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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Distorsi informasi pada supply chain adalah salah satu sumber kendala 

dalam menciptakan supply chain yang efisien. Sering kali, informasi tentang 

permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu, 

namun order dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih 

fluktuatif dibandingkan pola permintaan dari konsumen. Ini terjadi terutama pada 

data permintaan dimana pemain yang berada di hulu supply chain biasanya tidak 

mendapatkan informasi permintaan yang sesungguhnya. Meningkatnya fluktuasi 

permintaan dari hilir ke hulu suatu supply chain dinamakan bullwhip effect  

(Pujawan, 2005). Bullwhip effect dapat juga mengakibatkan total biaya persediaan 

meningkat sebab pemesanan perusahaan yang dilakukan terlalu tinggi terhadap 

permintaan dari konsumen yang akibatnya perusahaan menyimpan barang yang 

belum terjual, atau perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen 

karena jumlah pemesanan lebih rendah dari pada permintaan konsumen. Salah 

satu upaya untuk mengurangi bulwhip effect dan total biaya persediaan adalah 

dengan menentukan metode lot sizing yang tepat. 
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PT. Enseval Putera Megatrading Tbk merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang distribusi yang mendistribusikan makanan, minuman, obat-

obatan, dan kosmetik, salah satunya produk Enfagrow A
+
 yang diproduksi oleh 

PT. Mead Johnson Indonesia yang didistribusikan di wilayah Jember dan 

sekitarnya. Tidak semua kegiatan distribusi yang dilakukan oleh PT. Enseval 

Putera Megatrading Tbk dapat berjalan lancar. Tiap-tiap kegiatan terdapat 

kendala, salah satunya penentuan order distributor pada level di atasnya. Pada 

penentuan order-nya, perusahaan menggunakan metode lotting yang hanya 

berdasarkan rataan dari data historis permintaan, sedangkan data historis 

permintaan cenderung berfluktuatif, jadi kurang mewakili jika diambil rataannya 

saja. Akibat metode lotting yang digunakan kurang tepat, perusahaan juga 

menetapkan safety stock yang cukup tinggi untuk memenuhi permintaan outlet. 

Pada akhirnya data pemesanan yang dilakukan distributor kepada level di atasnya 

lebih berfluktuatif dibandingkan data pemesanan yang dilakukan outlet kepada 

distributor. Metode lot sizing yang diterapkan perusahaan seperti ini dapat 

mengakibatkan perusahaan menanggung biaya persediaan yang tinggi atau stock 

out dan mengalami fenomena bullwhip effect. 

Pada penelitian ini pengurangan bullwhip effect dilakukan dengan cara 

menentukan metode lot sizing karena pada penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Pujawan (2003), pemilihan metode lot sizing yang tepat dapat 

mengurangi bullwhip effect. Selain mengurangi bullwhip effect, penerapan metode 

lot sizing dalam perusahaan juga mengurangi total biaya persediaan dengan 

menentukan ukuran lot pemesanan yang ekonomis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh suatu rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya, yaitu: “Bagaimana 

menentukan metode lot sizing sehingga didapatkan suatu usulan perbaikan yang 

tepat untuk mengurangi bullwhip effect dan total biaya persediaan pada distributor 

dan outlet?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Menentukan metode lot sizing yang tepat untuk mengurangi bullwhip 

effect dan total biaya persediaan. 

2. Mengukur nilai bullwhip effect perusahaan dan outlet sebelum dan 

sesudah penentuan metode lot sizing. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dan outlet 

yang bersangkutan, yaitu perusahaan dapat mengurangi bullwhip effect dan total 

biaya persediaan setelah menerapkan metode lot sizing yang telah diusulkan. 
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1.5. Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian difokuskan pada lima produk, yaitu Enfagrow A
+
, Enfamil 

A
+
 Prebiotik, Enfapro A

+
 Prebiotik, Enfakid A

+
, dan Sustagen Kid 

yang masing-masing mempunyai volume 12,5 x 4,5 x 15,5 cm. 

2. Nilai bullwhip effect dan total biaya persediaan yang dibandingkan 

pada periode Juni sampai dengan Juli 2012. 

3. Penentuan metode lot sizing yang akan dibahas adalah pada tingkat 

outlet dan distributor. 

4. Produk retur tidak diperhitungkan. 

5. Perhitungan alternatif metode lot sizing akan menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Periodic Order Quantity), 

LUC (Least Unit Cost), dan Silver Meal (SM) untuk pemenuhan 

permintaan pada produk tersebut. 

1.6.Asumsi 

Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah tidak adanya 

pengiriman produk lebih dari satu untuk tiap kali pesan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dibagi dalam enam bab dengan sistematika 

sebagai berikut. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Secara garis besar 

menguraikan alasan peneliti dalam memilih judul dan objek penelitian 

sampai penyelesaian detail tentang ruang lingkup penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang di dapatkan dari 

literatur-literatur maupun peneliti-peneliti sebelumnya yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan digambarkan dan diuraikan mengenai urutan langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari identifikasi 

masalah sampai diperoleh kesimpulan. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi kumpulan data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian, dan data tersebut akan diolah sehingga diperoleh hasil yang 

diinginkan. 
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BAB V   ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa berdasarkan hasil dari pengolahan data dan 

memberikan metode alternatif dari masalah yang telah teranalisa. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari 

aktivitas perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


