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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam aktivitas produksi, perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan

hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara meningkatkan

sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan produksi yang optimal. Untuk

memenuhi kebutuhan tersebut setiap perusahaan manufaktur selalu membutuhkan

pengendalian persediaan karena pada umumnya permintaan selalu berubah-ubah.

Tanpa pengendalian persediaan perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa

perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan mencakup seluruh aspek fasilitas mesin, peralatan,

gedung dan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaaan. PT. Hexindo adiperkasa. Tbk

adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, pemeliharaan, dan rental

alat-alat berat. Perusahaaan terus berupaya meningkatkan palayanan Pemeliharaan

dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya.  Salah satu

pelayanan yang diberikan oleh PT. Hexindo Adiperkasa adalah berupa

pemeliharaan alat berat. Kegiatan pemeliharaan alat berat didefenisikan sebagai

sesuatu kegiataan yang dilakukan untuk memperbaiki setiap alat berat agar alat

berat dapat dipergunakan dalam kegiatan produksi.

Perusahaan yang mampu melakukan pengendalian persediaan suku cadang

dengan baik akan mendapatkan keuntungan ketersediaan suku cadang yang siap

dipergunakan dalam proses pemeliharaan. Persediaan merupakan bagian yang

sangat penting dalam suatu bisnis. Biasanya permasalahan persediaan cenderung

disembunyikan oleh perusahaan. Namun demikian, permasalahan yang sering

muncul adalah persediaan sangat mahal dikelola. Akibatnya, kebijakan operasi

sangat  diperlukan dalam mengelola persediaan sehingga tingkat persediaan dapat

ditekan sekecil mungkin (Rangkuti, 2004).

Berdasarkan data permintaan suku cadang escavator di biro Inventory pada

Periode Januari 2009 - Desember 2012. Dapat ditunjukan pada tabel 1.1 berikut:
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Tabel1.1 Data Permintaan Suku Cadang Escavator periode tahun 2009-2012

No Nama Suku Cadang
JUMLAH

Total
2009 2010 2011 2012

1 Attachament 56 63 59 74 252
2 Elektrical 89 95 102 97 383
3 Engine 318 306 298 274 1196
4 Hidrolik 331 320 337 293 1281
5 Other 43 58 52 65 218
6 Undercarriga 23 19 29 36 107
7 Dipper 9 15 11 13 48
8 Dipper Door 13 10 15 17 55
9 Boom 10 13 9 11 43
10 Dipper Stick 8 15 13 17 53
11 Revolving Frame 15 9 13 15 52
12 Lower Work 17 13 15 11 56
13 Ballast Box 19 15 13 9 56
14 Crawler Side Frame 5 9 15 11 40
15 Saddle Block 21 27 25 19 92

Total 977 987 1006 962 3932
Sumber : PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk (2012)

Dengan menggunakan prinsip klasifikasi ABC, perhitungan di bantu dengan

menggunakan sofwere QM for windows 2,1. Permintaan suku cadang excavator

selama periode 2009-2012, dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok, yang dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Permintaan Suku Cadang Excavator dengan Prinsip ABC.

Sumber : QM Windosw 2,1 (2013)

Item Name Demand (Rp) Price
(Rp)Dollar

Volume
Percent Of

$-Vol%
Cumultave

$-vol%
Category

Hidrolic 1281 3.250.000 4.163.250.000 46,55 46,55 A
Engine 1196 1.750.000 2.093.000.000 23,4 69,95 A
Ballast Box 59 7.750.000 457.250.000 4,85 74,8 A
Attachment 252 1.250.000 315.000.000 3,53 78,33 B
Elektrical 383 750.000 287.250.000 3,23 81,56 B
Revolving Frame 52 5.500.000 286.000.000 3,2 84,76 B
Lower Work 50 5.350.000 267.500.000 2,99 87,75 B
Crawler Side Frame 40 6.250.000 250.000.000 2,8 90,55 C
Boom 43 4.550.000 195.650.000 2,19 92,74 C
Dipper Door 55 3.500.000 192.500.000 2,15 94,89 C
Dipper Stick 53 2.250.000 119.250.000 1,33 96,22 C
Saddle Block 92 1.250.000 115.000.000 1,29 97,51 C
Other 218 525.000 114.450.000 1,28 98,79 C
Undercarriga 107 825.000 88.275.000 0,99 100 C
Dipper 48 450.000 21.600.000 100
Total 3926
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Suku cadang hidrolik, engine, dan ballast box termasuk dalam kelompok A,

yang mana menyerap dana investasi inventori sebesar 74,81 % dari total dana

total inventori, dengan jenis barang  20,01% dari semua jenis suku cadang

excavator. Kelompok A inilah merupakan suku cadang perioritas, karena

menyerap 78,33% dana investasi invnetori. Dan sebagai fokus pada  penelitian

ini.

PT. Hexindo Adiperkasa Saat ini dalam mengendalikan persediaan suku

cadang hidrolik, engine, dan ballast box belum optimal, ini dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 1.3 Data Permintaan (demand) dan Persedaan (Inventory) Suku Cadang
Hidrolik peeriode tahun 2009-2012.

No Nama Suku
Cadang

Permintaan Persediaan
(Rp) Harga

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
1 Hidrolic 331 320 337 293 321 335 323 342 3.250.000
2 Engine 318 306 298 274 330 317 312 326 1.750.000
3 Ballast box 19 12 15 10 15 20 19 27 7.750.000

Sumber : PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk

Tabel 1.2 diatas menunjukkan tidak  optimalnya sistem persediaan yang

dilakukan oleh PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk. Manajemen persediaan diartikan

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

penentuan kebutuhan suku cadang sedemikian rupa sehingga disuatu pihak

kebutuhan permintaan suku cadang dapat dipenuhi pada waktunya dan dilain

pihak investasi persediaan dapat ditekan secara optimal.

Menentukan besarnya persediaan merupakan masalah yang  penting bagi

perusahaan. Kesalahaan dalam menentukan besarnya investasi (modal yang

tertanam) dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan.  Adanya suku

cadang yang terlalu besar dibandingkan dengan permintaan suku cadang akan

menambah beban bunga pemeliharaan  penyimpanan suku cadang digudang, serta

memungkinkan menyusut dan kualitas suku cadang, sehingga dapat mengurangi

keuntungan perusahaan. Demikian sebaliknya, jumlah persediaan yang terlalu

kecil dalam gudang akan mengakibatkan terganggunya pemeliharaan dan

menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Biaya penyimpanan bahan baku (suku cadang) setiap tahunya pada

umumnya memakan biaya 20% sampai 40 % dari harga barang (Indrajit, 2003).
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Oleh karena itu, perlu adanya sistem manajemen persediaan tertentu. Adapun

salah satu pengelolaan sistem persediaan jika kekurangan suku cadang dapat

dilakukan secara back order. Dimana user mau menunggu barang yang diminta

sampai tersedia di gudang, merendam fluktuasi permintaan suku cadang, dapat

menjaga persediaan suku cadang dan dapat menekan biaya persediaan adalah

Model Probabilitas model Q  dengan back order (Bahagia, 2003)

Dari keterangan diatas, maka penelitian ini diangkat dengan judul Evaluasi

Pengadaan Suku Cadang Alat Berat Excavator dengan studi kasus PT.

Hexindo Adiperkasa cabang pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, bahwa perusahaan belum optimal dalam melakukan

pengendalian persediaan suku cadang. Maka penulis rumuskan masalah sebagai

fokus penelitian ini bagaimana mengoptimalkan pengendalian  persedian suku

cadang alat berat excavator agar dapat terpenuhi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian yang dilakukan adalah :

1. Menghitung permintaan suku cadang excavator lima tahun berikutnya?

2. Menentukan alternatif pengendalian persediaan suku cadang yang

optimal dengan menentukan :

a. Menentukan Nilai economic order quantitya yang dapat memenuhi

kebutuhan perusahaan.

b. Menentukan re order point.

c. Menentukan safety stock.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, maka diharap penelitian ini nantinya

dapat bermanfaat, diantaranya :

1. Bagi Peneliti mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku

perkuliahan terhadap lingkungan kerja.

2. Bagi Pihak Perusahaan
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a. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen,

sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.

b. Memberikan usulan perbaikan bagi perusahaan tentang persediaan

yang optimal.

c. Perusahaan dapat mengetahui lot pemesanan ekonomis, reorder

point dan persediaan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan

pemeliharaan alat berat.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih terfokus.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian dilakukan di biro inventori PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk

2. Data yang di ambil merupakan data tahun 2009 sampai Oktober 2012.

1.6 Asumsi Penelitian

1. Ukuran lot pemesenan (Qo) konstan setiap kali periode, dan akan

datang secara seerentak dengan waktu ancang-ancang (L) pemesanan

dilakukan disaat inventori mencapai (r).

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

maupun waktu

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

simpan (h) sebanding dengan harga barang dan waktu penyimpanan.

4. Ongkos kekurangan invnetori ( Cu) sebanding dengan barang yang

tidak dapat dipenuhi.

5. Tingkat pelayanan (ᶯ) atau kemungkinan terjadinya kekurangan

inventori (α) diketahui atau ditentukan pihak perusahaan.

6. Kemungkinan adanya inventori negatif, inventori negatif diartikan

sebagai pemintaan yang dipenuhi secara back order.

1.7 Posisi Penelitian

Posisi penelitian dilakukan agar penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian sebagai berikut :
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian

Peneliti Judul Penelitian Metode Objek Tahun

Edi
Brameld
Manik

Pengendalian
persediaan pada proyek
pembangunan Ciputra

World Mall

Metode persediaan
economic order quantity
(EOQ), lot for lot, fixed

period

Ciputra
World

Mall
2010

Azriza Mengoptimalkan biaya
persediaan komponen
Bearing berdasarkan
pemakain komponen

Metode pengendalian
persediaan metode
Statiscal Inventory

Control probabilitas Q
Lost Sales dengan

permintaankomponen
yang tidak tetap
(probabilitas)

PT.
RICRY
(Riau

Crumb
Rubber
Factory)

2011

Muhamma
d Khitob

Evaluasi Pengadaan
Komponen Suku
Cadang Hidrolicdan
Engine Alat Berat
Esvator

Metode  yang dipakai
adalah metode period
order quantity dan
probabilitas Q back
order .

PT.
Hexindo
Adiperk

asa
Pekanba
ru, Tbk

2012/
2013

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang kerangka dasar teori

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pembahasan

dalam Tugas Akhir ini, yang meliputi hasil penelitian yang didapat

sebelumnya dan mencapai teori-teori yang ada hubungannya dengan

penelitian yang dilaksanakan.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk menghasilkan

tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti dalam proses

penelitian. Suatu langkah yang sistematis dan terarah akan mendukung

penyelesaian penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa dan

penyelesaian masalah menjadi lebih mudah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan

dalam proses pengumpulan data dan cara pengolahan data.

BAB V ANALISA

Dalam bab ini berisikan analisis dan pembahasan obyek penelitian

yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian

BAB VI PENUTUP

Setelah membahas mengenai masalah di atas, maka pada bab ini

Penulis memberikan kesimpulan atas uraian Tugas Akhir ini.


