
5 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Konsep Manajemen Persediaan 

Berbagai rumusan tentang definisi persediaan telah banyak dikemukakan 

oleh para pakar, diantaranya Dear (1990); Tersine (1994); Landvater (1997); 

Arnold (2008) dan (Muller 2011). Pada prinsipnya, persediaan adalah suatu 

sumber daya menganggur (idle resources) yang keberadaannya menunggu proses 

lebih lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut di sini dapat berupa 

kegiatan produksi seperti dijumpai pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran 

seperti yang dijumpai pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi seperti 

dijumpai pada sistem rumah tangga, perkantoran dan sebagainya (Bahagia, 2006).

Sebagai sumber daya menganggur, menurut Monden (1983), keberadaan 

persediaan dapat dipandang sebagai pemborosan (waste) dan ini berarti beban 

bagi suatu unit usaha dalam bentuk ongkos yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

keberadaannya perlu dieliminasi. Bila tidak mungkin untuk dieliminasi, 

keberadaannya harus diminimalkan dengan tetap menjamin kelancaran 

pemenuhan permintaan pemakainya. Idealnya adalah tidak perlu ada persediaan, 

tapi semua kebutuhan atau permintaan pemakai tetap dapat dipenuhi pada saat 

diperlukan. 

Namun, di sisi lain jika persediaan tersebut tidak tersedia atau tersedia atau 

tersedia dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak memadai, peluang terjadinya 

kekurangan persediaan (inventory shortage) pada saat diperlukan akan semakin 

besar. Akibatnya, kebutuhan atau permintaan pemakai tidak dapat dipenuhi 

sehingga akan terjadi ketidakpuasan di sisi pemakai yang makin besar pula. Hal 

ini berarti akan mengakibatkan kerugian baik bagi pihak pengelola maupun pihak 

pemakai sebab pemakai yang tidak puas dapat lari ke sistem usaha yang lain. 

Dengan demikian keberadaan persediaan, khususnya dalam suatu unit usaha perlu 

diatur sedemikian rupa sehingga kelancaran pemenuhan pemakai dapat dijamin, 

tetapi biaya yang ditimbulkan sekecil mungkin. 
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2.1.1. Fungsi Persediaan 

Persediaan muncul sebagai akibat tidak sinkronnya jumlah permintaan 

dengan jumlah barang yang tersedia dan waktu yang digunakan untuk memproses 

barang tersebut (suplai). Oleh sebab itu, perusahaan mengambil inisiatif untuk 

menerapkan sistem persediaan agar suplai barang dan/atau jasa selama proses 

produksi dan pemasaran stabil.  

Persediaan bahan baku dan komponen pendukung dapat mengurangi 

ketidakpastian dari proses produksi karena adanya fluktuasi dalam penyediaan 

bahan baku dan kemungkinan terjadinya kerusakan mesin pada saat proses 

produksi berlangsung, sehingga dengan adanya persediaan dapat menyangga 

(buffer) proses produksi agar tetap berjalan. Sedangkan persediaan barang jadi 

berfungsi sebagai stabilitas dalam pemasaran, sehingga terhindar dari permintaan 

pasar yang tidak dapat terpenuhi (Nabilawangi, 2013). Beberapa fungsi dari 

persediaan seperti menghilangkan resiko keterlambatan datangnya bahan baku 

yang dibutuhkan perusahaan, menghilangkan resiko dari bahan baku yang tidak 

baik sehingga harus dikembalikan, untuk menumpuk bahan-bahan yang 

dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan tersebut tidak 

ada dalam di pasaran, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan, mencapai 

penggunaan mesin yang optimal, memberikan pelayanan kepada langganan 

dengan sebaik-baiknya dimana keinginan langganan pada suatu waktu dapat 

terpenuhi serta membuat pengadaan atau produksi yang tidak perlu sesuai dengan 

penggunaan atau penjualannya. 

Selain itu, ada empat faktor mengapa persediaan diperlukan oleh sebuah 

badan usaha menurut Yamit (1999) yaitu faktor waktu menyangkut lamanya 

proses produksi dan distribusi dari bahan mentah sampai barang jadi kepada 

konsumen. Hal ini menyebabkan persediaan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan selama waktu tunggu (lead time). Selanjutnya adalah faktor 

ketidakpastian waktu kedatangan dari supplier, yang menyebabkan perusahaan 

memerlukan persediaan, agar tidak menghambat proses produksi maupun 

keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Ketidakpastian waktu kedatangan 
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mengharuskan perusahaan lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat jadwal 

produksi.  

Faktor ketiga adalah faktor ketidakpastian penggunaan dari dalam 

perusahaan, yang disebabkan oleh kesalahan dalam peramalan permintaan, 

terjadinya kerusakan mesin, lamanya proses operasi danS adanya bahan cacat 

sehingga harus dikembalikan kepada pemasok. Persediaan dilakukan untuk 

mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor 

ekonomis yang berfungsi ketika perusahaan ingin mendapatkan alternatif biaya 

rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan jumlah yang 

paling ekonomis. 

2.1.2. Aspek Struktural Sistem Persediaan 

Ditinjau dari aspek struktural, sistem persediaan memiliki tiga komponen 

dasar, yaitu pengelola (management), pemasok (supplier / vendor), dan pemakai 

(user). Pengelola adalah penentu kebijakan yang memiliki fasilitas berupa gudang 

untuk menyimpan barang dan fasilitas pelayanan untuk memberikan pelayanan 

pada user. Pemasok adalah penyedia barang atau jasa untuk memenuhi keperluan 

pengelola dan bekerja berdasarkan pesanan dari pengelola. Dalam industri hulu 

seperti pertambangan, pemasok tidak hanya mensuplai kebutuhan barang-barang 

material saja, namun juga hingga pekerjaan spesifik sehingga sistem persediaan di 

industri pertambangan lebih rumit karena ada pihak-pihak yang ikut menitipkan 

peralatan dan perlengkapan kerjanya di gudang perusahaan. Sedangkan komponen 

yang terakhir, user adalah entitas yang membutuhkan suplai barang atau jasa.  

Berdasarkan tiga komponen dasar ini, sistem persediaan dapat dibedakan 

menjadi:  

1. Sistem persediaan tunggal (single echelon system). 

Sistem persediaan jenis ini mempunyai ciri khas berupa terdapat hanya 

satu pengelola (satu gudang dan satu fasilitas pelayanan), beberapa 

supplier, beberapa user. 

2. Sistem persediaan berjenjang (multi eschelon system). 
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Sistem persediaan berjenjang (multi echelon system) terdiri atas beberapa 

gudang dan fasilitas pelayanan, beberapa pemasok, dan banyak user 

dengan tingkat tatanan dan mekanisme interaksi tertentu. 

 

2.1.3. Variabel Penting Persediaan 

Sistem persediaan, secara umum berkaitan dengan beberapa variabel 

berikut selama proses penentuan jumlah pemesanan yang tepat untuk 

menghasilkan tingkat pelayanan yang optimal dan biaya total persediaan yang 

lebih rendah.  

Beberapa variabel tersebut adalah demand (Tersine, 1994), yang terdiri 

dari demand size, demand rate dan demand pattern. Demand size mengacu pada 

berapa banyak barang yang dikeluarkan dari persediaan. Demand rate adalah 

ukuran permintaan per satuan waktu, sedangkan demand pattern merupakan 

ukuran skala magnitude dari permintaan yang dibedakan antara konstanta atau 

variabel dan deterministik atau probabilistik maupun stokastik. 

Menurut Tersine (1994), terdapat variabel replenishments/penambahan 

stok sebagai variabel persediaan. Variabel ini terdiri dari replenishments size, 

yang merupakan ukuran atau jumlah dari pesanan/order untuk diterima dalam 

persediaan. Konstan tidaknya replenishment size tergantung pada tipe dari sistem 

persediaan yang ada. Pesanan yang diterima suatu perusahaan biasanya akan 

masuk ke dalam tempat penyimpanan dan menjadi bagian dari sistem persediaan 

milik perusahaan. Selanjutnya replenishment pattern, yang berarti pola 

penambahan unit-unit barang ke dalam persediaan. Dan terakhir replenishment 

lead time, adalah jangka waktu antara pengambilan keputusan untuk mengganti 

suatu barang dengan penambahan jumlah yang nyata pada stok persediaan. Dapat 

berupa konstan sepanjang waktu atau variabel. 

 Elsayed & Boucher (1994) membahas tentang lead time/waktu tunggu. 

Lead time merupakan tenggang waktu yang diperlukan antara pemesanan bahan 

baku mulai dilakukan hingga bahan baku tersebut tiba di lokasi penghantaran 

dalam hal ini gudang milik pemesan. Waktu tunggu ini dapat berupa deterministik 

maupun probabilistik. 
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Kemungkinan terjadinya stockout sendiri disebabkan karena adanya 

penggunaan persediaan yang lebih besar dari pada yang diperkirakan, 

keterlambatan pengantaran barang, dan lain lain. Hal ini yang menyebabkan 

variabel safety stock/persediaan pengaman juga merupakan variabel penting 

dalam persediaan. Safety Stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk 

melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stockout). 

Pada konsep persediaan dapat terjadi stockout (Assauri, 1998). 

Variabel persediaan selanjutnya adalah reorder level (Assauri, 1998). 

Reorder level adalah titik batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat 

dimana pemesanan harus diadakan kembali. Titik ini menunjukan pada bagian 

pembelian (procurement) untuk mengadakan tender atau pembelian langsung atas 

barang-barang persediaan untuk menggantikan barang-barang yang hampir habis 

digunakan. 

2.1.3. Tingkat Pelayanan Persediaan 

Dari sudut pandang user, kinerja sistem persediaan diukur dari tingkat 

pelayanan (service level) yang dapat diberikan oleh pengelola sistem persediaan 

kepadanya. Secara kuantitatif, tingkat pelayanan suatu sistem persediaan dapat 

diukur berdasarkan tingkat ketersediaan (availability) dan cara memberikan 

pelayanan (serviceability) (Bahagia, 2006). 

2.1.3.1. Tingkat Ketersediaan (Availability) 

Tingkat persediaan merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan 

kemampuan suatu sistem persediaan untuk memenuhi permintaan user tanpa 

adanya penundaan (Bahagia, 2006). Ketersediaan merupakan ukuran pokok dalam 

suatu sistem persediaan, karena pihak pemakai tidak akan dapat mengukur kinerja 

pelayanan dari sistem persediaan jika pada saat pemakai meminta barang ternyata 

barangnya tidak tersedia. Oleh sebab itu, ketersediaan merupakan indikator utama 

untuk melihat baik buruknya sistem persediaan apabila ditinjau dari segi pemakai 

atau konsumen.  

Tingkat ketersediaan sendiri dapat diukur dengan tiga ukuran, yaitu 

presentase pemenuhan segera jumlah permintaan pemakai, presentase pemenuhan 
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jumlah order yang terlayani, dan presentase waktu tersedianya persediaan 

(Bahagia, 2006). Pada presentase pemenuhan segera jumlah permintaan pemakai, 

didasarkan atas jumlah permintaan yang dapat dilayani segera sesuai dengan 

keinginan user dibandingkan dengan permintaan totalnya. Pada presentase 

pemenuhan jumlah order yang terlayani, tingkat ketersediaan diukur berdasarkan 

jumlah order yang dapat dilayani saat itu juga dibandingkan dengan jumlah order 

yang datang pada suatu periode tersebut.  

Parameter yang dipakai di presentase waktu tersedianya persediaan adalah 

basis waktu. Dalam hal ini yang dimaksud basis waktu adalah seberapa besar 

presentase waktu gudang mempunyai cadangan persediaan barang (isi) pada saat 

pemakai datang untuk meminta barang. Diukur berdasarkan jumlah hari kerja 

dalam suatu periode di mana tersedia barang saat dibutuhkan dibandingkan 

dengan jumlah hari kerja dalam suatu periode yang bersangkutan. 

Menurut Bahagia (2006), untuk menghitung tingkat pelayanan dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut. 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛/𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(1) 

2.1.3.2. Tingkat Pelayanan (serviceability) 

Tingkat pelayanan merupakan cerminan kemampuan sistem persediaan 

dalam memberikan pelayanan pada pemakainya (user). Parameter ukuran ini 

hanya diperhatikan oleh user apabila barang yang diminta tersedia pada saat 

permintaan diajukan. Ada beberapa ukuran yang biasa dipakai, beberapa 

diantaranya adalah waktu pengiriman (delivery time), waktu proses (processing 

time) dan waktu tunggu (waiting time) (Tersine, 1994). 

2.1.4. Biaya Persediaan 

Pemakaian biaya sebagai salah satu ukuran kinerja sistem persediaan 

didasarkan pada suatu asumsi bahwa sistem persediaan tidak akan mengurangi 

omset penjualan yang dicapai oleh sistem usaha secara keseluruhan. Dengan 
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begitu, minimasi biaya persediaan dapat memaksimalkan keuntungan sistem 

usaha secara keseluruhan, dengan asumsi faktor yang lain adalah tetap. Biaya 

persediaan adalah segala pengeluaran atau kerugian yang timbul akibat adanya 

persediaan, baik berupa tangible cost maupun opportunity cost.  

Dalam perhitungan biaya persediaan sendiri, segala biaya yang bersifat 

tetap tidak harus dilibatkan dalam perhitungan karena tidak akan memperngaruhi 

hasil optimal yang diperoleh. Biaya persediaan sendiri terdiri dari beberapa 

komponen seperti biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, biaya 

kekurangan persediaan dan biaya sistemik (Tersine, 1994).  

Biaya pembelian (purchasing cost) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk membeli barang persediaan. Besar kecilnya biaya pembelian tergantung 

pada jumlah barang yang akan dibeli dan harga satuannya. Pada kebanyakan teori 

persediaan, di dalam pemodelannya, elemen biaya pembelian ini tidak 

dimasukkan dalam elemen biaya persediaan. Sebab diasumsikan harga satuan 

barang tidak terpengaruh banyaknya jumlah barang yang dibeli, sehingga elemen 

biaya pembelian selama horizon perencanaan waktu tertentu konstan. Dan secara 

matematis, hal ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai optimal, baik terhadap 

operating stock maupun safety stock. 

Biaya pengadaan (procurement cost) adalah biaya yang harus dikeluarkan 

untuk tiap proses pengadaan barang atau material (Tersine, 1994). Biaya ini 

dibedakan menjadi dua jenis, sesuai dengan asal usul barang tersebut, biaya 

pemesanan (order cost) bila barang didatangkan dari luar sistem, dan biaya 

persiapan (set up cost) bila barang berasal dari dalam sistem.  

Menurut Bahagia (2006), biaya pemesanan (order cost) adalah semua 

pengeluaran yang ditimbulkan untuk mendatangkan barang dari luar sistem 

persediaan suatu perusahaan. Biaya ini meliputi biaya penentuan pemasok (proses 

tender), biaya pemeriksaan persediaan sebelum melakukan pemesanan, dan 

sebagainya. Biasanya variabel biaya ini diasumsikan tetap untuk setiap kali 

pemesanan barang. Sedangkan biaya persiapan (setup cost) merupakan semua 

pengeluaran yang ditimbulkan untuk persiapan produksi barang yang nantinya 

akan disimpan di sistem persediaan suatu badan usaha (Bahagia, 2006). Jenis 
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biaya ini biasanya muncul di dunia manufaktur. Biasanya berupa biaya setting 

mesin, biaya persiapan gambar kerja, dan sebagainya. Perhitungan biaya 

pemesanan ditunjukkan pada rumus 2 berikut (Bahagia, 2006). 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑎𝑛 

(2) 

Biaya kekurangan muncul sebagai akibat adanya kerugian atau 

kesempatan yang hilang bila barang yang diminta tidak tersedia (Bahagia, 2006). 

Dalam industri hilir, ketidakmampuan sistem persediaan menyediakan barang 

pada saat dibutuhkan dapat membuat konsumen beralih ke tempat lain. Dan ini 

merupakan suatu kerugian yang tak ternilai. Untuk menentukan besarnya ongkos 

kekurangan persediaan, dapat diukur berdasarkan kuantitas yang tidak dapat 

dipenuhi, waktu pemenuhan dan biaya pengadaan darurat (backorder). 

Perhitungan biaya kekurangan ditunjukkan pada rumus 3 berikut. (Bahagia, 

2006). 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 

(3) 

Selanjutnya adalah Biaya Sistemik. Menurut Bahagia (2006), biaya 

sistemik adalah biaya yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki sistem 

persediaan yang ada. Lalu, biaya simpan (holding cost) adalah semua pengeluaran 

yang timbul akibat penyimpanan barang. Biaya simpan terdiri dari beberapa 

variabel biaya, seperti biaya memiliki persediaan, biaya pergudangan (storage 

cost), biaya kerusakan dan penyusutan, biaya kadaluarsa (absolence cost), biaya 

asuransi (insurance cost), biaya administrasi (administration cost) dan biaya lain-

lain (Bahagia, 2006) 

Biaya kepemilikan persediaan dapat berarti biaya yang timbul sebagai 

akibat suatu perusahaan memiliki persediaan (asset yang menumpuk). Biaya 

pergudangan (storage cost) merupakan biaya operasional gudang tempat 

penyimpanan material persediaan beserta peralatan-peralatan operasionalnya. 

Biaya pergudangan dapat berupa biaya sewa gudang dan peralatan operasionalnya 
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atau depresiasi nilai sistem pergudangan apabila gudang beserta peralatannya 

dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.  

Biaya kerusakan dan penyusutan merupakan biaya yang timbul sebagai 

akibat rusaknya atau menyusutnya barang yang disimpan di gudang. Biaya 

kadaluarsa (absolence cost) merupakan biaya yang muncul sebagai akibat 

menurunnya nilai jual barang yang disimpan oleh suatu badan usaha. Biaya 

asuransi (insurance cost) merupakan biaya yang muncul untuk mengasuransikan 

barang-barang material yang disimpan dalam sistem persediaan. Biaya 

administrasi (administration cost) muncul pada saat mengadministrasikan barang 

persediaan yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang, penyimpanan 

maupun pengeluarannya. Biaya lain-lain adalah semua ongkos penyimpanan yang 

belum dimasukkan ke dalam elemen biaya di atas, biasanya tergantung pada 

situasi dan kondisi perusahaan. Untuk menghitung biaya penyimpanan dapat 

dilihat pada rumus 4 berikut. (Bahagia, 2006). 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛

=   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛  𝑥 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 

(4) 

Dengan demikian, secara matematika biaya total persediaan dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Bahagia, 2006):  

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑎𝑛 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛

+ 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  

    (5) 

2.2.Konsep Manajemen Persediaan Spare Part 

 Ketersediaan spare part dan membuat peralatan sesuai dengan operasi 

produksi berdampak terhadap kegiatan  maintenance serta operasi bisnis secara 

umum. Perusahaan dipaksa untuk bisa bertahan dalam bisnis global melalui 

pengadaan, proses produksi, penjualan dan layanan setelah penjualan. Dalam 

pengadaan spare part terdapat trade-off antara mengelola persediaan spare part 

dengan service level yang diterjemahkan ke dalam akurasi peramalan, pengelolaan 
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spare part tanpa ada hambatan, dan kemampuan analitis yang tinggi. (Ghodrati & 

Kumar, 2014). 

 Ghodrati & Kumar (2014) juga menjelaskan spare part mengacu kepada 

kebutuhan akan komponen untuk menjaga peralatan dalam kondisi optimal 

dengan mempertemukan perbaikan dan kebutuhan penggantian komponen yang 

dipaksa oleh adanya breakdown, preventive, dan predictive maintenance. 

Pengendalian persediaan spare part memiliki fungsi kritis dari perspektif 

operasional khususnya dalam aset industri padat seperti pabrik kimia, pabrik 

penggilingan kertas dan lain-lain, serta perusahaan yang memiliki dan 

mengoperasikan aset mahal seperti maskapai penerbangan, perusahaan logistik, 

pertambangan dan perminyakan, dan lain-lain. 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan spare part adalah stok 

spare part tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang dari kebutuhan. Perusahaan 

harus mengetahui kebutuhan maksimum dan minimum persediaan spare part dan 

harus ditentukan secermat mungkin. Batas maksimum dan minimum tersebut 

dapat ditentukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan. 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan spare part yaitu 

persediaan/stok masimum, adalah batas tertinggi tersedianya spare part dengan 

jumlah yang menguntungkan secara ekonomi. Persediaan/stok minimum, adalah 

batas terendah tersedianya spare part dengan batas aman. Standar pemesanan, 

adalah jumlah standar spare part atau barang yang dibeli setiap pemesanan. Batas 

pemesanan kembali, adalah jumlah barang yang dapat dipakai selama waktu 

pengadaannya kembali (sampai batas stok minimum). Pada saat jumlah 

persediaan barang telah mencapai batas pemesanan yang baru akan segera 

dilakukan. Dan waktu pengadaan yang dimulai dari pemesanan hingga datangnya 

pesanan baru. 

2.2.1. Fungsi Pengendalian Spare Part 

Menurut Supandi (1999), fungsi pengendalian spare part adalah 

mengelola penyimpanan barang secara efektif, mulai dari tata letak, sarana 

penyimpanan pemanfaatan gudang sampai dengan selesai. Tanggung jawab teknis 

juga diperlukan untuk keberadaan spare part, termasuk penyimpanan perawatan 
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dan pencegahan kehilangan. Dan fungsi-fungsi lain seperti sistem pengendalian 

stok (persediaan spare part), perawatan untuk bahan-bahan khusus dan 

pengiriman barang dan melindungi sspare part dari kerugian atau kehilangan dan 

mencegah adanya pemindahan barang tanpa diketahui.  

Penyimpanan persediaan spare part harus memperhatikan jumlah 

persediaan yang disimpan harus sesuai dengan kebutuhan. Tingkat maksimum dan 

minimum persediaan spare part harus ditentukan secermat mungkin. 

2.2.2. Klasifikasi Spare Part 

Menurut Botter & Fortuin (2000), spare part dapat dipisahkan menjadi 

dua kategori, yakni: (1) Repairables, yakni spare part yang secara teknis dan 

ekonomis bisa diperbaiki. Dalam hal ini jika terjadi kerusakan pada item parts 

yang bersangkutan, item tersebut akan digantikan oleh spare part lain sementara 

item tersebut diperbaiki di depo perbaikan (workshop); (2) Consumables, yakni 

spare part yang tidak dapat diperbaiki baik secara teknis maupun nilai 

ekonomisnya. 

Sementara menurut Indrajit & Djokopranoto (2003), spare part dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu spare part habis pakai (Consumable 

Parts). Spare part jenis ini adalah spare part untuk pemakaian biasa, yaitu yang 

akan aus dan rusak, kerusakan spare part ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh 

karena itu, pengaturan persediaannya haruslah sedemikian rupa sehingga sewaktu-

waktu diperlukan haruslah selalu tersedia, atau dapat diadakan dalam waktu 

singkat sehingga tidak mengganggu jalannya peralatan.  

Selanjutnya, spare part pengganti (Replacement Parts). Spare part jenis 

ini adalah item yang penggantiannya biasanya dilakukan pada waktu overhaul, 

yaitu pada waktu diadakan perbaikan besar-besaran. Waktu overhaul ini biasanya 

dapat dijadwalkan sesuai dengan rekomondasi pabrik pembuat peralatan tersebut. 

Selain waktu overhaul yang dapat dijadwalkan, spare part yang perlu diganti 

dapat juga diperkirakan dengan cukup akurat. Oleh karena itu, biasanya jenis item 

ini tidak disimpan dalam persediaan, kecuali untuk peralatan vital.  

Dan yang terakhir adalah spare part jaminan (Insurance Parts). Item jenis 

ini adalah spare part yang biasanya tidak pernah rusak, tetapi mungkin dapat 
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rusak, dan apabila rusak dapat menghentikan operasi dan produksi. Item ini 

biasanya bentuknya besar, harganya mahal, dan waktu pembuatannya lama. 

2.3.Analisis Average Demand Interval dan Coefficient of Variations 

Item material spare part dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan 

pola pemakaiannya, yakni continuous dan intermittent. Karakteristik dari item 

material yang bersifat continuous adalah adanya permintaan atau pemakaian pada 

setiap periode waktu sehingga dapat dikatakan item material yang memiliki sifat 

ini dapat dikatakan fast moving material. Sedangkan bila tingkat permintaan atau 

pemakaian item material jarang tiap bulannya, maka item material tersebut 

bersifat intermittent demand. Untuk material yang mempunyai pola permintaan 

intermittent, selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi slow moving, erratic 

demand, lumpy demand dan intermittent demand (Ghobbar & Friend, 2004).  

Slow Moving adalah pola yang tidak mempunyai variasi besar antara 

kebutuhan dan kuantitas permintaan; Erratic demand adalah permintaan yang 

berpola tidak menentu dan ditandai dengan tingginya variasi ukuran permintaan 

per periode; Lumpy demand adalah pola tanpa permintaan (permintaan nol) secara 

acak dalam jangka waktu yang panjang; dan Intermittent demand adalah pola 

permintaan yang bersifat acak atau banyak periode tanpa permintaan. (Ghobbar & 

Friend, 2004).  

Klasifikasi material berdasarkan pola pemakaiannya dapat dilihat dari ADI 

(Average Demand Interval) dimana menunjukkan rentang ukuran permintaan rata-

rata pada periode tertentu dan CV (Coefficient of Variations). Pola permintaan 

spare part menurut analisis ADI-CV dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Pola Permintaan Suku Cadang menurut Analisis ADI-CV 

Dapat dilihat pada gambar 2.1. bahwa pembatasan nilai ADI terletak pada 

nilai 1,32 dan nilai CV pada 0,49. Sementara itu untuk mencari nilai ADI dapat 

diperoleh dengan melakukan perhitungan berdasarkan rumus 6 berikut (Ghobbar 

& Friend, 2004).  

𝐴𝐷𝐼 =  
∑ 𝑡𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
       

 (6) 

Dan untuk menghitung nilai CV dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus 7 berikut (Ghobbar & Friend, 2004).  

 

𝐶𝑉 =  
√

∑ (𝜀𝑖 −  𝜀)2𝑁
𝑖=1

𝑁 − 1
𝑁

   

 (7) 

Dengan N untuk ADI adalah jumlah periode tanpa nol. N untuk CV adalah 

keseluruhan jumlah periode. Lalu, t1 adalah interval antara dua periode permintaan 

tidak nol berturut-turut. 

2.4.Simulasi  

2.4.1. Definisi Simulasi 

Simulasi adalah suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan 

menggunakan model dari satu sistem nyata (Siagian, 1987). Menurut Suryono 

(2005) simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan 

mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem 

1.32 

0.49 
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kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

Simulasi adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk 

memformulasikan dan memecahkan model – model dari golongan yang luas. 

Golongan atau kelas ini sangat luasnya sehingga dapat dikatakan, “ Jika semua 

cara yang lain gagal, cobalah simulasi” (Sakakibara et al., 1997). Khoshnevis 

(1994) mendefinisikan simulasi sebagai pendekatan eksperimental. Keterbatasan 

metode analistis dalam mengatasi sistem dinamis yang kompleks membuat 

simulasi sebagai alternatif yang baik 

Model analitik sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi 

terdapat beberapa keterbatasan antara lain, yaitu : (1). Model analitik tidak mampu 

menggambarkan suatu sistem pada masa lalu dan masa mendatang melalui 

pembagian waktu. Model analitik hanya memberikan penyelesaian secara 

menyeluruh, suatu jawab yang mungkin tunggal dan optimal tetapi tidak 

menggambarkan suatu prosedur operasional untuk masa lebih singkat dari masa 

perencanaan. Misalnya, penyelesaian persoalan program linier dengan masa 

perencanaan satu tahun, tidak menggambarkan prosedur operasional untuk masa 

bulan demi bulan, minggu demi minggu, atau hari demi hari.  

Selanjutnya adalah (2). Model matematika yang konvensional sering tidak 

mampu menyajikan sistem nyata yang lebih besar dan rumit (kompleks). 

Sehingga sukar untuk membangun model analitik untuk sistem nyata yang 

demikian. Dan terakhir (3) adalah model analitik terbatas pemakaiannya dalam 

hal–hal yang tidak pasti dan aspek dinamis (faktor waktu) dari persoalan 

manajemen.  

Berdasarkan hal di atas, maka konsep simulasi dan penggunaan model 

simulasi merupakan solusi terhadap ketidakmampuan dari model analitik. 

Beberapa kelebihan simulasi adalah sebagai berikut : (1). Simulasi dapat memberi 

solusi bila model analitik gagal melakukannya. (2). Model simulasi lebih realistis 

terhadap sistem nyata karena memerlukan asumsi yang lebih sedikit. Misalnya, 

tenggang waktu dalam model persediaan tidak perlu harus deterministik.  
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Selanjutnya (3). Perubahan konfigurasi dan struktur dapat dilaksanakan 

lebih mudah untuk menjawab pertanyaan: what happen if… Misalnya, banyak 

aturan dapat dicoba untuk mengubah jumlah langganan dalam sistem antrian. (4). 

Dalam banyak hal, simulasi lebih murah dari percobaan sendiri. (5). Simulasi 

dapat digunakan untuk pendidikan. (6). Untuk sejumlah proses dimensi, simulasi 

memberikan penyelidikan yang langsung dan terperinci dalam periode waktu 

khusus.  

Model simulasi juga memiliki beberapa kekurangan antara lain yaitu : (1). 

Simulasi bukanlah presisi dan juga bukan suatu proses optimisasi. Simulasi tidak 

menghasilkan solusi, tetapi ia menghasilkan cara untuk menilai solusi termasuk 

solusi optimal. (2). Model simulasi yang baik dan efektif sangat mahal dan 

membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan model analitik. (3). Tidak 

semua situasi dapat dinilai melalui simulasi kecuali situasi yang memuat 

ketidakpastian (Siagian,1987). 

2.4.2. Model – Model Simulasi  

Model-model simulasi dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara. Salah 

satu pengelompokannya adalah : (1). Model simulasi statis. Model simulasi statis 

adalah representasi sistem pada waktu-waktu tertentu atau model yang digunakan 

untuk mempresentasikan sistem dimana waktu tidak mempunyai peranan. 

Contohnya simulasi Monte Carlo (simulasi perilaku sistem fisika dan 

matematika). (2). Model simulasi dinamis adalah representasi sistem sepanjang 

pergantian waktu ke waktu. Contohnya sistem conveyor di pabrik . 

Selanjutnya adalah (3). Model simulasi deterministik. Model simulasi 

deterministik adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang 

sifatnya probabilistik (random) dan output telah dapat ditentukan ketika sejumlah 

input dalam hubungan tertentu dimasukkan. (4). Model simulasi stokastik adalah 

model simulasi yang mengandung inputinput probabilistik (random) dan output 

yang dihasilkan pun sifatnya random.  

Selanjutnya adalah (5). Model Simulasi Kontinu. Model simulasi kontinu 

adalah model simulasi dimana state (status) dari sistem berubah secara kontinu 

karena berubahnya waktu (change state variable). Contohnya simulasi populasi 
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penduduk. Dan terakhir adalah (6). Model simulasi diskrit. Model simulasi diskrit 

adalah model suatu sistem dimana perubahan state terjadi pada satuan-satuan 

waktu yang diskrit sebagai hasil suatu kejadian (event) tertentu (discrete change 

state variables). Contohnya simulasi antrian. 

2.4.3. Replikasi Simulasi 

Replikasi mempunyai pengertian bahwa setiap menjalankan dan 

menghentikan simulasi dengan cara yang sama dan menggunakan set parameter 

input yang sama pula (identical part), tapi menggunakan masukan bilangan 

random yang terpisah (independent part) untuk membangkitkan hasil-hasil 

simulasi. Pada simulasi, replikasi dapat memudahkan pengontrolan lebih banyak 

kondisi dari suatu percobaan sehingga dimungkinkan untuk dicoba diterapkan 

secara nyata pada sistem tersebut. (Wirabhuana, 2009) 

2.4.4. Simulasi Monte Carlo 

Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan 

berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Metode Monte Carlo digunakan 

dengan istilah sampling statistik. Penggunaan nama Monte Carlo, yang 

dipopulerkan oleh para pioner bidang tersebut (termasuk Stanislaw Marcin Ulam, 

Enrico Fermi, John von Neumann dan Nicholas Metropolis), merupakan nama 

kasino terkemuka di Monako. Penggunaan keacakan dan sifat pengulangan proses 

mirip dengan aktivitas yang dilakukan pada sebuah kasino. Dalam 

autobiografinya Adventures of a Mathematician, Stanislaw Marcin Ulam 

menyatakan bahwa metode tersebut dinamakan untuk menghormati pamannya 

yang seorang penjudi, atas saran Metropolis. 

Penggunaannya yang cukup dikenal adalah oleh Enrico Fermi pada tahun 

1930, ketika ia menggunakan metode acak untuk menghitung sifat-sifat neutron 

yang waktu itu baru saja ditemukan. Metode Monte Carlo merupakan simulasi inti 

yang digunakan dalam Manhattan Project, meski waktu itu masih menggunakan 

oleh peralatan komputasi yang sangat sederhana. Sejak digunakannya komputer 

elektronik pada tahun 1945, Monte Carlo mulai dipelajari secara mendalam. Pada 

tahun 1950-an, metode ini digunakan di Laboratorium Nasional Los Alamos 
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untuk penelitian awal pengembangan bom hidrogen, dan kemudian sangat populer 

dalam bidang fisika dan riset operasi. Rand Corporation dan Angkatan Udara AS 

merupakan dua institusi utama yang bertanggung jawab dalam pendanaan dan 

penyebaran informasi mengenai Monte Carlo waktu itu, dan mereka mulai 

menemukan aplikasinya dalam berbagai bidang.  

Penggunaan metode Monte Carlo memerlukan sejumlah besar bilangan 

acak, dan hal tersebut semakin mudah dengan perkembangan pembangkit 

bilangan acak, yang jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan metode 

sebelumnya yang menggunakan tabel bilangan acak untuk sampling statistik. Jika 

suatu sistem mengandung elemen yang mengandung faktor kemungkinan, model 

yang digunakan adalah model Monte Carlo.  

Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen kemungkinan 

dengan menggunakan sampel random (acak). Metode ini terbagi dalam 5 tahapan: 

(1). Membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Gagasan dasar dari 

simulasi monte carlo adalah membuat nilai dari tiap variabel yang merupakan 

bagian dari model yang dipelajari. Banyak variabel di dunia nyata yang secara 

alami mempunyai berbagai kemungkinan yang mungkin ingin kita simulasikan. 

Salah satu cara umum untuk membuat distribusi kemungkinan untuk suatu 

variabel adalah memperhitungkan hasil di masa lalu. Kemungkinan atau frekuensi 

relative untuk tiap kemungkinan hasil dari tiap variabel ditentukan dengan 

membagi frekuensi observasi dengan jumlah total observasi. Contoh: Waktu 

proses dari suatu stasiun kerja tertentu.  

Selanjutnya adalah (2). Membangun distribusi kemungkinan kumulatif 

untuk tiap‐tiap variabel di tahap pertama. Konversi dari distribusi kemungkinan 

biasa, kumulatif dilakukan dengan menjumlahkan tiap angka kemungkinan 

dengan jumlah sebelumnya. Probabilitas kumulatif ini berguna untuk membantu 

menempatkan nilai random. (3). Menentukan interval angka random untuk tiap 

variabel Setelah kita menentukan probabilitas kumulatif untuk tiap variabel yang 

termasuk dalam simulasi, kita harus menentukan batas angka yang mewakili tiap 

kemungkinan hasil. hal tersebut ditujukan pada interval angka random. Penentuan 

interval didasari oleh kemungkinan kumulatif (4). Membuat angka random. Untuk 



22 
 

membuat angka random kita bisa menggunakan software Microsoft Excel dengan 

menggunakan perintah =rand(), lanjutkan sampai batas yang diinginkan. Dan 

terakhir (5). Membuat simulasi dari rangkaian percobaan. 

2.5.Metode Pengendalian Persediaan  

2.5.1. Continous Review  

Dalam continuous review policy peninjauan persediaan dilakukan secara 

kontinu atau terus menerus dan permintaan dilakukan ketika persediaan mencapai 

tingkat tertentu atau reorder point (Silver, dkk. 1998). Continuous review policy 

adalah pemantauan persediaan secara berkelanjutan dan sebuah order sebesar Q 

akan ditempatkan apabila persediaan berada dalam posisi reorder point (ROP). 

Besarnya order pada kebijakan ini selalu tetap sedangkan yang mengalami 

fluktuasi adalah interval ordernya (Chopra & Meindl, 2014). Sedangkan menurut 

Simchi-levi (2007) continuous review policy yang mana tingkat persediaan akan 

diperiksa secara terus-menerus dan akan melakukan pemesanan ketika berada 

pada batas tingkat khusus atau reorder point. Kebijakan continuous review terbagi 

menjadi dua, yaitu (s,Q) dan (s,S). Kebijakan (s,S) system juga termasuk dalam 

bentuk continuous review dan seperti sistem (s,Q) pemesanan dilakukan ketika 

posisi persediaan berada pada titik pesan s atau dibawahnya. Namun berbeda 

dengan sistem (s,Q), variabel jumlah pesanan digunakan untuk menaikkan posisi 

persediaan sehingga mencapai tingkat S (order-up-to-level). Sistem (s,S) biasanya 

juga disebut sebagai min-max system karena posisi persediaan selalu berada 

diantara nilai minimum dari s dan nilai maksimum dari S. Keunggulan dari sistem 

(s,S) dapat ditunjukkan pada total biaya pemesanan, penyimpanan dan 

kekurangan yang nilainya tidak lebih besar dari sistem (s,Q). Kelemahan sistem 

(s,S) ini adalah adanya variasi dalam jumlah pemesanan. Supplier dapat membuat 

kesalahan lebih sering dan mereka memilih jumlah pesanan yang tetap (Silver, 

dkk. 1998). 

2.5.2.  Periodic Review (R,s,S) 

Metode periodic review (R,s,S) adalah metode pengendalian persediaan 

yang menggunakan tiga buah parameter sebagai dasar pengambilan keputusan 
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dalam pengelolaan persediaan. Parameter pertama adalah reorder point (s) berupa 

titik di mana pemesanan akan dilakukan bila tingkat persediaan sudah mencapai 

atau berada di bawah titik reorder point tersebut. Parameter kedua adalah 

maximum level inventory atau titik batas persediaan maksimum. Titik ini 

merupakan ambang batas persediaan boleh disimpan. Dan parameter ketiga adalah 

parameter tinjauan persediaan atau internal review (R) 

Pada saat persediaan suatu item turun mencapai reorder point karena 

memenuhi permintaan, maka pada saat itu pula dilakukan pemesanan untuk 

mengisi kembali persediaan hingga tingkat persediaan setinggi parameter S. 

Namun hal ini hanya terjadi secara otomatis pada sistem continuous review 

replenishment di mana pemesanan akan langsung dilakukan pada saat persediaan 

jatuh di bawah reorder point.  

Pada sistem periodic review, pemesanan hanya akan dilakukan pada saat 

periode internal review. Sehingga frekuensi pemesanan dapat ditekan dengan 

tujuan minimasi biaya penyimpanan sekaligus biaya pengadaan. Menurut Silver et 

al. (1998), berdasarkan asumsi umum mengenai pola permintaan dan biaya-biaya, 

sistem persediaan periodic review (R,s,S) dapat menghasilkan total biaya 

replenishment, penyimpanan dan backorder yang lebih rendah dari sistem lain.  

Model persediaan (R,s,S) diklaim efektif digunakan untuk manajemen 

persediaan material baik slow moving maupun fast moving (Babai et al., 2010). 

Pada dasarnya sistem persediaan periodic review (R,s,S) ini mirip dengan 

continuous review (s, S) yang telah diaplikasikan secara luas di ranah manajemen 

persediaan dan sebagai basis dasar modul material management di sistem ERP 

(Porras & Dekker, 2008). Perbedaan keduanya hanyalah periode pengambilan 

keputusan untuk melakukan replenishment, apakah langsung melakukan 

pemesanan pada saat tingkat persediaan mencapai posisi reorder point atau 

menunggu waktu review.  

Periodic Review (R,s,S) diklaim memiliki performansi yang baik dalam 

mengatur material persediaan baik fast moving material maupun slow moving 

material dan telah diaplikasikan secara luas dan memberikan hasil yang 

memuaskan dalam mengatur sistem persediaan spare part (Babai et al., 2010). 
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Hasil memuaskan dalam penerapan kebijakan periodic review (R,s,S) pada 

sistem persediaan spare par telah didemonstrasikan oleh Sani & Kingsman (1997) 

pada sistem persediaan spare part di perusahaan manufaktur alat pertanian 

multinasional dan Porras & Dekker (2008) pada sistem persediaan spare part di 

fasilitas pengolahan minyak di Belanda.  

Adapun pendekatan untuk menentukan parameter-parameter di model 

(R,s,S) sangatlah beragam. Beberapa praktisi biasanya menggunakan metode 

simple approximation untuk menentukan parameter model persediaan. Kelebihan 

metode ini adalah mudahnya perhitungan dan dapat dilakukan dengan cepat. 

Namun metode ini memiliki kekurangan yaitu perkiraan nilai parameter yang 

tidak valid, dan kadang tidak sesuai dengan sifat distribusi permintaan item yang 

ada.  

Sementara itu, beberapa pengguna sistem ERP seperti SAP, Oracle, 

DynamicAX lebih condong menggunakan fasilitas wizard yang ada di sistem 

ERP. Namun pada riset yang dilakukan oleh Porras & Dekker (2008) banyak 

pengguna ERP yang belum menggunakan fasilitas ini. Padahal, fasilitas ini cukup 

banyak membantu penentuan parameter yang mendekati optimal untuk model (s, 

S) pada continuous review maupun (R, s, S) pada periodic review 

Dari sudut pandang literatur akademik, algoritma penentuan parameter 

(R,s,S) telah banyak dikembangkan. Beberapa diantaranya bersifat eksakta, 

seperti yang dikembangkan oleh Veinott Jr & Wagner (1965). Sementara yang 

lainnya bersifat pendekatan heuristics Wagner (1975); Ehrhardt (1979); Ehrhardt 

& Mosier (1984); Porteus (1985). Pendekatan heuristics dipilih karena distribusi 

permintaan sulit untuk diramalkan dalam praktek nyatanya. Hal ini biasa dialami 

pada material berkarakteristik lumpy maupun intermittent (Babai et al., 2010).  

Metode heuristics yang mendapat perhatian banyak peneliti dan praktisi di 

ranah manajemen persediaan diantaranya power approximation oleh Ehrhardt & 

Mosier (1984); Silver et al. (1998) dan normal approximation (Wagner, 1975). 

Kedua algoritma pendekatan heuristics ini dikembangkan dari dasar yang sama, 

yakni minimasi biaya. Normal approximation dikembangkan berdasarkan asumsi 

distribusi normal dan informasi biaya perunit (Babai et al., 2010). Menurut 
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Ehrhardt (1979) hasil biaya yang diharapkan dari Normal Approximation pada 

umumnya dalam beberapa persen di atas tangkat optimalitas. Meskipun demikian, 

sangat umum ketika Normal Approximation digunakan dengan pengaturan 

parameter tertentu (biaya penalti p yang besar, varian permintaan besar, dan 

permintaan yang sangat besar atau kecil. Tijms & Groenevelt (1984) menemukan 

bahwa Normal Approximation memberikan hasil yang sangat baik untuk service 

level dengan Coefficient of Variations (CV) dari permintaan dalam lead time 

ditambah Interval Review tidak melebihi nilai 0,5. 

Sementara Power approximation dikembangkan berdasarkan asumsi data 

permintaan berdistribusi Poisson atau Negative Binomial Distribution (NBD) 

yang dewasa ini dikenal dengan nama Compound Poisson Distribution (Babai et 

al., 2010). Sehingga penentuan parameter (R,s,S) untuk spare part di penelitian 

ini dapat menggunakan pendekatan heuristics Normal Approximation dan Power 

approximation. 

Dari beberapa pendekatan heuristics yang kerap digunakan untuk 

menentukan parameter persediaan, Power Approximation diklaim memiliki 

performansi yang baik dalam hal minimasi biaya dan optimasi service level serta  

termasuk efisien baik dalam hal pengaturan persediaan maupun minimasi 

backorder (Babai et al., 2010). 

2.5.3. Langkah Perhitungan Power Approximation 

Berikut adalah formulasi algoritma perhitungan parameter model periodic 

review (R,s,S) menggunakan power approximation yang telah direvisi oleh 

Ehrhardt & Mosier (1984) dengan penambahan variabel shortage cost yang dapat 

berupa backorder cost maupun lostsales cost. 

Langkah 1. Hitung parameter Dp dan Sp 

𝐷𝑝 = 1.30𝜇0.494(
𝐾

ℎ
)0.506 (1 +

(σ𝐿)2

μ2
)

0.116

 

(8) 
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𝑆𝑝 =  0.973 μ
L

+ σ𝐿 (
0.183

𝑧
) + 1.063 −  2.192z 

(9) 

 

Dimana, 

𝑧 =  √
𝐷𝑝

(σ𝐿 𝑝 / ℎ)
 

(10) 

Dengan, 

𝜇𝐿 = 𝜇 (𝑅 + 𝐿) 

(11) 

σ𝐿 =  σ ∗ √𝐿 + 𝑅 

Langkah 2. 

Jika 
𝑫𝒑

𝝁
> 𝟏. 𝟓, maka 

𝑠 =  𝑆𝑝 

(12) 

𝑆 =  𝑆𝑝 + 𝐷𝑝  

(13) 

Bila tidak, maka dilanjutkan ke langkah 3. 

𝑣 =  

h x 12
𝑅

h x 12
𝑅

+ 𝑝 

𝑆0 =  �̅�L + 𝑣σ𝐿 

(14) 

Sehingga didapat nilai parameter sebagai berikut: 

𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {𝑆𝑝, 𝑆0} 

𝑆 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {𝑆𝑝 + 𝑄
𝑝

 , 𝑆0} 

(15) 
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Dengan, 

R  : interval review dalam bulan. 

L  : lead time dalam bulan. 

𝜇 : Rata-rata permintaan 

σ      : Standar Deviasi Permintaan 

K : biaya pemesanan 

h  : biaya penyimpanan untuk satu item persediaan per periode. 

p  : shortage cost atau backorder cost 
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Berikut adalah state of the art dari penelitian terdahulu mengenai model persediaan, 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
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o

st

S
E

S

C
ro

st
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n

S
B

A

Veinott Jr & Wagner 1965 x  x

Croston 1972 x x x

Enhard 1972 x x x

Tijms 1983 x x x x x

Enhard 1984 x x x x x

Schultz 1987 x x x x

Willemain et al. 1994 x x

Chiang & Gutierrez 1996 x x x

Chengy & Sethiz 1996 x

Chuang et al. 2004 x x x x

Song & Lau 2004 x

Levén & Segerstedt 2004 x

Boylan 2007 x x x x

Lin 2008 x x x x

Babai et al. 2010 x x x x x x x x x

Snyder 2011 x x x

Mahardika et al. 2015 x x x x x x

Forecast Method

S
in

g
le

 I
te

m

Author Tahun

Inventory Model Approach Multi Item Limitation
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Berdasarkan ringkasan dari penelitian terdahulu, maka dirasa perlu untuk 

mengajukan penelitian dengan model persediaan Periodic Review dengan 

pendekatan Power Approximation dengan membuat batasan terhadap backorder 

cost dan service level. 

 

 


