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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Multi Sarana Indotani (MSI) merupakan perusahaan pestisida yang 

didirikan pada tanggal 10 mei 2005 yang terletak di Mojokerto,  Jawa Timur. 

Dengan total luas lahan pabrik 2 hektar, perusahaan mempunyai kapasitas 

produksi 14000 ton per tahun. Perusahaan juga telah dilengkapi dengan 

laboratorium dan peralatan formulasi pestisida yang berstandar internasional 

sehingga produk – produk pestisida yang dihasilkan merupakan produk yang 

berkualitas dan bermutu. Beberapa pestisida yang telah dikembangkan oleh 

perusahaan dapat dikelompokkan dalam produk herbisida, insektisida, 

fungisida, dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Produk pupuk yang telah 

dikembangkan adalah pupuk majemuk, pupuk mikro dan pupuk daun. Produk 

pestisida yang dihasilkan oleh PT Multi Sarana Indotani tergolong produk 

musiman karena kebutuhannya sangat dipengaruhi oleh musim yang ada. 

Kebutuhan konsumen mengalami peningkatan pada musim hujan dan tidak 

menutup kemungkinan akan meningkat pada bulan lain dengan keadaan cuaca 

yang cenderung menyebabkan hama tumbuh dan berkembang. Produk-produk 

yang telah diproduksi akan didistribusikan ke PT Tanindo Intertraco sebagai 

distributor tunggal yang kemudian akan disalurkan ke ritel atau toko. 

Noxone 297 AS merupakan salah satu produk unggulan PT Multi 

Sarana Indotani. Hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan konsumen 

yang terjadi di setiap periodenya. Adanya distorsi informasi antar eselon 

mengakibatkan PT Multi Sarana Indotani selaku producer mendapat 

permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan PT Tanindo Intertraco 

(distributor) sedangkan pada kondisi sebenarnya permintaan ritel dan 

konsumen tidak menunjukkan adanya kenaikan atau bahkan permintaan 
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cenderung stabil. Kestabilan permintaan ritel berdampak pada banyaknya 

produk yang disimpan di distributor dalam jangka waktu yang lama dan 

dengan kondisi gudang dan perlakuan yang berbeda pada tiap produknya 

dapat mengakibatkan kerusakan kemasan produk yang mengharuskan 

distributor mengirim kembali produk yang rusak ke pabrik untuk dikemas 

kembali. Kondisi seperti ini akan menimbulkan biaya-biaya yang tidak 

seharusnya dikeluarkan oleh distributor dan tingginya biaya produksi yang 

harus ditanggung pabrik. Variabilitas permintaan di setiap eselon pada struktur 

supply chain atau sering dikenal dengan fenomena bullwhip effect dapat 

terjadi karena kurang stabilnya permintaan yang menyebabkan error pada 

peramalan sehingga dapat mengakibatkan pihak pabrik mengalami kesulitan 

dalam menentukan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Penambahan jam kerja (lembur), rekrut pegawai, safety stock, dan 

promosi merupakan beberapa cara yang digunakan PT Multi Sarana Indotani 

untuk mengatasi dampak variabilitas permintaan yang terjadi. Namun, cara-

cara tersebut tidak selalu menjadi jalan keluar untuk meningkatkan produksi 

sehingga jumlah produksi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sistem 

lembur dan penambahan pegawai hanya akan menambah biaya produksi 

perusahaan dan safety stock juga tidak sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan 

konsumen yang tinggi pada saat itu. Pada saat permintaan mengalami 

penurunan, perusahaan akan melakukan promosi untuk meningkatkan 

penjualan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi persediaan yang 

menumpuk sehingga proses produksi perusahaan tetap berjalan. Koordinasi 

dan komunikasi yang baik antar pelaku supply chain dapat menjadi salah satu 

pendekatan untuk mengatasi adanya distrosi informasi yang menjadi salah 

satu penyebab timbulnya bullwhip effect. Informasi ritel yang diterima oleh 

distributor atau pabrik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan yang diperlukan di berbagai kegiatan seperti 

menentukan permintaan beberapa periode ke depan (peramalan), menentukan 

jumlah order dalam sekali pesan, dan jumlah pengiriman. Salah satu metode 
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kolaborasi yang dapat diterapkan adalah vendor managed inventory. Vendor 

managed inventory (VMI) merupakan suatu sistem dimana kebutuhan 

distributor dan ritel dimonitor dan dikontrol oleh pihak pabrik atau vendor. 

Pihak vendor akan bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman produk 

tepat jumlah dan waktu sehingga tidak terjadi stock out yang dapat berdampak 

pada customer service level di tingkat distributor dan ritel. Dengan kata lain 

pihak distributor dan ritel dapat memastikan bahwa produk tersebut ada ketika 

dibutuhkan. Pihak vendor juga lebih memiliki kemudahan dalam melakukan 

pengiriman. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mengurangi 

bullwhip effect menggunakan metode vendor managed inventory?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mengukur nilai bullwhip effect sebelum dan sesudah penerapan metode 

vendor managed inventory. 

2. Menerapkan metode vendor managed inventory untuk menentukan jumlah 

produksi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan dengan memberikan hasil 

yang optimal dalam mengurangi bullwhip effect dengan menggunakan metode 

perbaikan yang diusulkan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Beberapa batasan dan asumsi yang digunakan agar permasalahan lebih 

terfokus dengan perumusan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada produk Noxone 297 AS kemasan satu liter. 

2. Penelitian dilakukan di level pabrik dan distributor. 


