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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

PT. Trakindo Utama Batu Hijau Division (PTTU BHJ) adalah salah satu 

cabang PT. Trakindo Utama yang berlokasi di Batu Hijau Site (Kabupaten 

Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat). Peran PTTU BHJ adalah sebagai mitra 

kerja PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) dalam hal pengadaan dan 

perawatan alat-alat berat produk Caterpillar yang dibeli oleh PT. AMNT guna 

mendukung proses operasi pertambangan mereka. PTTU BHJ dan PT. AMNT 

terikat kontrak Maintenance and Repair Contract (MARC), dimana MARC 

adalah kontrak kesepakatan antara PTTU BHJ dengan PT AMNT, yang 

membahas mengenai jaminan pelayanan (service) dan optimalisasi biaya per jam 

(cost per hour) dari unit alat berat yang termasuk dalam kontrak, termasuk juga 

perbaikan dan penggantian spare part dari unit alat berat.  

Ketersediaan spare part, terutama terhadap preventive maintenance spare 

part menjadi salah satu kunci dalam kontrak MARC oleh pihak PTTU BHJ. Saat 

ini, kebijakan pengendalian persediaan spare part pada PTTU BHJ 

mengaplikasikan tinjauan (interval review) persediaan secara kontinu. Hal ini jika 

diterapkan kepada beberapa jenis spare part tidak memberikan hasil yang baik, 

dikarenakan terdapat spare part yang berklasifikasi intermittent dan lumpy yang 

dicirikan dengan interval permintaan yang jarang sehingga akan menimbulkan 

pemborosan jika di review secara kontinu. Spare part yang berkategori 

intermittent dan lumpy ini juga sulit untuk diramalkan, sedangkan sistem kontinu 

mengharuskan peramalan permintaan yang akurat dan kuantitas yang tetap. 

Pada kondisi seperti ini, dengan diterapkannya kebijakan tersebut dapat 

berpengaruh pada terjadinya kelebihan atau kekurangan persediaan. Dengan 

dampak yang akan ditimbulkan adalah jika persediaan preventive maintenance 

spare part mengalami kelebihan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang 

besar untuk penyimpanan dan penanganan spare part. Sedangkan jika persediaan 

spare part mengalami kekurangan maka akan berdampak pada nilai ketersediaan 
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(availability) dari spare part menjadi rendah yang akan mempengaruhi jadwal 

preventive maintenance dari unit alat berat yang beroperasi. Untuk mengatasi 

permasalahan pengadaan spare part, maka perlu dilakukan analisis mengenai 

perencanaan persediaan di PTTU BHJ. 

Persediaan dengan permintaan yang probabilistic, seperti spare part dapat 

diselesaikan dengan  metode Periodic Review tiga parameter yang sering disebut 

dengan Optional Replenishment System (R, s, S). Porras & Dekker (2008) 

menyatakan bahwa kebijakan Periodic Review (R,s,S) adalah salah satu metode 

pengendalian persediaan yang memberikan performa terbaik dalam manajemen 

persediaan spare part. Algortima penentuan parameter (R,s,S) telah banyak 

dikembangkan, diantaranya adalah metode heuristik Power Approximation yang 

mendapat perhatian banyak peneliti seperti Ehrhardt & Mosier (1984). Pendekatan 

ini dipilih karena parameter sulit untuk dicari nilai optimalnya pada praktek 

nyatanya. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan 

penelitian mengenai pengendalian persediaan preventive maintenance dengan 

pendekatan periodic review optional replenishment system (R, s, S). Dengan 

adanya penelitian ini, maka diharapkan perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan 

dan sistem model persediaannya saat ini, sehingga diharapkan dapat 

meminimalisasi kekurangan persediaan dan meningkatkan service level dengan 

biaya yang proporsional. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah yang diangkat yaitu menentukan parameter persediaan untuk 

spare part yang dapat menurunkan biaya total persediaan. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan parameter persediaan untuk spare part yang dapat 

meminimasi biaya total persediaan. 
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2. Menentukan penghematan pada biaya total persediaan yang dapat 

dilakukan dengan kebijakan pengendaliaan persediaan usulan. 

3. Menghitung service level yang dihasilkan dari penerapan kebijakan 

pengendalian persediaan usulan. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti: 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk memberikan 

pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh di perguruan 

tinggi dan ikut menyelesaikan masalah dalam lingkungan industri.  

2. Sebagai tambahan referensi untuk memperkaya laporan penelitian 

Teknik Industri dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya.  

b. Bagi perusahaan: 

1. Mengetahui jenis, klasifikasi dan pola permintaan spare part yang 

digunakan dalam kegiatan preventive maintenance yang berpengaruh 

pada kinerja sistem produksi. 

2. Mendapatkan rekomendasi perbaikan metode dalam pengelolaan 

persediaan spare part yang tepat. 

1.5.Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Spare Part yang diteliti merupakan spare part kategori preventive 

maintenance. 

2. Data permintaan, kondisi persediaan dan biaya yang digunakan merupakan 

data historis tahun 2016. 
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Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Biaya spare part beserta biaya-biaya yang tercantum di kontrak MARC 

tidak berubah selama penelitian berlangsung. 

2. Sistem produksi berjalan normal tanpa ada gangguan yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


