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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persediaan dapat diartikan sebagai stock barang yang akan dijual atau 

digunakan pada periode waktu tertentu. Tanpa adanya persediaan, perusahaan 

akan dihadapkan pada sebuah resiko, tidak dapat memenuhi keinginan para 

pelanggannya. Persediaan bisa muncul secara sengaja maupun tidak sengaja, 

maksudnya sengaja karena adanya perencanaan untuk mengadakan persediaan, 

sedangkan tidak sengaja jika persediaan ada karena barang tidak terjual akibat 

rendahnya jumlah permintaan. Kekurangan persediaan dapat berakibat terhentinya 

proses produksi, dan ini menunjukkan persediaan termasuk masalah yang cukup 

krusial dalam operasional perusahaan.  

CV. Riva Garment merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang pakaian jadi pada perusahaan ini terdapat line produksi yang masing- 

masing line mengerjakan dua tipe celana jeans (celana panjang, celana pendek) 

dan jaket proses produksi yang dilakukan adalah kegiatan pola cutting, sewing, 

irunning, inspeksi dan packing. Dalam melakukan proses produksi CV. Riva 

Garment tidak terlepas adannya kegiatan persediaan bahan baku. Bahan baku 

yang digunakan salah satunya adalah berupa kain celana jeans. Pada bulan januari 

2013 terjadi peningkatan permintaan dari konsumen sedangkan bahan baku yang 

tersedia kurang bisa menutupi permintaan tersebut sehingga terjadi stock out yang 

menyebabkan kerugian di perusahaan serta kenaikan biaya pada bahan baku dari 

supplier akibat kebutuhan pasokan yang mendesak untuk dapat segera diproduksi.  

Berdasarkan  permasalahan  diatas, maka diperlukan analisa persediaan 

material untuk menjamin kelancaran  mekanisme pemenuhan material dengan 

menggunakan simulasi Montecarlo. Model simulasi Montecarlo merupakan 

bentuk simulasi probabilistic dimana solusi dari suatu masalah diberikan 

berdasarkan proses randomisasi. Dasar simulasi ini adalah percobaan elemen 

kemungkinan dengan menggunakan sampel random, proses randomisasi ini 

melibatkan suatu probabilitas dari variable- variable data yang dikumpulkan 
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berdasarkan data masa lalu. Dengan adannya suatu model pengendalian 

persediaan barang diharapkan perusahaan mampu menentukan berapa banyak 

persediaan yang dibutuhkan untuk memproduksi celana jeans. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diketahui rumusan masalah sebagai 

berikut “ Bagaimana menentukan jumlah persediaan bahan baku celana 

jeans pendek serta menentukan biaya persediaan paling minimum dengan 

menggunakan penerapan metode simulasi montecarlo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan jumlah persediaan yang minimum dari celana jeans pendek 

yang diproduksi oleh CV Riva Garment. 

2. Mengetahui biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh CV Riva 

Garment. 

3. Membandingkan biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dengan biaya usulan serta kebutuhan persediaan yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan. 

1.4      Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada jenis yang digunakan dalam 

penelitian 

1. Dalam penelitan ini data permintaan yang diambil adalah data celana jeans 

pendek. Jenis bahan baku yang diteliti adalah jenis data jeans streach 

2. Biaya persediaan dalam penelitian ini mencangkup biaya simpan, biaya 

pesan, biaya beli.  

 

 

 

 

 

 




