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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pengelolaan persediaan pada suatu perusahaan adalah satu hal yang penting, 

menurut Ballou (2004) persediaan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, persediaan 

bahan baku, supplies, komponen, work in process dan barang jadi. Tujuan utama dari 

pengendalian persediaan adalah untuk mendapakan jumlah atau kuantitas material 

yang tepat ditempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan biaya minimum. 

Overstock dan stockout adalah salah satu permasalahan pada manajemen persediaan. 

PT.Traktor Nusantasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor alat 

berat. Perusahaan tersebut memiliki jaringan distributor yang tersebar diseluruh 

Indonesia, dengan kantor pusat dan gudang berada di Jakarta. Untuk menyediakan 

produknya Traknus bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Sebagai contoh, 

Traknus memasarkan produk forklift merk Toyota diproduksi oleh perusahaan di 

Jepang. Kemudian produk lain yang dipasarkan oleh Traknus adalah kompresor merk 

gardner denver yang diproduksi oleh perusahaan di Jerman.  

Untuk sistem pemesanan di PT.Traktor Nusantara, pelanggan akan memesan 

melalui masing-masing cabang distributor tiap wilayah. Kemudian kantor cabang 

akan menghubungi kantor pusat di Jakarta dan pesanan akan diproses. Sebelum unit 

produk dikirim ke pelanggan, unit produk akan mampir ke kantor cabang untuk dicek 

ulang apakah tidak terjadi kerusakaan selama pengiriman dijalan. Setiap unit produk  

yang dipesan memiliki garansi, garansi yang diberikan berupa tim service. Tim 

service ini akan berada pada tiap kantor cabang distributor dan bertugas untuk 

melakukan perawatan produk. Saat ini Traknus menggunakan sistem basis data SAP, 

dengan begitu semua data stock dapat diakses dari masing-masing kantor cabang. 

Penggunaan sistem tersebut memudahkan kantor cabang ketika melayani pelanggan 

untuk mengetahui jumlah stock yang dimiliki oleh pusat. Penggunaan SAP 

memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan, namun tidak jarang terjadinya 

overstock ataupun stockout. Untuk menghadapi permasalah tersebut pihak Traknus 
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akan melakukan negosiasi dengan pelanggan untuk dapat melakukan pengiriman 

kembali dengan lead time yang telah ditentukan. Tentunya hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang dimiliki oleh Traknus. Selain itu 

perusahaan juga memasarkan berbagai jenis produk, dimana tiap produk memiliki 

kontribusi yang berbeda terhadap biaya simpan. Sehingga diperlukan kebijakan 

persediaan yang sesuai untuk tiap jenis produk.  

Usaha yang dapat dilakukan untuk permasalahan diatas adalah dengan 

kebijakan persediaan probabilistik. Dalam kebijakan tersebut dikenal adanya 2 

metode dasar, yaitu metode Q dan P. Metode Q atau continuous review persediaan 

dipantau secara berkelanjutan dan sebuah order sebesar Q akan ditempatkan apabila 

persediaan menyentuh posisi reorder point (ROP). Sedangkan metode P atau periodic 

review peninjauan persediaan dilakukan secara periodic atau pada periode tertentu 

misal tiap minggu atau tiap bulan (T) dan order dilakukan saat review persediaan 

berada dibawah atau sama dengan reorder point. Kemudian dengan metode ABC 

maka dilakukan klasifikasi produk, karena tidak semua jenis produk akan memiliki 

perlakuan kebijakan persediaan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan metode mana yang tepat digunakan untuk mengendalikan persediaan 

berdasarkan klasifikasi produk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian, yaitu : 

“Kebijakan persediaan apa yang sesuai dengan klasifikasinya serta dapat memberikan 

minimal total biaya persediaan dan service level yang baik di PT.Traktor Nusantara 

?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah : 

1. Menentukan klasifikasi produk berdasarkan rata-rata permintaan produk 

per bulan  
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2. Menentukan parameter simulasi persediaan yang diperoleh berdasarkan 

kebijakan persediaan tiap klasifikasinya 

3. Mendapatkan metode yang tepat dalam mengendalikan persediaan 

dengan parameter minimum total biaya persediaan dan service level 

yang baik untuk PT.Traktor Nusantara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah 

memberikan rekomendasi kepada perusahaan dalam menentukan metode 

pengendalian persediaan produk yang tepat berdasarkan klasifikasinya sehingga 

mendapatkan metode mana yang memberikan minimum total biaya persediaan dan 

service level yang lebih baik.  

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data permintaan produk yang digunakan adalah data permintaan selama 

tahun 2014-2016 

2. Tidak mempertimbangkan kapasitas gudang dan umur produk 

3. Harga barang yang dipesan dianggap tetap tidak tergantung pada jumlah 

lot pemesanan 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Asumsi shortage yang digunakan adalah backorder  

 

 


