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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 latar belakang 

Salah satu faktor yang berperan penting pada produktifitas di 

sebuah perusahan adalah ketersediaan (availability) dari sistem produksi. 

Persediaan adalah salah satu pendukung dalam pengaturan sistem 

produksi. Pada dasarnya persediaan merupakan sumber yang menganggur, 

yang berarti jika persediaan berlebihan menyebabkan investasi yang sia-

sia. Akan tetapi bila tidak ada persediaan akan sulit mengatisipasi 

fluktuasi permintaan atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya 

kekurangan. Perencanaan persediaan sangat penting dalam sistem 

produksi, dalam perencanaan  persediaan ini meliputi keputusan kapan 

melakukan pemesanan terhadap suatu jenis bahan baku serta beberapa 

jenis bahan baku yang harus dipesan, selain itu juga dipertimbangkan 

biaya yang dibutuhkan selama periode pemesanan persediaan yang 

dilakukan. 

PT SIS (Sapta Indra Sejati) adalah perusahaan batu bara yang 

berlokasi di Kalimantan Selatan tepatnya di kabupaten Tabalong. 

Penelitian dilakukan pada section Logistik KM.35, yang mana pada 

section logistic tersebut terdapat 4 departemen yaitu purchase order, 

inventori, warehouse dan logistik.  Departemen inventori merupakan salah 

satu yang sangat berperan penting terhadap suatu perusahaan yang  
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bergerak di bidang kontraktor mining, bagian inventori berperan sebagai 

pengadaan spare part yang dibutuhkan oleh workshop (bengkel) untuk 

menggantikan spare part unit alat berat yang rusak. Hal yang paling vital 

dalam perusahaan adalah masalah suku cadang untuk alat berat tersebut, 

karena apabila salah satu alat berat tersebut tidak beroperasi maka 

perusahaan akan merugi sangat banyak. Suku cadang ini rata - rata 

didatangkan dari luar daerah dan dari berbagi macam suplier. 

 Saat ini PT Sapta Indra Sejati menggunakan teknik pemesanan 

dan penentuan jumlah ukuran lot size  berdasarkan jumlah  kebutuhan 

(bisa juga disebut teknik lot for lot) , dan hal itu menyebabkan perusahaan 

harus memesan suku cadang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan 

setiap minggu, sehingga menyebabkan biaya pesan perusahaan tinggi. 

Selain itu masalah yang terjadi di perusahaan terlihat dari banyaknya suku 

cadang yang menumpuk digudang, hal itu disebabkan oleh penentuan 

Safety stock  suku cadang yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan 

pengalaman kerja. Sehingga biaya simpan, dan biaya investasi digudang 

menjadi tinggi. Untuk mengetahui metode penentuan  lot size  dan 

perhitungan safety stock  suku cadang yang dapat mengurangi total biaya 

persediaan tersebut peneliti memberikan solusi dengan melakukan 

pemilihan metode persediaan berbagai macam suku cadang. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan pendekatan  alogaritma silver meal dan  

least unit cost. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan suatu permasalahan yang 

dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut : 

Pemilihan metode lot size pemesanan dan perhitungan safety stock suku 

cadang guna mengurangi total biaya persediaan 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui  perbandingan total biaya persediaan yang dikeluarkan 

perusahaan, dengan metode usulan. 

2. Menentukan pemesanan, waktu dan lot size perusahaan dengan metode 

yang diusulkan. 

1.4 manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Memberikan suatu alternatif pendekatan dalam merencanakan lot size 

dan memilih metode persediaan suku cadang. Sehingga dapat menjadi 

pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam sistem persediaan yang 

ada saat ini. 

2. Dapat mengurangi suku cadang yang menupuk digudang. Sehingga 

dapat mengurangi biaya simpan dan investasi. 
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1.5 batasan masalah 

Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini dibatasi pada hal - hal : 

1. Data permintaan yang digunakan pada penelitian adalah data pemintaan 

suku cadang  selama 3 bulan dimulai pada periode Juni - Agustus tahun 

2009. 

2. Biaya persediaan yang diperhitungkan meliputi biaya simpan dan biaya 

pesan. 

3. Penelitian yang dilakukan hanya pada suku cadang Trailer Volvo yang 

memiliki biaya simpan dan investasi yang tinggi. 

1.6 asumsi – asumsi 

Karena masalah persediaan adalah merupakan masalah yang kompleks, maka 

asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Harga suku cadang diasumsikan konstan selama penelitian berlangsung.  

2. Lead time diketahui secarai pasti dan tidak berubah. 


