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Abstrak 

Pengendalian persediaan menggunakan metode probabilistik digunakan untuk 

mengurangi biaya persediaan . Pengendalian persediaan dilakukan berdasarkan 

data historis. Pengendalian persediaan probabilistik ini digunakan untuk 

mengetahui kuantitas pemesan optimal pada bahan baku tepung aci yang 

merupakan bahan baku utama pada pembuatan mie soun di PD. Mujur Jaya. 

Hasil perhitungan persediaan dengan metode probabilistik yang dilakukan pada 

tahun 2012 di dapat bahwa Q optimal adalah 29,95185 ton dan memiliki nilai 

safety stock sebesar 2,91 ton serta memiliki level pemesanan kembali (ROP) pada 

nilai 18,47 ton. Sedangkan pada tahun 2013 diperoleh Q optimal sebesar 

288,0723 ton dan memiliki safety stock sebesar 1,67 ton dan tingkat ROP sebesar 

17,19 ton. Hasil perbandingan antara pembelian bahan baku yang dilakukan 

perusahaan dengan pengendalian persediaan metode probabilistik dapat 

menghemat biaya inventory pada tahun 2012 sebesar Rp 288.139,36 sedangkan 

pada tahun 2013 perusahaan dapat menghemat biaya inventory sebesar 

Rp614.877,94. Setelah itu dilakukan peramalan untuk mengetahui Q* 

(pemesanan optimal),SS (safety stock), dan ROP (Reorder Point). Hasil 

perhitungan Q* pada tahun 2014 adalah 27,67624 ton serta memiliki nilai 

SS(safety stock) sebesar 1,77 ton, dan ROP di ttitik 17,27 ton. Selanjutnya pada 

tahun 2015 perusahaan memiliki nilai Q* sebesar 26,07322 ton dan SS (safety 

stock) sebesar 0,50 ton sedangkan ROP (Reorder Point) sebesar 15,95 ton. 

Kata kunci : Q*,safety stock, reorder point, pengendalian persediaan 

probabilistik, regresi linier. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan seperti perusahaan perdagangan, industri atau 

jasa selalu melakukan persediaan. Itu merupakan hal yang sangat urgen, 

hal ini muncul dikarenakan permasalahan akan kurangnya atau kelebihan 

persediaan. Ketika perusahaan mengalami kelebihan persediaan tentunya 

akan merugikan perusahaan yaitu dalam hal perputaran uang dan 

munculnya biaya tambahan modal. Jika perusahaan kekurangan 

persediaan juga akan mengalami kerugian karena tidak bisa memenuhi 

kebutuhan pelanggan dengan baik walaupun bisa maka akan menambah 

biaya dan waktu karena adanya pemesanan persediaan secara mendadak. 

Menurut Heizer dan Render (2008) berdasarkan fungsinya 

persediaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok  yaitu batch stock, 

fluctuation stock, anticipation stock. Semua organisasi memiliki beberapa 

cara sendiri dalam melakukan pengontrolan terhadap persediaan. Menurut 

Heizer dan Render (2008) fungsi persediaan meliputi decouple yaitu 

memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi, melakukan decouple 

perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang 

barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan, mengambil 

keuntungan dari diskon kuantitas, dan melindungi terhadap inflasi serta 

kenaikan harga. 
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Menurut Heizer dan Render (2008) persediaan dapat mengalami 

beberapa fungsi yang menambah fleksibilitas bagi operasi perusahaan, 

untuk mengakomodasi fungsi – fungsi persediaan perusahaan harus 

melakukan pemeliharaan terhadap jenis – jenis persedian yaitu persediaan 

bahan mentah, perediaan barang stengah jadi, persediaan pasokan 

pemeliharaan, perbaikan,  oprasi, dan pemeliharaan barang jadi. 

Penelitian kali ini akan dilakukan pengendalian persediaan pada PD. 

Mujur Jaya yang didirikan sejak Tahun 1990. Sampai saat ini perusahaan 

memiliki 221 karyawan. Perusahaan ini memiliki wilayah pemasaran di 

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. 

PD. Mujur Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi mie 

sohun yaitu mie yang terbuat dari tepung aci. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang masih sederhana dan konvensional. Permasalahan yang 

terjadi pada perusahaan adalah kelebihan bahan baku yang sering 

membuat aliran perputaran uang menjadi berhenti. Permasalahan tersebut  

tersebut terjadi dikarenakan perusahaan tidak memiliki sistem 

pengendalian persediaan secara pasti dan sistematis. Perusahaan akan 

melakukan pemesanan ketika terdapat laporan dari bagian gudang 

bahwasannya persediaan telah menipis. Laporan menipisnya bahan baku 

tersebut berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh bagian gudang 

bersama bagaian produksi. Pemesanan dilakukan oleh pihak administrasi 

dengan menghubungi supplier untuk melakukan transaksi. Jumlah 

pemesanan bahan baku juga dilakukan oleh beberapa pihak gudang dan 
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beberapa pihak produksi berdasarkan intuisi mereka yang didasarkan 

pada permintaan yang terjadi. 

Selama ini perusahaan hanya mengandalkan intuisi dari para 

orang orang yang ikut dalam menentukan kapan pemesanan dilakukan 

dan berapa jumlahnya. Pengambilan keputusan tersebut tentunya akan 

menimbulkan ketidakpastian dalam setiap pesannya dan hasil keputusan 

sangat tergantung dari kemampuan analisa orang orang yang ikut serta 

dalam pengambilan keputusan. 

 Penelitian ini dilakukan pengendalian persediaan untuk 

membantu perusahaan agar tidak mengalami kekurangn stok atau 

kelebihan stok bahan baku. Permasalahan yang dihadapi perusahaan 

adalah tidak tepatnya waktu dalam melakukan pemesanan, karena 

perusahaan tidak memiliki nilai ROP (Reorder Point). Perusahaan 

biasanya hanya menggunakan perkiraan saja, hal seperti itu dapat 

mempengaruhi biaya oprasional. Sistem yang seperti itu akan membuat 

perusahaan harus melakukan pemesanan kembali saat pesanan datang dan 

persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan.  

Penelitian ini akan dilakukan pengendalian persediaan dengan 

menggunakan model probabilistik back order.  Pengendalian persediaan 

pada kasus ini fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya total 

persediaan. Penggunaan metode probabilistik dikarenakan perusahaan 

memiliki permintaan yang selalu berubah ubah sehingga metode 
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probabilistik cocok digunakan untuk melakukan pengendalian persediaan 

pada perusahaan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni : “bagaimana 

pengendaliaan persediaan dengan menggunakan model probabilistik 

untuk meminimalkan biaya persediaan” 

1.3. Batasan Penelitian 

1. Model yang digunakan untuk menghitung pengendalian persediaan 

adalah model probabilistik dibantu dengan software microsoft 

excel. 

2. Produk yang dihitung adalah tepung aci bahan baku utama 

pembuatan mie sohun PD. Mujur Jaya. 

3. Data yang digunakan adalah data bulan Januari –Desember 2012 

dan 2013. 

1.4. Asumsi 

1. Lead time adalah tetap setiap kali pemesanan bahan baku. 

2. Biaya simpan merupakan hasil wawancara dengan pihak 

administrasi dan gudang. 

3. Biaya pemesanan adalah tetap setiap kali melakukan pemesanan. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pengendalian persediaan ialah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui nilai kuantitas pemesanan yang optimal, safety stock, 

dan ROP 2012, 2013, 2014, dan 2015. 

2. Mengetahui kesesuaian dan perbandingan total biaya antara 

kebijakan perusahaan dan metode pengendalian persediaan 

probabilistik.  

3. Mengetahui hasil peramalan permintaan bahan baku pada tahun 

2014 dan 2015. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti menerapkan ilmu yang di dapat di kuliah terhadap 

dunia perusahaan. 

2. Membantu perusahaan dalam menentukan persediaan yang 

optimal. 

3. Menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan UIN Sunan 

Kalijaga selaku universitas dimana peneliti melakukan studi. 

1.7. Sistematika Penelitian 

Gambaran umum secara keseluruhan dari tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  
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BAB I Pendahuluan 

 Isi dari bab ini menjelaskan kondisi-kondisi umum yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian, sehingga dapat 

dirumuskan masalah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi 

penelitian ini. Selanjutnya akan dijabarkan rumusan masalah yang 

ada menjadi beberapa tujuan penelitian yang kongkrit beserta 

dengan batasan-batasan masalah yang ada. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Isi tinjauan pustaka akan menunjukkan posisi penelitian 

ini dari penelitian-penelitian lain yang sejenis. Penelitian yang 

dijadikan referensi berasal dari jurnal-jurnal ilmiah nasional 

maupun internasional yang telah dipublikasikan. Selain itu, akan 

dibahas secara detail landasan-landasan teori yang mendukung dan 

menguatkan analisa dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian akan memberikan gambaran tentang 

lokasi penelitian, jenis-jenis data, dan teknik-teknik pengumpulan 

serta pengolahan data yang telah didapatkan dalam penelitian. 

Diagram alir penelitian yang ada dalam bab ini juga akan 

memberikan gambaran spesifik tentang alur penelitian dari awal 

hingga akhir. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Membahas secara menyeluruh hasil-hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan sebelumnya, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ialah 

menentukan persediaan yang baik. Metode yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah metode probabilistik. Kemudian akan 

dilakukan pengolahan dengan menggunakan software excel, yang 

nantinya akan digunakan oleh perusahaan sebagai alat dalam 

pengambilan keputusan terkait persediaan. 

BAB V Kesimpulan 

Isi dari bab ini akan disimpulkan hasil akhir dari penelitian 

yang telah dilkukan. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. Selain itu, akan diberikan pula saran-saran yang 

membangun bagi perusahaan dan untuk mendukung 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Metode perhitungan probabilistik pada PD. Mujur Jaya pada 

tahun 2012 memiliki nilai Q sebesar 29,95185 ton dan nilai 

safety stock sebesar 2,91 ton kemudian memiliki titik pemesanan 

ulang sebesar 18,47 ton. sedangkan pada tahun 2013 nilai 

pemesanan optimal untuk bahan baku adalah 28,0723 ton dan 

memiliki safety stock sebesar 1,67 ton, sedangka untuk level 

pemesanan atau reorder point memiliki nilai sebesar 17,19 ton. 

2. Metode pengendalian persediaan dengan probabilistik sesuai 

digunakan untuk perusahaan. Perbandingan biaya simpan antara 

perusahaan dengan biaya simpan probabilistik pada tahun 2012 

untuk pengendalian persediaan yang dilakukan perusahaan 

sendiri yaitu sebesar Rp288.139,36 sedangkan untuk tahun 2013 

perusahaan  dapat menghemat biaya inventory sebesar 

Rp614.877,94.  

3. Perhitungan pengendalian persediaan pada tahun 2014 dan 2015 

dengan menggunakan data peramalan dengan metode regresi 

dihasilkan kuantitas pemesanan pada tahun 2014 sebesar 
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27,67624 ton dengan safety stock sebesar 1,77 ton dan memiliki 

level pemesanan kembali pada 17,27 ton.  Perhitungan 

selanjutnya yaitu pada tahun 2015 didapat nilai pemesanan 

optimal bahan baku sebesar 26,07322 ton dengan safety stock 

sebesar 0,50 ton dan memiliki level pemesanan kembali pada 

15,95 ton.  

1.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang bisa 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Pemesanan bahan baku aci pada PD. Mujur Jaya dapat 

menggunakan hasil perhitungan ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat digunakan aplikasi SPK untuk 

mempermudah dalam pengambilan keputusan. 
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