat dilakukan pengadaan darurat

yang biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengadaan

normal. Kelebihan biaya ini dapat dijadikan ukuran untuk menentukan

biaya kekurangan Persediaan, biasanya dinyatakan dalam Rp per-setiap

kali kekurangan.

5. Biaya Sistemik

Biaya sistemik adalah biaya untuk membangun sistem Persediaan. Biaya

sistemik ini meliputi biaya perancangan, perencanaan, dan instalasi sistem

Persediaan serta biaya-biaya untuk mengadakan peralatan (misalnya

komputer) serta melatih tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan

sistem. Biaya sistemik ini dapat dianggap biaya investasi untuk membangun

suatu sistem persediaan. Biaya ini biasanya akan didepresiasikan atau

diamortasikan selama umur ekonomisnya. Oleh karena itu, biaya sistemik

dianggap tetap untuk suatu periode waktu tertentu.

2.10 Pengendalian Persediaan

Pengendalian persediaan adalah aktivitas mempertahankan jumlah

persediaan pada tingkat yang dikehendaki (Sumayang, 2003). Selain itu

pengendalian persediaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tahap kegiatan
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dalam memperkirakan jumlah persediaan yang diinginkan, sehingga tidak terlalu

banyak ataupun sedikit dibandingkan dengan kebutuhan ataupun permintaan. Jadi

dapat dikatakan juga bahwa pengendalian persediaan merupakan suatu cara atau

teknik dalam memelihara, memperkirakan dan menentukan tingkat persediaan

suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen.

2.11 Fungsi Pengendalian Persediaan

Masalah pengendalian persediaan merupakan salah satu masalah penting,

karena jumlah persediaan masing-masing bahan akan menentukan atau

mempengaruhi kelancaran produksi suatu perusahaan. Adapun fungsi dari

pengendalian persediaan adalah sebagai berikut (Assauri, 1999) :

1. Memperoleh bahan-bahan

Yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari

bahan-bahan yang dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitas.

2. Menyimpan dan memelihara bahan-bahan dalam persediaan

Yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan

melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan.

3. Pengeluaran bahan-bahan

Yaitu mendapatkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian

bahan-bahan dengan tepat pada saat serta tempat dimana dibutuhkan.

4. Meminimalisasi investasi dalam bentuk bahan atau barang (mempertahankan

persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu).

2.12 Pengendalian Persediaan Deterministik

Dalam model persediaan deterministik parameter-parameter yang

berpengaruh terhadap sistem persediaan dapat diketahui dengan pasti. Rata-rata

kebutuhan dan biaya-biaya persediaan bersifat pasti, atau tidak mengalami

perubahan berarti, atau bisa diasumsikan pengaruh perubahannya dapat diabaikan.

Variabel dan faktor yang dimaksud meliputi kedatangan dan jumlah permintaan

(demand) barang untuk suatu horison perencanaan (planning horizon) tertentu dan

waktu ancang-ancang (lead time) serta sistem manajemen persediaan. Horison

perencanaan didefinisikan sebagai banyaknya periode yang diliput dalam suatu
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kurun waktu perencanaan (misalnya bulan, kuartal, atau tahun), sedangkan waktu

ancang-ancang merupakan interval waktu antara saat pemesanan barang dilakukan

sampai dengan saat barang yang dipesan tiba digudang dan siap untuk dipakai

(Bahagia, 2006).

2.13 Pengendalian Persediaan Probabilistik

Dalam model persediaan probabilistik rata-rata kebutuhan atau permintaan

tidak pasti dan berfluktuasi tetapi memiliki pola tertentu yang dapat dicirikan

dengan pola distribusinya, nilai sentral dan nilai sebarannya. Dalam pengendalian

persediaan probabilistik penentuan kebijakan persediaan relatif lebih sulit,

informasi yang diketahui hanyalah pola permintaan berdasarkan data masa lalu.

Pola permintaan yang dimaksud dalam bentuk parameter harga rata-rata, standar

deviasi dan bentuk distribusi permintaan. Model persediaan probabilistik  dapat

dipandang sebagai model persediaan deterministik statis dengan menambahkan

cadangan pengamanan.

Gambar 2.1 Variasi Permintaan dan Lead Time Dalam Sistem Persediaan
(Sumber : Bahagia, 2006)

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat grafik tingkat persediaan teoritik dan

persediaan nyata dari waktu ke waktu. Adanya perbedaan lead time dan

permintaan dari waktu kewaktu menyebabkan berbedanya tingkat persediaan

teoritik dan tingkat persediaan nyata. Sehingga, bila tidak ada persediaan
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pengaman maka perusahaan akan mengalami kekurangan persediaan. Dalam

sistem persediaan, ketidakpastian dapat berasal dari (Bahagia, 2006) :

1. Pemakai (user) yang berupa fluktuasi permintaan yang dicerminkan oleh

variansi atau deviasi standarnya.

2. Pemasok (supplier) yang berupa ketidaktepatan waktu pengiriman barang

yang dicerminkan oleh waktu ancang-ancangnya (lead time).

3. Sistem manajemen yang berupa ketidakhandalan pengelola dalam menyikapi

permasalahan yang dicerminkan dengan faktor resiko yang mampu

ditanggung.

Ketidakpastian ini mengakibatkan safety stock perlu diadakan untuk

meredam fluktuasi permintaan selama periode tertentu. Dalam sistem persediaan

probabilistik, kebijakan persediaan meliputi 3 hal yaitu (Bahagia, 2006) :

1. Menentukan besarnya ukuran lot pemesanan ekonomis (q0).

2. Menentukan saat pemesanan ulang dilakukan (r).

3. Menentukan besarnya cadangan pengamanan (ss).

Adapun dalam menentukan kebijakan Persediaan probabilistik dikenal dua

metode dasar, yaitu Model Q (Continous Review System) dan Model P (Periodic

Review System).

2.14 Model Q (Continous Review System)

Permasalahan kebijakan persediaan dengan  Model Q berkaitan dengan

penentuan besarnya stok operasi (operating stock) dan cadangan pengamannya

(safety stock). Pada prinsipnya model Q merupakan pengembangan dari model

probabilistik sederhana dengan tidak menetapkan lebih dahulu tingkat

pelayanannya  tetapi tingkat pelayanan akan ditentukan bersamaan dengan

optimasi ongkos. Model Q dikenal sebagai sistem dua kotak (Two Bin System),

kotak pertama berisi stok operasi yang dibatasi sampai dengan reorder point (r),

bila barang pada kotak pertama sudah habis maka barang pada kotak kedua akan

digunakan (Bahagia,2006).  Pemesanan persediaan dilakukan apabila persediaan

yang ada telah mencapai titik pemesanan kembali (reorder point). Terdapat dua

tipe sistem pengontrolan Continous Review (Silver, 1998) yaitu:
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2.14.1 Order Point, Order Quantity (s, Q) System

Dalam sistem ini, pemesanan dilakukan ketika jumlah persediaan berada

dalam titik order point (s) atau lebih rendah untuk barang sejumlah Order

Quantity (Q). Jumlah Q selalu sama setiap kali pemesanan. Keuntungan dari

sistem ini adalah mudah untuk diterapkan karena sangat simple dan mudah

dimengerti oleh karyawan perusahaan. Sedangkan kerugiannya adalah pada saat

permintaan yang sangat besar maka terkadang persediaan tidak dapat dipenuhi

karena jumlah Order Quantity (Q) yang selalu sama. Hal ini dapat membahayakan

apabila terjadi lonjakan permintaan yang berturut-turut mengingat setiap kali

melakukan pemesanan, terdapat waktu tunggu tertentu yang menyebabkan stok

suatu barang tidak dapat langsung tersedia. Grafik untuk Order Point, Order

Quantity (s,Q) System adalah sebagai berikut

Gambar 2.2 Order Point, Order Quantity (s,Q) System
(Sumber : Silver, 1998)

2.14.2 Order Point, Order-Up-to-Level (s, S) System

Dalam sistem ini, order quantity setiap pemesanan tidak tetap. Pemesanan

akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga persediaan mencapai titik

persediaan maksimum (S). Nilai S didapatkan dari penambahan order point dan

order quantity (dalam kondisi normal). Keuntungan dari sistem ini adalah

persediaan akan selalu tersedia sehingga permintaan akan selalu terpenuhi.

Namun hal ini dapat meningkatkan kesalahan pada sisi supplier karena jumlah
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pemesanan dilakukan berbeda-beda. Formulasi dalam mencari S pada sistem (s,

S) ini adalah sebagai berikut:

S  = s + Q …(2.1)

Grafik untuk Order Point, Order-Up-to-Level (s, S) System adalah sebagai

berikut:

Gambar 2.3 Order Point, Order-Up-to-Level (s,S) System
(Sumber : Silver, 1998)

2.14.3 Karakteristik Model Q (Continous Review)

Karakteristik Model Q ditandai dengan dua hal, yaitu ukuran lot

pemesanan yang konstan dan pemesanan dilakukan bila barang telah mencapai

reorder point. Permintaan probablisitik yang tidak tetap atau berubah-ubah

sedangkan ukuran lot pemesanan selalu tetap maka interval waktu antara saat

pemesanan berubah-ubah. Dalam Model Q, kekurangan persediaan mungkin

terjadi selama waktu ancang (lead time), oleh karena itu cadangan pengamanan

(safety stock) digunakan untuk meredam fluktuasi kebutuhan selama waktu

ancang tersebut. Asumsi yang digunakan pada Persediaan probabilistik Model Q

yaitu (Bahagia, 2006) :

1. Permintaan selama horison perencanaan bersifat probabilistik dan

berdistribusi normal (D) dan deviasi standar (S).

2. Ukuran lot pemesanan (q0) konstan untuk setiap kali pemesanan, barang akan

datang secara serentak dengan waktu ancang (L), pesanan dilakukan pada saat

Persediaan mencapai titik pemesanan (r).
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3. Harga barang (p) konstan baik terhadap kuantitas barang yang dipesan

maupun waktu.

4. Ongkos pesan (A) konstan untuk setiap kali pemesanan dan ongkos simpan

(h) sebanding dengan harga barang dan waktu penyimpanan.

5. Ongkos kekurangan Persediaan (Cu) sebanding dengan jumlah barang yang

tidak dapat dilayani, atau sebanding dengan waktu.

Untuk kriteria kinerja dari model Q adalah ongkos Persediaan total (OT)

dan Tingkat pelayanan. Sedangkan di dalam model Q variabel keputusan dalam

penentuan kebijakan persediaan model Q ini terdiri dari :

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

2. Titik pemesanan ulang (reorder point).

Dimana sesuai dari kriteria kinerja dan variabel keputusan yang telah

ditentukan maka parameter untuk model ini yaitu :

1. Harga barang per unit (p),

2. Ongkos tiap kali pesan (A),

3. Ongkos simpan per unit per periode (h)

4. Ongkos kekurangan Persediaan (Cu).

2.14.4 Formulasi Model Q (Continous Review System)

Berikut ini akan dirinci formulasi model Q sehingga nanti akan dapat

ditentukan variabel-variabel keputusan yang akan dikendalikan, yaitu q0 dan r :

1. Ongkos Pembelian (Ob)

Merupakan perkalian antara ekspektasi jumlah barang yang dibeli (D) dengan

harga barang per unit (p).

Ob = D x p …(2.2)

2. Ongkos Pengadaaan (Op)

Ongkos pengadaan per tahun (Op) bergantung pada besarnya ekspektasi

frekuensi pemesanan yang dibeli (f) dan ongkos untuk setiap kali pemesanan

(A).

Op = f x A …(2.3)
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Adapun besarnya ekspektasi frekuensi pemesanan per tahun (f) bergantung

pada ekspektasi kebutuhan per tahun (D) dan besarnya ukuran lot pemesanan

(q0).

f = …(2.4)

Dengan demikian besarnya ongkos pengadaan per tahun (Op) dapat diperoleh

dengan melakukan substitusi persamaan f = D/q0 ke dalam persamaan Op =

A.f, sehingga didapat :

Op = …(2.5)

3. Ongkos Simpan (Os)

Ongkos simpan per tahun (Os) bergantung pada ekspektasi jumlah Persediaan

yang disimpan (m) dan ongkos simpan per unit per tahun (h).

Os = h x m …(2.6)

Ongkos simpan per unit per tahun (h) merupakan fungsi dari harga barang

yang disimpan dan besarnya dinyatakan sebagai persentase (I) dari harga

barang (p).

h = I x p …(2.7)

Untuk ekspektasi Persediaan yang ada (m) dapat dinyatakan :

m = ½ qo + s …(2.8)

Dengan demikian formula untuk ongkos simpan adalah :

Os = ( ½ qo + s ) h …(2.9)

4. Ongkos Kekurangan (Ok)

Kekurangan Persediaan dalam model Q mungkin terjadi selama waku ancang

(lead time) dengan syarat jika jumlah permintaan selama waktu ancang (x)

lebih besar daripada tingkat Persediaan pada saat pemesanan dilakukan (r).

Untuk menghitung ongkos kekurangan persediaan dapat didasarkan atas

kuantitas barang yang kurang. Jika ongkos kekurangan setiap satu unit barang

sebesar π, ongkos kekurangan Persediaan per tahun (Ok) adalah :

Ok = NT x Cu …(2.10)

Dimana :

NT : Jumlah Kekurangan Bahan selama satu tahun.
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Cu : Ongkos kekurangan Persediaan setiap unit barang (Rp per unit)

Untuk nilai NT sendiri dapat dicari dengan menghitung ekspektasi jumlah

kekurangan Persediaan setiap siklusnya (N) dan ekspektasi frekuensi siklus

selama satu tahun (f), atau :

NT = f x N …(2.11)

Dimana :

f = dan

N = ∫ (x-r) f(x) dx …(2.12)

Dengan demikian ongkos kekurangan Persediaan (Ok) yang dihitung

berdasarkan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut :

Ok = ∫ (x-r) (x) dx …(2.13)

2.14.5 Solusi dengan Metode Hadley-Within

Dalam menentukan solusi optimal yang dalam hal ini adalah menentukan

nilai ukuran lot pemesanan q0
* dan titik pemesanan kembali r*, sulit dipecahkan

dengan metode analisis maka digunakan solusi dengan metode Hadley-Within.

Dimana nilai ukuran lot pemesanan q0
* dan titik pemesanan kembali r* dapat

diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Hitung nilai q01
* awal sama dengan nilai q0w

* dengan formula Wilson

q01
* = q0w

* = …(2.14)

2. Berdasarkan nilai q01
* yang diperoleh akan dapat dicari besarnya

kemungkinan kekurangan persediaan α yang selanjutnya akan dapat dihitung

nilai r1
* dengan menggunakan persamaan berikut :α = …(2.15)

Dimana nilai zα dapat dicari melalui Tabel Normal A, selanjutnya nilai r1
*

dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut :

r1
* = DL + zα S√ …(2.16)
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3. Dengan diketahui r1
* yang diperoleh akan dapat dihitung nilai q02

*

berdasarkan formula berikut ini :

q02
* =

∫ ( ) ( )
…(2.17)

dimana : α =
N = ∫ (x-r1) f(x) dx = SL [ (Zα) − Zα ψ (Zα)] …(2.18)

Nilai f(Zα) dan ψ(Zα) dapat dicari pada Tabel B.

4. Hitung kembali nilai α = dan nilai r2
* dengan menggunakan rumus :

r2
* = DL + zα S√ …(2.19)

5. Bandingkan nilai r1
* dan r2

*, jika harga r2
* relatif sama dengan r1

* iterasi

selesai dan akan diperoleh r* = r2
* dan q0

* = q2
*. Jika tidak kembali ke langkah

3 dengan menggantikan nilai r1
* = r2

* dan q1
* = q2

*.

Dengan melakukan perhitungan dari hasil model Hadley-Within, maka

dapat diperoleh kebijakan persediaan optimal, tingkat pelayanan dan ekspektasi

total biaya persediaan sebagai berikut :

1. Nilai safety stock (ss)

ss = zα . S√ …(2.20)

2. Tingkat pelayanan η

η = 1 − x 100% …(2.21)

3. Ongkos total per tahun (Ot)

Ot = Op + Os + Ok …(2.22)

a. Ongkos pesan (Op)

Op = …(2.23)

b. Ongkos simpan (Os)

Os = h q0 + r − DL …(2.24)

c. Ongkos kekurangan persediaan (Ok)

Ok = …(2.25)

Keterangan :

D = permintaan atau demand (unit)
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S/σ = standar deviasi

L = lead time (hari atau tahun)

A = biaya pesan untuk setiap pemesanan (Rp/pesan)

h = biaya simpan per unit per periode (Rp/unit)

Cu = biaya kekurangan per unit (Rp/unit)

α = kemungkinan kekurangan persediaan (unit)

zα = deviasi normal

f(zα) = ordinat

ψ(zα) = ekspektasi parsial

N = jumlah kekurangan persediaan setiap siklusnya (unit)

q0 = ukuran lot pemesanan

SS = safety stock atau cadangan pengaman

r = reorder point atau titik pemesanan kembali

η = tingkat pelayanan

Op = ongkos pesan (Rp)

Os = ongkos simpan (Rp)

Ok = ongkos kekurangan persediaan (Rp)

Ot = ekspektasi ongkos total per tahun (Rp)

2.15 Metode P (Periodic Review System)

Periodic Review System merupakan model persediaan produk dimana

periode pemesanannya tetap, sedangkan jumlah produk yang dipesan berdasarkan

dari perhitungan jumlah produk maksimum yang harus dipenuhi. Menurut Silver

Edward (1998), terdapat dua tipe sistem pengontrolan periodic review, yaitu:

1. Periodic-Review, Order-Up-to-Level (R,S) System

R,S sistem merupakan sistem pemesanan kembali secara periodic, dimana

interval pemeriksaan adalah tetap, tetapi ukuran pemesananan bervariasi

sesuai dengan penjualan pada saat pemerikasaan persediaan terakhir. Setiap

terjadi pengurangan persediaan pada interval pemeriksaan (R) maka akan

dilakukan pemesanan sampai jumlah maksimum (S) yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penggambaran kebijakan persediaan dengan R,S sistem:
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Gambar 2.4 Order Point, Order Up to Level (R,S) System
(Sumber : Silver, 1998)

2. Periodic-Review, Order Point, Order-Up-to-Level (R,s,S) System

Metode periodic review (R,s,S) adalah metode pengendalian persediaan yang

menggunakan tiga buah parameter sebagai dasar pengambilan keputusan

dalam pengelolaan persediaan. Parameter pertama adalah reorder point (s)

berupa titik dimana pemesanan akan dilakukan bila tingkat persediaan sudah

mencapai atau berada di bawah titik reorder point tersebut. Parameter kedua

adalah maximum level inventory atau titik batas persediaan maksimum. Titik

ini merupakan ambang batas persediaan boleh disimpan. Pada saat persediaan

suatu item turun mencapai reorder point karena memenuhi permintaan, maka

pada saat itu pula dilakukan pemesanan untuk mengisi kembali persediaan

hingga tingkat persediaan setinggi parameter S. Namun, hal ini hanya terjadi

secara otomatis pada sistem continous review replenishment dimana

pemesanan akan dilakukan pada saat persediaan jatuh di bawah reoder point.

Pada sistem periodic review, pemesanan hanya akan dilakukan pada saat

periode review. Sehingga frekuensi pemesanan dapat ditekan dengan tujuan

minimasi biaya penyimpanan sekaligus biaya pengadaan. Menurut Scarft

(1960, dikutip oleh Silver 1998), berdasarkan asumsi umum mengenai pola

permintaan dan biaya-biaya, sistem persediaan periodic review (R,s,S) dapat

menghasilkan total biaya replenishment, penyimpanan dan lost sales yang

lebih rendah dari sistem lain. Model persediaan (R,s,S) diklaim efektif

digunakan untuk manajemen persediaan item baik slow moving maupun fast

moving (Babai, 2009)
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Mekanisme pengendalian persediaan dilakukan dengan memesan menurut

interval waktu (T) dan jumlah yang dipesan adalah sebesar (R-r) yang merupakan

ukuran lot bersifat variable. Variabilitas ini dikarenakan permintaan bersifat

probabilistik sedangkan waktu pemesanan (T) selalu tetap sehingga ukuran lot

pemesanan antara satu pemesanan dengan pemesanan lain berubah-ubah

(variable). Disamping itu tampak juga adanya suatu periode waktu tertentu

dimana kemungkinan barang tidak ada di gudang atau terjadi kekurangan

inventory (stockout). Dalam metode P, kekurangan Persediaan mungkin terjadi

selama T dan selama waktu ancang-ancangnya (L). Oleh sebab itu, cadangan

pengaman yang diperlukan digunakan untuk meredam fluktuasi kebutuhan selama

T dan selama waktu ancang-ancang L tersebut.

Asumsi yang digunakan pada Persediaan probabilistik model P adalah

sebagai berikut:

1. Permintaan selama horizon perencanaan bersifat probabilistik dan

berdistribusi normal dengan rata-rata (D) dan deviasi standar (S).

2. Waktu antar pemesanan konstan T untuk setiap kali pemesanan, barang akan

datang secara serentak dengan waktu ancang-ancang (L)

3. Harga barang (p) konstan baik terhadap kuantitas barang yang dipesan

maupun waktu.

4. Ongkos pesan (A) konstan untuk setiap kali pemesanan dan ongkos simpan

(h) sebanding dengan harga barang dan waktu penyimpanan.

5. Ongkos kekurangan sebanding dengan jumlah barang yang tidak dapat

dilayani.

2.16 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang

baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada du acara untuk

mendekteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan (Ghozali,

2011) :
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1. Analisis grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari

residualnya. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis

grafik adalah :

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal

yaitu mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi

memenuhi asusmsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal

yaitu tidak mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi

tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalua tidak hati-hati, secara

visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya.

2. Uji Kolmogorov-Smirnov

Untuk menentukan uji ini didasarkan kepada Kolmogorov-Smirnov Test

terhadap model yang diuji. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan

membuat hipotesis :

H0 : Data residual terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed > α = 0,05

Ha : Data residual tidak terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed < α = 0,05

2.17 Peramalan Permintaan

Peramalan (forecasting) merupakan alat bantu yang penting dalam

perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi.

Peramalan adalah prediksi, proyeksi atau estimasi tingkat kejadian yang tidak

pasti dimasa yang akan datang. Peramalan pada umumnya digunakan untuk

memprediksi pendapatan, biaya, keuntungan, harga, perubahan teknologi, dan

berbagai variable lainnya. Dalam lingkungan perusahaan, peramalan kebanyakan

digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi permintaan yang akan datang.

(Yamit, 1999)
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2.17.1 Least Square Method

Jika kita memutuskan untuk mengembangkan garis trend linear dengan

metode statistik tepat, kita dapat memakai metode kuadrat terkecil (least square

method). Pendekatan ini menghasilkan garis lurus yang meminimalkan jumlah

kuadrat perbedaan vertikal dari garis setiap observasi aktual. Rumus forecasting

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut.

Y = a +bX …(2.26)
Keterangan :

Y = Nilai variable yang dihitung untuk diprediksi (variable terikat)

a = Perpotongan sumbu Y di a (Konstanta)

b = Kelandaian garis regresi

X = Variabel bebas

Untuk persamaan linear, garis trend diperoleh dari penyelesaian simultan
nilai a dan b pada dua persamaan normal berikut:

a =
∑Y

n
…(2.27)

b =
∑XY∑X2 …(2.28)

Pemberian kode sangat mudah dilakukan. Apabila ada sejumlah periode

waktu ganjil, titik tengah periode waktu ditentukan sebagai X = 0, sehingga

jumlah plus dan minus akan sama dengan nol. Jika jumlah data adalah genap,

prosedur pemberian kode menjadi :

Nomor Data Kode X
1 -5
2 -3
3 -1
4 1
5 3
6 5

0
Meskipun sudah dilakukan peramalan, tetapi haruslah diingat bahwa tidak

ada suatu peramalan yang sempurna. Kesalahan mungkin dapat diperkecil, tetapi

sangat sulit untuk dihilangkan sama sekali. Peramalan dengan penyambungan

garis trend, menganggap bahwa keadaan variable akan tetap sama seperti keadaan

sekarang dan waktu yang lalu (Yamit, 1999).
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Jika ada perubahan yang dapat mengubah nilai Y selain waktu, maka garis

trend sudah tidak berlaku lagi, oleh karena itu semakin Panjang waktu peramalan,

maka makin besar kemungkinan kesalahan dalam ramalan atau bahkan sama

sekali tidak berlaku. Ketidak tepatan peramalan itu salah satu penyebabnya atau

bisa dikatakan sebagian besar disebabkan oleh adanya variasi musim. Oleh karena

itu memasukan pengaruh varasi musim ke dalam peramalan dapat memperbaiki

hasil peramalan (Yamit, 1999).

2.18 Analisis ABC

Analisis ABC merupakan cara menganalisis persediaan berdasarkan nilai

investasi yang terpakai dalam satu periode. Analisis ini juga dikenal dengan nama

analisis Pareto, yang diambil dari nama ekonom Italia Vilfredo Pareto. Hukum

Pareto menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil (20%)

yang bernilai atau memiliki dampak terbesar (80%), karena itu disebut juga 80/20

rule. Pada prinsipnya analisis ABC ini adalah mengklasifikasikan jenis barang

yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap di dalam penyediaan

Persediaan untuk setiap jenis barang. Analisis ABC membagi persediaan kedalam

tiga kelas, yaitu A, B, dan C yang menandakan peringkat nilai dari yang tertinggi

hingga terendah (Bahagia, 2006) :

1. Kategori A (80-20)

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh modal

yang disediakan untuk Persediaan dan jumlah jenis barangnya sekitar 20%

dari semua jenis barang yang dikelola.

2. Kategori B (15-30)

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh modal

yang disediakan untuk Persediaan (sesudah kategori A) dan jumlah jenis

barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola.

3. Kategori C (5-50)

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 5% dari seluruh modal

yang disediakan untuk Persediaan (yang tidak termasuk kategori A dan B)

jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang yang dikelola.
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Diagram Pareto disusun berdasarkan persentase kumulatif penyerapan

dana dan persentase jenis item dari barang yang dikelola. Untuk keperluan

penyususnan diagram pareto diperlukan data dasar tentang (Bahagia, 2006) :

1. Jenis barang yang dikelola

2. Jumlah pemakaian tiap jenis barang (biasanya selama satu tahun)

3. Harga satuan barang

Selanjutnya untuk menggambarkan diagram pareto dan memilah barang atas

beberapa kategori dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Hitung jumlah penyerapan dana untuk setiap jenis barang per tahun (Mi),

yaitu dengan mengalikan antara jumlah pemakaian tiap jenis barang per tahun

(Di) dengan harga satuan barang (pi), secara matematis dapat dinyatakan :

Mi = Di X pi …(2.29)

2. Hitung jumlah total penyerapan dana untuk semua jenis barang (M):

M = ∑ Mi …(2.30)

3. Hitung persentase penyerapan dana untuk setiap jenis barang (Pi) :

Pi =
Mi

M
x 100% …(2.31)

4. Hitung persentase setiap jenis item (Ii) :

Ii =
1

N
x 100% …(2.32)

5. Urutkan persentase penyerapan dana sesuai dengan urutan besarnya

persentase penyerapan dana, dimulai dari persentase penyerapan dana

terbesar sampai dengan yang terkecil

6. Hitung nilai kumulatif persentase penyerapan dana dan nilai kumulatif

persentase jenis barang berdasarkan urutan yang diperoleh pada langkah 5

7. Gambarkan diagram Pareto pada diagram Cartesian dengan menggunakan

nilai persentase jenis item sebagai sumbu ordinat dan persentase penyerapan

dana sebagai sumbu absis

8. Tentukan kategorisasi barang berdasarkan prinsip Pareto.
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2.19 Analisis VED

Klasifikasi obat menggunakan analisis VED bertujuan untuk

mengklasifikasikan obat berdasarkan kekritisan waktu pemberian obat kepada

pasien dan dampak dari tiap jenis obat terhadap kesehatan. Kategori obat tersebut

adalah (Thawani, 2004) :

1. Obat kategori Vital

Yaitu obat yang sangat dibutuhkan pasien dengan segera untuk

menyelamatkan hidup dan mutlak tersedia sepanjang waktu dalam persediaan

ruangan.

2. Obat kategori Essesntial

Yaitu obat yang dibutuhkan oleh pasien dengan kekritisan waktu pemberian

obat lebih rendah daripada kategori vital dan bekerja pada sumber penyebab

penyakit.

3. Obat kategori Desirable

Yaitu obat yang dibutuhkan oleh pasien dengan kekritisan waktu pemberian

obat paling rendah daripada Vital dan Essential karena obat bekerja secara

ringan. Biasnya disediakan dalam bentuk oral untuk penanganan pasien lebih

lanjut.

2.20 Persediaan Pengaman (Safety Stock)

Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang diadakan dalam

persediaan yang berfungsi sebagai penyangga untuk mencegah persediaan habis

dalam kaitannya menghadapi gangguan-gangguan yang datang tiba-tiba (acak)

dari alam maupun lingkungan.(Ristono, 2009). Persediaan pengaman diperlukan

karena adanya ketidakpastian yang perlu diredam. Ketidakpastian dalam sistem

inventori pada bagian ini yang dipertimbangkan berasal dari dua sumber, yaitu

pemakai (user) dan pemasok (supplier). Semakin besar ketidakpastian akan

semakin besar pula persediaan pengaman. Besarnya persediaan pengaman selain

ditentukan oleh besarnya ketidakpastian yang berasal dari pemakai dan pemasok

juga ditentukan oleh tingkat pelayanan yang dikehendaki oleh pihak manajemen
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atau pemakai . Ada tiga factor yang menentukan besarnya cadangan pengaman,

yaitu (Bahagia, 2006) :

1. Fluktasi permintaan yang direpresentasikan dengan variansi atau standar

deviasi (S)

2. Waktu ancang-ancang (L) yang berasal dari pemasok

3. Tingkat pelayanan (η) yang diinginkan oleh pemakai atau yang akan

diberikan oleh pihak manajemen

Untuk menentukan berapa besar cadangan pengaman (ss) untuk suatu

waktu ancang-ancang (L) dan tingkat pelayanan (η) perlu diketahui bagaimana

bentuk pola distribusi kemungkinan permintaan selama waktu ancang-ancang

tersebut. Jika distribusi kemungkinan permintaan selama waktu ancang-ancang

berdistribusi normal dengan fungsi kepadatan probabilitas f(x) dan harga rata-rata

sebesar DI, standar deviasi sebesar SL maka besarnya cadangan pengaman (ss)

untuk besar kemungkinan kekurangan (α). Hubungan antara besar kemungkinan

terjadinya kekurangan inventori dan tingkat pelayanan ditentukan dengan cara

sebagai berikut :

η = 1 − x 100% …(2.33)

Keterangan :

η = Tingkat pelayanan

N = Ekspektasi permintaan yang tidak terpenuhi

DL = Ekspektasi permintaan selama waktu ancang-ancang (L)

N/DL = Persentase permintaan yang tidak terpenuhi

Besarnya ekspektasi kekurangan barang (N) dapat dinyatakan sebagai

berikut :

N = SL [ (Zα) − Zα ψ(Zα)] …(2.34)

Nilai zα dapat dicari pada Tabel A sedangkan nilai f(zα) dan ψ(zα) dapat dicari pada

Tabel B. Dengan demikian jika nilai η diketahui, nilai zα akan dapat dicari.

Dengan demikian cadangan pengaman (ss) dapat dirumuskan sebagai berikut :

ss = zα . S√ …(2.35)


