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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGELOHAN

Bab ini berisi data-data yang dilakukan melalui survey dilapangan serta

jurnal-jurnal dari perusahaan PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk. Adapaun data yang

dikumpulkan antara lain:

1. Profil Perusahaan

2. Sistem Persediaan dan Pemesanan/Pengadaan Suku Cadang

3. Data Persediaan  suku cadang excavator

4. Data Permintaan Suku cadang excavator

5. Harga kompoenen suku cadang excavator

Setelah data-data Dikumpulkan kemudiaan data yang ada diolah

berdasarkan teori dan konsep yang ada untuk menentukan dalam penelitian ini.

Sehingga dapat diambil kesimpulan.

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Profil Perusahaan

PT. Henxindo Adiperkasa, Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dalam

pengadaan alat berat dan pemeliaharan alata berat. Perusahaan yang memulai

operasinya pada tahun 1989 di Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar

perusahaan kegiatan usaha perusahaan adalah perdagangan alat berat, penyewaan

alat berat, pelayanan purna jual dan pemeliharaan alat berat. Saat ini perusahaan

bertindak selaku distributor alat  dan suku cadang bermerek hitachi.

Adapun data jumlah karyawan PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk untuk wilayah

Riau  adalah sebagai berikut :
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Tebel 4.1 Karyawan PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk Wilayah Riau

No Bagian Jumlah (orang)

1 Direktur Cabang 1

2 Staf Keuangan 4

3 Staf  Penjualan Alat Berat 6

4 Staf Pengadaan Suku Cadang 4

5 Staf Penyewaan Alat berat 6

6 Staf Perawatan/Mekanik 40

7 Scurity 4

8 Operator Alat Berat 20

9 Tata usaha/administrasi 15

10 Clening Service 4
Total 84

Sumber : PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk (2012)

Dari tabel di atas. bisa diketahui bahwa dalam melakukan proses usahanya

PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk Wilayah Riau memiliki karyawan sebanyak 84

orang

Struktur organisasi PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi (Sumber: PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk : 2012)

Direktur Cabang

Staf Penyewaan

Alat Berat

Kepala Tata Usaha

Kabag CS

Penyewaan Umum

Staf Penrawatan

Alat Berat

Staf Penjualan

Alat Berat

Staf Pengadaan Suku
cadang  Alat Berat

Staf keuangan dan
Pembukuan

Penyewaan Umum

Kabag Scurity Kabag Operator



IV-3

4.1.2 Data Persedian Suku Cadang Excavator

Data persediaan komponen suku cadang excavator yang digunakan pada

penelitian ini adalah data persedian dari tahun 2009-2012. Adapun data

persediannya dapat dilihat pada lampiran B.

4.1.3 Data Permintaan Suku Cadang Excavator

Data permintaan suku cadang excavator yang digunakan pada penelitian

ini adalah data persedian dari tahun 2009-2012. Adapun data persediannya dapat

dilihat pada lampiran C.

4.1.4 Data Harga Suku Cadang Excavator

Data harga suku cadang excavator di ambil pada tahun 2012. Adapun harga

suku cadang excavator adalah sebagai berikut :

Table 4.2 Data Harga Suku Cadang Excavator

No Nama Suku Cadang (Rp) Harga

1 Hidrolic 3.250.000
2 Engine 1.750.000
3 Ballast box 7.750.000

Data PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk (2012)

4.1.5 Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Persediaan

1. Biaya Pemesanan

Biaya  pemesanan adalah Biaya  yang dikeluarkan untuk Biaya  setiap

kali pesan. Biaya ini meliputi biaya telpon, pengecekan suku cadang

digudang, dan biaya-biaya yang bersangkutan dengan pemesanan

barang. Biaya  tersebut biasanya ditanggung oleh perusahaan. Biaya

pemesanan setiap kali pesan barang sebesar (Rp.750,000).

2. Biaya Pembelian Barang

Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang

atau suku cadang. Adapun biaya pembelian suku cadang engine dan

engine dapat dilihat pada tabel  4.3 diatas.
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3. Biaya penyimpan barang

Besarnya biaya penyimpan tergantung pada banyaknya barang yang

disimpang didalam gudang. Jika barang yang disimpan semakin lama

maka biaya penyimpanan semakin besar, tetapi biaya pemesanan

semakin kecil. Biaya penyimpanan barang terdiri dari :

a. Holding cost yaitu biaya yang timbul akibat adanya biaya modal

yang tertanam dalam persediaan, ongkos ini meliputi ongkos

kadarluarsa, gudang, administrasi, dan ongkos semua penyimpanan

yang belum dimasukan kedalam elemen ongkos penyimpanan.

besarnya ongkos holding cost ini biasanya sesuai dengan bunga

uang di bank Indonesia, adapun pada tahun 2013 ini bunga uang di

Bank Indonesia yaitu 6,5 % pertahun.

b. Insurence cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjamin

keselamatan barang. Jadi biaya penyimpanan adalah:

Holding Cost : 6,5%

Insurence Cost : 3,5%

Total : 10% dari harga barang

4. Biaya Kekurangan Persediaan

Apabila dijumpai tidak ada barang atau komponen suku cadang pada

saat diminta maka akan terjadi kekurangan inventori (shortage/aut of

stock). Ini menimbulkan kerugiaan karena proses produksi/perawatan

alat berat terganggu dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan

menjadi hilang, dan perginya komsumen ketempat lain. Biaya

kekurangan persediaan dapat di ukur berdasarkan :

a. Kuantitas yang tak dapat dipenuhi

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang akibat tidak dapat

memenuhi barang yang diminta.
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b. Waktu pemenuhan

Lama waktu gudang kosong berarti selama itu proses

produksi/perawatan akan terhenti atau lamanya perusahaan tidak

mendapatkan keuntungan karena gudang kosong.

c. Ongkos pemesanan kembali (back order)

Agar pemakai tidak kecewa maka dilakukan pepesanan darurat

yang biasanya menimbulkan ongkos yang lebih besar dari

pengadaan normal. Kelebihan ongkos ini dapat dijadikan ukuran

untuk menentukan ongkos kekurangan inventori.

Adapun ongkos kekurangan inventori pada penelitian ini besarnya

adalah Rp. 1,500,000/setiap kali kekurangan (Ditetapkan oleh

perusahaan).

5. Lead Time

Adapun pihak manajemen perusahaan memberikan lead time selama 3

bulan (0.25 tahun). Hal ini menimbang suku cadang yang dibeli dari

luar Indonesia.

4.2 Pengolahan Data

Pengolahan data untuk pemecahan masalah pada penelitian ini melalui

berapa tahap. Setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh, maka pengolahan data

dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menghitung permintaan suku cadang  untuk lima tahun berikutnya.

2. Evaluasi pengendalian persediaan  suku cadang excavator  dengan metode

period order quantity

3. Menghitung pengendalian persediaan dengan metode probabilitas model Q

dengan back order.
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4. Membandingkan  Metode POQ dengan perhitungan probabilitas model Q

dengan back order.

4.2.1 Peramalan Suku Cadang

Untuk menentukan metode peramalan yang digunakan, sebelum kita harus

melihat pola data permintaan suku cadang. Dilihat  pola data permintaan suku

cadang pada lampiran A menunjukan pola data trend karena menunjukan

kenaikkan dan penurunan dalam data. Trend merupakan sifat dari permintaan

dimasa lalu terhadap waktu kejadiaannya, apakah permintaan cenderung naik,

turun maupun konstant.

Maka untuk pengelolaan sesuai dengan pola data, dapat menggunakan tiga

metode peramalan. Yaitu:

1. Metode trend analysis

2. Metode exponential smoothing with trend ( = 0.5 dan  =0.5).

3. Metode Double moving average

Pada Penelitian ini perhitungan peramalan menggunakan peramalan analisis

garis kecenderungan atau metode trend analysis. Adapun perhitungan dapat

dilihat pada lampiran E.

4.2.1.1 Hasil Peramalan Suku Cadang Engine

Perhitungan peramalan dengan menggunakan metode analisis garis

kecenderungan atau metode trend analysi. Adapun hasil peramalan adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Peramalan Suku Cadang Engine

No Tahun Hasil Peramalan
1 2013 321
2 2014 330
3 2015 340
4 2016 350
5 2017 360
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4.2.1.2 Hasil Peramalan Suku Cadang Engine

Perhitungan peramalan dengan menggunakan metode analisis garis

kecenderungan atau metode trend analysi. Adapun hasil peramalan adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Peramalan Suku Cadang Engine

4.2.1.3 Hasil Peramalan Suku Cadang Ballast Box

Perhitungan peramalan dengan menggunakan metode analisis garis

kecenderungan atau metode trend analysi. Adapun hasil peramalan adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Peramalan Suku Cadang Ballast Box

4.2.2 Perhitungan kebijakan Pengendalian Persediaan Suku Excavator PT.

Hexindo Adiperkasa, Tbk

Pada bagian ini dilakukan perhitungan pengendalikan persediaan suku

cadang excavator kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dari hasil

perhitungan evaluasi akan debandingkan dengan perhitungan pengendalian

persediaan dengan metode probabilitas model Q dengan back order. Pada saat ini

perusahaan mengambil kebijakan pengendalian persediaan suku cadang dengan

menggunakan pendekatan period Order Quantity (POQ). Metode POQ pada

dasarnya adalah memesan suku cadang  menurut suatu sistem interval pesan yang

No Tahun Hasil Peramalan
1 2013 327
2 2014 334
3 2015 355
4 2016 369
5 2017 383

No Tahun Hasil Peramalan
1 2013 23
2 2014 26
3 2015 28
4 2016 31
5 2017 33
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tetap dengan ukuran lot pemesanan sama dengan kebutuhan suku cadang selama

periode pemesanan dicakupkan. Cara penentuan periode tersebut didasarkan atas

formula wilson dengan cara sebagai berikut:

Adapun perhitungan pengendalian suku cadang excavator dengan

menggunakan metode period order quantity dengan hasil perhitungan peramalan

sebagai acuan adalah sebagaiberikut :

4.2.2.1 Perhitungan  Pengendalian Persediaan Suku Cadang Engine

dengan Metode Period Order Quantity (POQ)

Dari hasil perhitungan peramalan maka didapat permintaan  pada tahun

2013 permintaan 321 unit, 2014 permintaan  330 unit, 2015 permintaan 340 unit,

2016 permintaan 350 unit dan pada tahun 2017 permintaan 360 unit.  Selanjutnya

data hasil peramalan ini dijadikan perhitungan dengan menggunkana period order

quantity. Adapun perhitungannya menggunakan formula wilson adalah   sebagai

berikut:

1. Tahun 2013 dengan Permintaan Sebesar 321 Unit

Pada tahun 2013 permintaan suku cadang Engine sebesar 321 unit. Adapun

perhitungan sebagai berikut :

a. Hitung Nilai qo

h

AD
q

2
0 

Keterangan :

A : Harga Produk

D : Permintaan

h : Biaya Simpan Barang

325000.

)321)(3250000.(2
0 Rp

Rp
q 

325000.

2086500000.
0 Rp

Rp
q 

64200 q

)(8002,800 kebawahdibulatkanq 

b. Hitung Frekuensi Pemesanan f







80

321
f
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)(401,4 dibulatkankalif 

c. Hitung Periode Cakupkan

f

N
T 

sekalibulanT 3
4

12


maka diperoleh kebijakannya untuk tahun 2013 sebagai berikut:

qo =   80 Unit

pemesananKalif 4

T =  3  bulan sekali.

Kebijakan pengendalian persediaan pada tahun 2013 kedepan dengan

menggunakan period order quantity perusahaan melakukan pemesanan sebanyak

4 kali pemesanan dengan dengan periode  3 bulan dengan besarnya lot

pemesanan 80 unit. Dengan mengeluarkan ongkos persediaan sebesar.

Tabel 4.6 Ongkos Total Pengendalian Suku Cadang Engine Tahun 2013
No Ongkos Unit (Rp)Harga (Rp)Total Onkos

1 Onkos Pembeliaan 321 Unit 3.250.000 1.043.250.000
2 Ongkos Pemesanan 4 Kali 750.000 3.000.000
3 ongkos Simpan 10 % dari Harga 104.325.000

Total Ongkos Persediaan 1.150.575.000

Ongkos total persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun

2013 sebesar Rp. 1.150.575.000,00.

2. Tahun 2014 dengan Permintaan Sebesar 330 Unit

Pada tahun 2014 permintaan suku cadang Engine sebesar 330 unit. Adapun

perhitungan sebagai berikut :

a. Hitung Nilai qo

h

AD
q

2
0 

Keterangan :

A : Harga Produk

D : Permintaan

h : Biaya Simpan Barang
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325000.

)330)(3250000.(2
0 Rp

Rp
q 

325000.

2145000000.
0 Rp

Rp
q 

66000 q

)(8102,810 kebawahdibulatkanq 

b. Hitung Frekuensi Pemesanan f







81

330
f

)(407,4 dibulatkankalif 

c. Hitung Periode Cakupkan
f

N
T 

sekalibulanT 3
4

12


maka diperoleh kebijakannya untuk tahun 2014 sebagai berikut:

qo =   81 Unit

pemesananKalif 4

T =  3  bulan sekali.

Kebijakan pengendalian persediaan pada tahun 2014 kedepan dengan

menggunakan period order quantity perusahaan melakukan pemesanan sebanyak

4 kali pemesanan dengan dengan periode  3 bulan dengan besarnya lot

pemesanan 80 unit. Dengan mengeluarkan ongkos persediaan sebesar.

Tabel 4.7 Ongkos Total Pengendalian Suku Cadang Engine Tahun 2014
No Ongkos Unit (Rp)Harga (Rp)Total Onkos

1 Onkos Pembeliaan 330 Unit 3.250.000 1,072,500,000
2 Ongkos Pemesanan 4 Kali 750.000 3,000,000
3 ongkos Simpan 10 % dari Harga 107,250,000

Total Ongkos Persediaan 1.182.750.000

Ongkos total persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun

2014 sebesar Rp. 1.182.575.000,00.
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3. Tahun 2015 dengan Permintaan Sebesar 340 Unit

Pada tahun 2015 permintaan suku cadang Engine sebesar 340 unit. Adapun

perhitungan sebagai berikut :

a. Hitung Nilai qo

h

AD
q

2
0 

Keterangan :

A : Harga Produk

D : Permintaan

h : Biaya Simpan Barang

325000.

)340)(3250000.(2
0 Rp

Rp
q 

325000.

2210000000.
0 Rp

Rp
q 

68000 q

)(835,820 keatasdibulatkanq 

b. Hitung Frekuensi Pemesanan f







83

340
f

)(409,4 dibulatkankalif 

c. Hitung Periode Cakupkan
f

N
T 

sekalibulanT 3
4

12


maka diperoleh kebijakannya untuk tahun 2015 sebagai berikut:

qo =   83 Unit

pemesananKalif 4

T =  3  bulan sekali.

Kebijakan pengendalian persediaan pada tahun 2015 kedepan dengan

menggunakan period order quantity perusahaan melakukan pemesanan sebanyak

4 kali pemesanan dengan dengan periode  3 bulan dengan besarnya lot

pemesanan 83 unit. Dengan mengeluarkan ongkos persediaan sebesar.
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Tabel 4.8 Ongkos Total Pengendalian Suku Cadang Engine Tahun 2015
No Ongkos Unit (Rp)Harga (Rp)Total Onkos

1 Onkos Pembeliaan 340 Unit 3.250.000 1,105,000,000
2 Ongkos Pemesanan 4 Kali 750.000 3,000,000
3 ongkos Simpan 10 % dari Harga 110,500,000

Total Ongkos Persediaan 1.208.500.000

Ongkos total persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun

2015 sebesar Rp. 1,208,500,000,00.

4. Tahun 2016 dengan Permintaan Sebesar 350 Unit

Pada tahun 2013 permintaan suku cadang Engine sebesar 350 unit. Adapun

perhitungan sebagai berikut :

a. Hitung Nilai qo

h

AD
q

2
0 

Keterangan :

A : Harga Produk

D : Permintaan

h : Biaya Simpan Barang

325000.

)350)(3250000.(2
0 Rp

Rp
q 

325000.

2275000000.
0 Rp

Rp
q 

70000 q

)(8456,830 keatasdibulatkanq 

b. Hitung Frekuensi Pemesanan f







84

350
f

)(4167,4 dibulatkankalif 

c. Hitung Periode Cakupkan

f

N
T 

sekalibulanT 3
4

12


maka diperoleh kebijakannya untuk tahun 2013 sebagai berikut:

qo =   84 Unit



IV-13

pemesananKalif 4

T =  3  bulan sekali.

Kebijakan pengendalian persediaan pada tahun 2016 kedepan dengan

menggunakan period order quantity perusahaan melakukan pemesanan sebanyak

4 kali pemesanan dengan dengan periode  3 bulan dengan besarnya lot

pemesanan 84 unit. Dengan mengeluarkan ongkos persediaan sebesar.

Tabel 4.9 Ongkos Total Pengendalian Suku Cadang Engine Tahun 2016
No Ongkos Unit (Rp)Harga (Rp)Total Onkos

1 Onkos Pembeliaan 350 Unit 3.250.000 1.137.500.000
2 Ongkos Pemesanan 4 Kali 750.000 3.000.000
3 ongkos Simpan 10 % dari Harga 113.750.000

Total Ongkos Persediaan 1.254.250.000

Ongkos total persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun

2016 sebesar Rp. 1,254,250,000,00.

5. Tahun 2017 dengan Permintaan Sebesar 360 Unit

Pada tahun 2017 permintaan suku cadang Engine sebesar 360 unit. Adapun

perhitungan sebagai berikut :

a. Hitung Nilai qo

h

AD
q

2
0 

Keterangan :

A : Harga Produk

D : Permintaan

h : Biaya Simpan Barang

325000.

)360)(3250000.(2
0 Rp

Rp
q 

325000.

2340000000.
0 Rp

Rp
q 

72000 q

)(8576,840 kebawahdibulatkanq 

b. Hitung Frekuensi Pemesanan f







85

360
f
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)(524,4 dibulatkankalif 

c. Hitung Periode Cakupkan

f

N
T 

sekalibulanT 35,2
5

12


maka diperoleh kebijakannya untuk tahun 2017 sebagai berikut:

qo =   80 Unit

pemesananKalif 5

T =  3  bulan sekali.

Kebijakan pengendalian persediaan pada tahun 2017 kedepan dengan

menggunakan period order quantity perusahaan melakukan pemesanan sebanyak

5 kali pemesanan dengan dengan periode  3 bulan dengan besarnya lot

pemesanan 80 unit. Dengan mengeluarkan ongkos persediaan sebesar.

Tabel 4.10 Ongkos Total Pengendalian Suku Cadang Engine Tahun 2017
No Ongkos Unit (Rp)Harga (Rp)Total Onkos

1 Onkos Pembeliaan 360 Unit 3.250.000 1.170.000.000
2 Ongkos Pemesanan 4 Kali 750.000 3.750.000
3 ongkos Simpan 10 % dari Harga 117.000.000

Total Ongkos Persediaan 1.290.750.000

Ongkos total persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun

2017 sebesar Rp. 1,290,750,000,00

Pengendalian persediaan suku cadang Engine dan ballast box, dengan

metode period order quantity dapat dilihat pada lampiran F.

4.2.3 Pengendalian Persediaan Suku Cadang Excavator Menggunakan

Metode Probabilitas Model  Q dengan Back Order.

Untuk  menghitung jumlah pemesanan ekonomis reorder poin dan safety

stock, pada Pemecahan masalah dalam tugas akhir ini adalah dengan

menggunakan metode Probabilitas Q dengan back Order. Perhitungan

menggunakan data peramalan untuk lima (5) tahun kedepan. berikut perhitungan

persediaan suku cadang excavator.



IV-15

4.2.3.1 Perhitungan  Pengendalian Persediaan Suku Cadang Engine dengan

Metode Probabilitas Q dengan Back Order

1. Tahun 2013 dengan pemintaan sebesar 321 Unit

Formulasi dan Sulusi model dengan Metode Hadley-Within Untuk

menentukan nilai '
0q dan 'r dicari dengan cara iteratif. Ada beberapa yang

tersedia diantaranya yang dikemukakan oleh Wadley-Within dimana nilai '
0q dan

'r diperoleh dengan cara :

a. Hitungan nilai '
01q awal dengan nilai '

0wq dengan formula wilson.

h
2AD'01 q

325000
21)(750000)(32

'01 q

1482'01 q

25,38'01 q = 39 Unit

b. Berdasarkan nilai '
01q yang diperoleh maka akan di cari besarnya

kemungkinan kekurangan inventory α dengan persamaan

Dc

hq

u

'01 → Z

)321)(1500000(

)39()325000(


026,0
481500000

126750000


α = 0,026 dengan menggunakan fungi  Normvinv pada miscrosoft

excel maka di dapat nilai Z = 1,945

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r1 dengan menggunakan

persamaan

LSZDLrdxxf
r





   ')( 1

'

)5,0)(32)(945,1()25,0)(321('1 r

12,3125,80'1 r

11237,111'1 r Unit (dibulatkan)
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c. Dengan diketahui nilai 'r1 yang diperoleh di atas maka akan dihitung

nilai 'q02 berdasarkan atas formula Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

Dimana

      



 ZZZfSdxxfrxN L

ro

  )('
'

01

1

Nilai  zf dan   z dapat di lihat pada tabel  fungsi densitas

Distribusi Probabilitas Normal Baku  zf dan   z pada

lampiran E.

2

2

1
)(






z

ezf




060,0)945,1( f

dzeZ
z

z





,

2

2

1
)(






 

026,0)945,1( 

Maka Nilai N Adalah sebagai Berikut:

      ZZZfSN L 

   060,0945,1026,0)25,0)(32( N

089,0N

1N (dibulatkan)

Maka Nilai 'q02 Adalah sebagai Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

 
325000

)1(15000007500000)321)(2(
'02


q

4445'0 q

867,66'02 q = 67 Unit (dibulatkan)
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d. Hitung kembali nilai kemungkinan kekurangan invnetori α dengan

persamaan :

Dc

hq

u

'02 → Z

)321)(1500000(

)67)(325000(


045,0

dengan menggunakan fungi  Normsinv pada miscrosoft excel maka

didapat nilai Z = 1,695

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r2 dengan menggunakan

persamaan

LSZDrdxxf L

r





   ')( 2

'

LSZDLr '2

)5,0)(32)(695,1()25,0)(321('2 r

37,107'2 r = 108 Unit (dibulatkan)

e. Bandingkan hasil perhitungan nilai 'r1 dan 'r2 (112 Unit dan 108

Unit). Disini keduanya masih nampak besar perbedaannya hampir

mendekati sama, interasi selesai. Maka di dapat kebijakaan

perusahaan dengan menggunakan metode propabilitas model Q

dengan back order adalah sebagai berikut :

( 'q02 ) = 67 unit

ROP (r2) = 108 unit

SS = L.Szα

= 1,695 x 32 x 0,5

= 27,12 unit = 28

Dengan  tingkat pelayanan ŋ :

%1001 x
D

N

L



%100
)25,0()321(

1
1 x
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%76,98

Dengan  Ekspektasi Ongkos Total selama pada tahun 2013   bisa

dihitung dengan Persamaan :

OT =    








 

f

U dxxfrx
q

D
CDLrqh

q

AD

02
02

02 2

1
Dp







  )25,0)(321(10867

2

1
325000

67

21)(750000)(3
000)(321)(3250O T

)1(
67

321
(1500000)

71865671990625035932841043250000O T 

Rp.O T  1,046,318,665

2. Tahun 2014 dengan permintaan 330 Unit

a. Hitungan nilai '
01q awal dengan nilai '

0wq dengan formula wilson.

h
2AD'01 q

325000
30)(750000)(32

'01 q

1523'01 q

21,39'01 q = 40 Unit

b. Berdasarkan nilai '
01q yang diperoleh maka akan di cari besarnya

kemungkinan kekurangan inventory α dengan persamaan

Dc

hq

u

'01 → Z

)330)(1500000(

)40()325000(


026,0
495000000

13000000


α = 0,026 dengan menggunakan fungi  Normvinv pada miscrosoft

excel maka di dapat nilai Z = 1,94

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r1 dengan menggunakan persamaan
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LSZDLrdxxf
r





   ')( 1

'

)5,0)(33)(94,1()25,0)(321('1 r

01,3225,80'1 r

11326,112'1 r Unit (dibulatkan)

c. Dengan diketahui nilai 'r1 yang diperoleh di atas maka akan dihitung

nilai 'q02 berdasarkan atas formula Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

Dimana

      



 ZZZfSdxxfrxN L

ro

  )('
'

01

1

Nilai  zf dan   z dapat di lihat pada tabel  fungsi densitas

Distribusi Probabilitas Normal Baku  zf dan   z pada lampiran

E.

2

2

1
)(






z

ezf




059,0)945,1( f

dzeZ
z

z





,

2

2

1
)(






 

025,0)945,1( 

Maka Nilai N Adalah sebagai Berikut:

      ZZZfSN L 

   059,0945,1025,0)25,0)(33( N

712,0N

1N (dibulatkan)

Maka Nilai 'q02 Adalah sebagai Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'
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325000

)1(15000007500000)321)(2(
'02


q

4560'01 q

68,67'02 q = 68 Unit (dibulatkan)

d. Hitung kembali nilai kemungkinan kekurangan invnetori α dengan

persamaan :

Dc

hq

u

'02 → Z

)330)(1500000(

)68)(325000(


044,0

dengan menggunakan fungi  Normsinv pada miscrosoft excel maka

didapat nilai Z = 1,70

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r2 dengan menggunakan persamaan

LSZDrdxxf L

r





   ')( 2

'

LSZDLr '2

)5,0)(32)(70,1()25,0)(330('2 r

45,107'2 r = 108 Unit (dibulatkan)

e. Bandingkan hasil perhitungan nilai 'r1 dan 'r2 (113 Unit dan 108

Unit). Disini keduanya hampir mendekati sama, interasi selesai. Maka

di dapat kebijakaan perusahaan dengan menggunakan metode

propabilitas model Q dengan back order adalah sebagai berikut :

( 'q02 ) = 68 unit

ROP (r2) = 108 unit

SS = L.Szα

= 1,70 x 32 x 0,5

= 27,2= 28 unit
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Dengan  tingkat pelayanan ŋ :

%1001 x
D

N

L



%100
)25,0()330(

1
1 x

%78,98

Dengan  Ekspektasi Ongkos Total selama pada tahun 2014 bisa

dihitung dengan Persamaan :

OT =    








 

f

U dxxfrx
q

D
CDLrqh

q

AD

02
02

02 2

1
Dp







  )25,0)(330(10868

2

1
325000

68

30)(750000)(3
000)(330)(3250OT

)1(
68

330
(1500000)

72794111933750036397051072500000O T 

Rp.O T  1,102,756,616

3. Tahun 2015 dengan permintaan 340 unit

a. Hitungan nilai '
01q awal dengan nilai '

0wq dengan formula wilson.

h
2AD'01 q

325000
40)(750000)(32

'01 q

1570'01 q

21,39'01 q = 40 Unit

b. Berdasarkan nilai '
01q yang diperoleh maka akan di cari besarnya

kemungkinan kekurangan inventory α dengan persamaan

Dc

hq

u

'01 → Z

)340)(1500000(

)40()325000(


216,0
510000000

110500000
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α = 0,216 dengan menggunakan fungi  Normvinv pada miscrosoft

excel maka di dapat nilai Z = 0,785

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r1 dengan menggunakan

persamaan

LSZDLrdxxf
r





   ')( 1

'

)5,0)(34)(785,0()25,0)(340('1 r

35.1385'1 r

9935,98'1 r Unit (dibulatkan)

c. Dengan diketahui nilai 'r1 yang diperoleh di atas maka akan dihitung

nilai 'q02 berdasarkan atas formula Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

Dimana

      



 ZZZfSdxxfrxN L

ro

  )('
'

01

1

Nilai  zf dan   z dapat di lihat pada tabel  fungsi densitas

Distribusi Probabilitas Normal Baku  zf dan   z pada

lampiran E.

2

2

1
)(






z

ezf




294,0)785,0( f

dzeZ
z

z





,

2

2

1
)(






 

206,0)785,0( 

Maka Nilai N Adalah sebagai Berikut:

      ZZZfSN L 

   206,0785,0294,0)25,0)(34( N

122,1N

2N (dibulatkan)
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Maka Nilai 'q02 Adalah sebagai Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

 
325000

)2(15000007500000)340)(2(
'02


q

9415'02 q

12,97'02 q = 98 Unit (dibulatkan)

d. Hitung kembali nilai kemungkinan kekurangan invnetori α dengan

persamaan :

Dc

hq

u

'02 → Z

)340)(1500000(

)98)(325000(


062,0

dengan menggunakan fungi  Normsinv pada miscrosoft excel maka

didapat nilai Z = 1,53

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r2 dengan menggunakan

persamaan

LSZDrdxxf L

r





   ')( 2

'

LSZDLr '2

)5,0)(34)(53,1()25,0)(340('2 r

01,111'2 r = 111 Unit (dibulatkan)

e. Bandingkan hasil perhitungan nilai 'r1 dan 'r2 (111 Unit dan 99

Unit). Disini keduanya hampir mendekati sama, interasi selesai.

Maka di dapat kebijakaan perusahaan dengan menggunakan metode

propabilitas model Q dengan back order adalah sebagai berikut :

( 'q02 ) = 98 unit

ROP (r2) = 111 unit

SS = L.Szα
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= 1,53 x 34 x 0,5

= 26,01= 26 unit

Dengan  tingkat pelayanan ŋ :

%1001 x
D

N

L



%100
)25,0()340(

1
1 x

%88,98

Dengan  Ekspektasi Ongkos Total selama pada tahun 2015 bisa

dihitung dengan Persamaan :

OT =    








 

f

U dxxfrx
q

D
CDLrqh

q

AD

02
02

02 2

1
Dp







  )25,0)(340(11198

2

1
325000

98

40)(750000)(3
000)(340)(3250OT

)1(
98

340
(1500000)

104081632437500026020401105000000O T 

Rp.O T  1,142,385,203

4. Tahun 2016 dengan permintaan 350 Unit

a. Hitungan nilai '
01q awal dengan nilai '

0wq dengan formula wilson.

h
2AD'01 q

325000
50)(750000)(32

'01 q

1616'01 q

21,40'01 q = 41 Unit

b. Berdasarkan nilai '
01q yang diperoleh maka akan di cari besarnya

kemungkinan kekurangan inventory α dengan persamaan

Dc

hq

u

'01 → Z

)350)(1500000(

)41()325000(




IV-25

025,0
525000000

13000000


α = 0,025 dengan menggunakan fungi  Normvinv pada miscrosoft

excel maka di dapat nilai Z = 1,95

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r1 dengan menggunakan

persamaan

LSZDLrdxxf
r





   ')( 1

'

)5,0)(35)(95,1()25,0)(350('1 r

12237,121'1 r Unit (dibulatkan)

c. Dengan diketahui nilai 'r1 yang diperoleh di atas maka akan dihitung

nilai 'q02 berdasarkan atas formula Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

Dimana

      



 ZZZfSdxxfrxN L

ro

  )('
'

01

1

Nilai  zf dan   z dapat di lihat pada tabel  fungsi densitas

Distribusi Probabilitas Normal Baku  zf dan   z pada

lampiran E.

2

2

1
)(






z

ezf




059,0)95,1( f

dzeZ
z

z





,

2

2

1
)(






 

026,0)95,1( 

Maka Nilai N Adalah sebagai Berikut:

      ZZZfSN L 

   026,094,1059,0)25,0)(35( N

076,0N

1N (dibulatkan)
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Maka Nilai 'q02 Adalah sebagai Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

 
325000

)1(15000007500000)350)(2(
'02


q

4846'02 q

56,69'02 q = 70 Unit (dibulatkan)

d. Hitung kembali nilai kemungkinan kekurangan invnetori α dengan

persamaan :

Dc

hq

u

'02 → Z

)350)(1500000(

)70)(325000(


043,0

dengan menggunakan fungi  Normsinv pada miscrosoft excel maka

didapat nilai Z = 1,71

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r2 dengan menggunakan

persamaan

LSZDrdxxf L

r





   ')( 2

'

LSZDLr '2

)5,0)(35)(71,1()25,0)(350('2 r

43,117'2 r = 118 Unit (dibulatkan)

e. Bandingkan hasil perhitungan nilai 'r1 dan 'r2 (122 Unit dan 118

Unit). Disini keduanya hampir mendekati sama, interasi selesai.

Maka di dapat kebijakaan perusahaan dengan menggunakan metode

propabilitas model Q dengan back order adalah sebagai berikut :

( 'q02 ) = 70 unit

ROP (r2) = 118 unit

SS = L.Szα
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= 1,71 x 35 x 0,5

= 29,925= 30 unit

Dengan  tingkat pelayanan ŋ :

%1001 x
D

N

L



%100
)25,0()350(

1
1 x

%85,98

Dengan  Ekspektasi Ongkos Total selama pada tahun 2016 bisa

dihitung dengan Persamaan :

OT =    








 

f

U dxxfrx
q

D
CDLrqh

q

AD

02
02

02 2

1
Dp







  )25,0)(350(11870

2

1
325000

70

50)(750000)(3
000)(350)(3250OT

)1(
70

350
(1500000)

75000002128750037500001137500000O T 

1170037500Rp.O T 

5. Tahun 2017 dengan permintaan 360 Unit

a. Hitungan nilai '
01q awal dengan nilai '

0wq dengan formula wilson.

h
2AD'01 q

325000
60)(750000)(32

'01 q

1662'01 q

78,40'01 q = 41 Unit

b. Berdasarkan nilai '
01q yang diperoleh maka akan di cari besarnya

kemungkinan kekurangan inventory α dengan persamaan

Dc

hq

u

'01 → Z

)360)(1500000(

)41()325000(
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025,0
481500000

13000000


α = 0,025 dengan menggunakan fungi  Normvinv pada miscrosoft

excel maka di dapat nilai Z = 1,95

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r1 dengan menggunakan

persamaan

LSZDLrdxxf
r





   ')( 1

'

)5,0)(36)(95,1()25,0)(360('1 r

1261,125'1 r Unit (dibulatkan)

c. Dengan diketahui nilai 'r1 yang diperoleh di atas maka akan dihitung

nilai 'q02 berdasarkan atas formula Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

Dimana

      



 ZZZfSdxxfrxN L

ro

  )('
'

01

1

Nilai  zf dan   z dapat di lihat pada tabel  fungsi densitas

Distribusi Probabilitas Normal Baku  zf dan   z pada

lampiran E.

2

2

1
)(






z

ezf




059,0)95,1( f

dzeZ
z

z





,

2

2

1
)(






 

026,0)95,1( 

Maka Nilai N Adalah sebagai Berikut:

      ZZZfSN L 

   026,095,1059,0)25,0)(36( N

076,0N

1N (dibulatkan)
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Maka Nilai 'q02 Adalah sebagai Berikut:

   
h

dxxfrxCAD
q

ru 



 






' 1

02
1

'2
'

 
325000

)1(15000007500000)360)(2(
'02


q

4985'02 q

56,70'02 q = 71 Unit (dibulatkan)

d. Hitung kembali nilai kemungkinan kekurangan invnetori α dengan

persamaan :

Dc

hq

u

'02 → Z

)360)(1500000(

)71)(325000(


043,0

dengan menggunakan fungi  Normsinv pada miscrosoft excel maka

didapat nilai Z = 1,71

Selanjutnya akan dapat dihitung 'r2 dengan menggunakan

persamaan

LSZDrdxxf L

r





   ')( 2

'

LSZDLr '2

)5,0)(36)(71,1()25,0)(360('2 r

78,120'2 r = 121 Unit (dibulatkan)

e. Bandingkan hasil perhitungan nilai 'r1 dan 'r2 (126 Unit dan 121

Unit). Disini keduanya masih nampak besar perbedaannya hampir

mendekati sama, interasi selesai. Maka di dapat kebijakaan

perusahaan dengan menggunakan metode propabilitas model Q

dengan back order adalah sebagai berikut :

( 'q02 ) = 71 unit

ROP (r2) = 121 unit



IV-30

SS = L.Szα

= 1,71 x 36 x 0,5

= 30,87= 31 unit

Dengan  tingkat pelayanan ŋ :

%1001 x
D

N

L



%100
)25,0()360(

1
1 x

%88,98

Dengan  Ekspektasi Ongkos Total selama pada tahun 2017 bisa

dihitung dengan Persamaan :

OT =    








 

f

U dxxfrx
q

D
CDLrqh

q

AD

02
02

02 2

1
Dp







  )25,0)(360(12171

2

1
325000

71

60)(750000)(3
000)(360)(3250OT

)1(
71

360
(1500000)

76056332161250038028161170000000O T 

1203020949Rp.O T 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Nilai qo1, RoP, SS dan Total Biaya Suku Cadang
Hidrolik

No Tahun qo1 RoP SS (Rp) Biaya Total
1 2013 67 108 28 1.046.318.665
2 2014 68 108 28 1.102.756.616
3 2015 98 111 26 1.142.385.203
4 2016 70 118 30 1.170.037.500
5 2017 71 121 31 1.203.020.949

374 566 143 5.664.518.933
Sumber : Pengelolaan Data (2013)

Pengendalian persediaan suku cadang Engine dan ballast box, dengan

metode probabilitas Q dengan back order dapat dilihat pada lampiran G.
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4.2.4 Sistem Pengendalian Persediaan dan Proses Pemesanan Suku Cadang

Excavator PT. Hexindo Adi Perkasa, Tbk

Adapun Kebijakan Pengendalian persediaan yang diterapkan oleh

perusahaan sekarang dengan menggunakan pendekatan Periodic order quantity,

dimana pemesanan suku cadang dilakukan secara periodic, dengan jumlah lot

sebanyak  periode pemesanan. Hal ini diterapkan untuk menentukan permintaan

suku cadang tidak menentu, sehingga perlunya adanya ukuran lot dalamm setiap

intervalnya.

Sedangkan proses pemesanan/ pemmakaian suku cadang excavator

dilakukan sebagai berikut :

1. Permintaan suku cadang dari  staf perawatan secara tertulis ke gudang

2. Permintaan kabag gudang ke staf  pembelian  suku cadang

3. Persetujuan Direksi untuk pembelian suku cadang

4. Pemesanan suku cadang ke suplayer

5. Penditribusian suku cadang dari  (Supplayer) ke bagian gudang

6. Pemeriksaan suku cadang dari suplayer

7. Kabag gudang memberikan kebagian staf pemeliharaan.

Proses pemesanan suku cadang merupakan tanggung jawab bagian staf

pengadaan suku cadang yang mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan rencana kerja dan syarat, tata cara

penilaian pelelangan, syarat peserta lelang, dan perkiraan harga.

2. Memberi penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk

pekerjaan pemborongan dan membuat berita acara penjelasan.

3. Melaksanakan pelelangan dan mengadakan penilaian dan penetapan

calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan.

4. Membuat pertanggungjawaban dan melaporkan hasil pelelangan

kepada Direktur.

Kebijakan pengendalian persediaan suku cadang excavator dengan

mengunakan periode order quantity menghasilkan kebijakan sebagai berikut :
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4.2.4.1 Kebijakan Pengendalian Persediaan Suku Cadang Hidrolic PT.

Hexindo Adi Perkasa, Tbk Keadaan Sekarang.

Pengendaliaan Persediaan suku cadang hidrolic untuk lima tahun kedapan

(2013-2017) dengan menggunkan metode period order quantity (POQ) yang

diterapkan oleh perusahan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Kebijakan untuk tahun 2013 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 80

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 1,150,575,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang hidrolic seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

b. Kebijakan Tahun 2014

Kebijakan untuk tahun 2014 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 81

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 1,182,750,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang hidrolic seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

c. Kebijakan Tahun 2015

Kebijakan untuk tahun 2015 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 883

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 1,208,500,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang hidrolic seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

d. Kebijakan Tahun 2016

Kebijakan untuk tahun 2016 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 84

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 1,254,250,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain
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yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang hidrolic seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

e. Kebijakan Tahun 2017

Kebijakan untuk tahun 2017 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 80

unit dilakukan pemesanan sebanyak 5 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 2,5 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan

sebesar Rp. 1,290,750,000,00 Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya

lain yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang hidrolic seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

4.2.4.2 Kebijakan Pengendalian Persediaan Suku Cadang Engine PT.

Hexindo Adi Perkasa, Tbk Keadaan Sekarang.

Pengendaliaan Persediaan suku cadang Engine untuk lima tahun kedapan

(2013-2017) dengan menggunkan metode period order quantity (POQ) yang

diterapkan oleh perusahan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Kebijakan untuk tahun 2013 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 77

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 563,175,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang Engine seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

b. Kebijakan Tahun 2014

Kebijakan untuk tahun 2014 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 79

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 590,125,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang Engine seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.
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c. Kebijakan Tahun 2015

Kebijakan untuk tahun 2015 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 80

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 614,375,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang Engine seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

d. Kebijakan Tahun 2016

Kebijakan untuk tahun 2016 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 82

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 644,025,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang Engine seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

e. Kebijakan Tahun 2017

Kebijakan untuk tahun 2017 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 84

unit dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan 3 bulan sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 670,975,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang Engine seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

4.2.4.3 Kebijakan Pengendalian Persediaan Suku Cadang Ballast box PT.

Hexindo Adi Perkasa, Tbk Keadaan Sekarang.

Pengendaliaan Persediaan suku cadang ballast box untuk lima tahun kedapan

(2013-2017) dengan menggunkan metode period order quantity (POQ) yang

diterapkan oleh perusahan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Kebijakan untuk tahun 2013 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 22

unit dilakukan pemesanan sebanyak 1 kali selama setahun dengan periode

pemesanan setahun sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan
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sebesar Rp. 196,825,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya

lain yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang ballast box seperti

ongkos kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

b. Kebijakan Tahun 2014

Kebijakan untuk tahun 2014 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 23

unit dilakukan pemesanan sebanyak 1 kali selama setahun dengan periode

pemesanan setahun sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 222,400,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang ballast box seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

c. Kebijakan Tahun 2015

Kebijakan untuk tahun 2015 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 24

unit dilakukan pemesanan sebanyak 1 kali selama setahun  dengan periode

pemesanan setahun sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 239,450,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang ballast box seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

d. Kebijakan Tahun 2016

Kebijakan untuk tahun 2016 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 25

unit dilakukan pemesanan sebanyak 1 kali selama setahun dengan periode

pemesanan setahun sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan

sebesar Rp. 265,025,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya

lain yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang ballast box seperti

ongkos kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.

e. Kebijakan Tahun 2017

Kebijakan untuk tahun 2017 dengan besar lot pemesanan   ( 0q ) sebesar 26

unit dilakukan pemesanan sebanyak 1 kali selama setahun dengan periode

pemesanan setahun sekali. Kebijakan ini mengeluarkan ongkos persediaan sebesar

Rp. 282,075,000,00. Ongkos persediaan ini belum termasuk biaya-biaya lain

yang bersangkutan dengan pengendalian suku cadang ballast box seperti ongkos

kekurangan suku cadang ongkos pemesanan kembali dan lainnya.
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4.2.5 Kebijakan Pengendalian Persediaan  Suku Cadang Excavator

dengan Menggunakan Metode Probabilitas Q dengan Back Order

sebagai Usulan.

Kebijakan persediaan suku cadang excavator untuk lima tahun kedapan

dengan menggunkan probabilitas Q dengan back order dan merupakan sebagai

perbandingan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh PT. Hexindo Adiperkasa,

Tbk, adalah sebagai berikut :

4.2.5.1 Kebijakan Persediaan Suku Cadang Hidrolic Sebagai Usulan.

Kebijakan Persediaan suku cadang Hidrolic untuk lima tahun kedapan

dengan menggunkan probabilitas Q dengan back order yang diusulkan oleh

peneliti  adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang Hidrolic tahun

2013 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 67 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 108 unit  dan safety stock (SS) sebesar 28 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 1,046,318,665,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

b. Kebijakan Tahun 2014

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang Hidrolic tahun

2014 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar  68 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 108  unit  dan safety stock (SS) sebesar 28 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 1,102,756,616,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

c. Kebijakan Tahun 2015

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang Hidrolic tahun

2015 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar  98 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 111  unit  dan safety stock (SS) sebesar 26 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 1,142,385,203,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.
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d. Kebijakan Tahun 2016

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang Hidrolic tahun

2016 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar  70 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 118  unit  dan safety stock (SS) sebesar 30 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 1,170,037,500,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

e. Kebijakan Tahun 2017

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang Hidrolic tahun

2017 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 71 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 121 unit  dan safety stock (SS) sebesar 31 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 1,203,020,949,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

4.2.5.2 Kebijakan Persediaan Suku Cadang Engine Sebagai Usulan.

Kebijakan Persediaan suku cadang engine untuk lima tahun kedapan

dengan menggunkan probabilitas Q dengan back order yang diusulkan oleh

peneliti  adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang engine tahun 2013

dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 92 unit, Reorder point (RoP)

sebesar 112 unit  dan safety stock (SS) sebesar 31 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 593,591,031,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

b. Kebijakan Tahun 2014

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang engine tahun 2014

dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 93 unit, Reorder point (RoP)

sebesar 114 unit  dan safety stock (SS) sebesar 32 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 586,655,644,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.
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c. Kebijakan Tahun 2015

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang engine tahun 2015

dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 96 unit, Reorder point (RoP)

sebesar 122 unit  dan safety stock (SS) sebesar 33 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 643,789,144,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

d. Kebijakan Tahun 2016

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang engine tahun 2016

dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 98 unit, Reorder point (RoP)

sebesar 127 unit  dan safety stock (SS) sebesar 35 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 668,937,021,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

e. Kebijakan Tahun 2017

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang engine tahun 2017

dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 99 unit, Reorder point (RoP)

sebesar 132 unit  dan safety stock (SS) sebesar 36 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 693,960,795,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

4.2.5.3 Kebijakan Persediaan Suku Cadang Ballast Box Sebagai Usulan.

Kebijakan Persediaan suku cadang ballast Box untuk lima tahun kedapan

dengan menggunkan probabilitas Q dengan back order yang diusulkan oleh

peneliti  adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Tahun 2013

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang ballast Box tahun

2013 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 12 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 7 unit  dan safety stock (SS) sebesar 1 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 188,181,250,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.
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b. Kebijakan Tahun 2014

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang ballast Box tahun

2014 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 13 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 8 unit  dan safety stock (SS) sebesar 1 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 212,250,000,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

c. Kebijakan Tahun 2015

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang ballast Box tahun

2015 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 13 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 8 unit  dan safety stock (SS) sebesar 1 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 227,658,654,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

d. Kebijakan Tahun 2016

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang ballast Box tahun

2016 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 14 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 9 unit  dan safety stock (SS) sebesar 2 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 251,947,321,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

e. Kebijakan Tahun 2017

Adapun kebijakan pengendalian persediaan suku cadang ballast Box tahun

2017 dengan lot pemesanan ekonomis ( 02q ) sebesar 14 unit, Reorder point

(RoP) sebesar 10 unit  dan safety stock (SS) sebesar 2 unit. Kebijakan ini

mengeluarkan ongkos persediaan sebesar. Rp. 269,249,107,00. Ongkos

persediaanini meliputi ongkos keseluruhan inventori.

4.2.6 Perbandingan Biaya Pengendalian Persediaan Suku Cadang Excavator

Antara Metode Period Order Quantity dan Metode Probabilitas Q

dengan Back Order.

Dengan menggunakan metode probabilitas Q dengan back order,

perusahaan dapat menghemat dana inventori seperti yang tertera dalam tabel 4.13
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berikut, dibandingkan dengan menggunakan metode period order quantity yang

diterapkan perusahaan.

Tabel 4.12 Perbandingan Biaya Pengendalian Persediaan Suku Cadang Hidrolic
Antara Metode Period Order Quantity dengan Probabilitas Q dengan Back Order

(RP)Biaya Total Persediaan

Tahun Nama Suku
Cadang

Periode Order
Quantity

Probabilitas Q
dengan Back

Order

(Rp) Selisih
Biaya

(%) Selisih
Biaya

2013 Hidrolic 1,150,575,000 1,046,318,665 104,256,335 9,06

2014 Hidrolic 1,182,750,000 1,102,756,616 79,993,384 6,76

2015 Hidrolic 1,208,500,000 1,142,385,203 66,114,797 5,47

2016 Hidrolic 1,254,250,000 1,170,037,500 84,212,500 6,71

2017 Hidrolic 1,290,750,000 1,203,020,949 87,729,051 6,79

Tabel 4,13 Perbandingan Biaya Pengendalian Persediaan Suku Cadang Engine
Antara Metode Period Order Quantity dengan Probabilitas Q dengan Back Order

(RP)Biaya Total Persediaan

Tahun Nama Suku
Cadang

Periode Order
Quantity

Probabilitas Q
dengan Back

Order

(Rp) Selisih
Biaya

(%) Selisih
Biaya

2013 Hidrolic 563,175,000 533,591,031 29,583,969 5,25

2014 Hidrolic 590,125,000 546,655,144 43,469,856 7,36

2015 Hidrolic 614,375,000 583,789,144 30,585,856 4,97

2016 Hidrolic 644,025,000 608,937,021 35,087,979 5,44

2017 Hidrolic 670,975,000 633,960,795 37,014,205 5,52

Tabel 4,14 Perbandingan Biaya Pengendalian Persediaan Suku Cadang Ballast
Box Antara Metode Period Order Quantity dengan Probabilitas Q dengan Back
Order

(RP)Biaya Total Persediaan

Tahun Nama Suku
Cadang

Periode Order
Quantity

Probabilitas Q
dengan Back

Order

(Rp) Selisih
Biaya

(%) Selisih
Biaya

2013 Ballast Box 196,825,000 188,181,250 86,437,500 4,39

2014 Ballast Box 222,400,000 212,200,000 10,200,000 4,58

2015 Ballast Box 239,450,000 227,658,654 11,791,346 4,92

2016 Ballast Box 265,025,000 251,947,321 13,077,679 4,93

2017 Ballast Box 282,075,000 269,249,107 12,825,893 4,54


