BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar bclakang.
Semakinberkembangnya
teknologi dewasaini dapat mempengaruhi
segalasegi kehidupanmasyarakat.pada era globalisasiyang terjadi saat ini,
banyak perusahaan menghadapi persaingan yang sangat tinggi untuk
mendapatkanperolehankeuntunganyang optimal dengancara meningkatkan
tingkat penjualanproduk dan keinginan menguasaipangsa pasar terbesar.
Dalam usaha peningkatantersebut,diperlukan strategi untuk memasarkan
produk-produknya secara tepat sehingga produk dapat digunakan oreh
konsumen.
Sistem persediaanmemegangperanan yang cukup penting dalam
suatu perusahaanmanufaktur, baik persediaan bahan baku, part, maupun
produk. Masalah persediaandalam sistem manufaktur lebih
rumit bila
dibandingkandengan masalah pada sistem non manufaktur. pada
sistem
manufaktur,ada hubunganlangsungantaratingkatpersediaan,jadwar
produksi
dan permintaankonsumen.oreh karena itu, perencanaandan pengendarian
persediaannya
harus terintegrasidenganperamalanpermintaan,jadwal induk
produksi, dan pengendalianproduksi. Jika perusahaanmemesan
bahan dari
suplier dengan kuantitasyang relatif kecil tetapi sering, maka
selain biaya
pemesananyang tinggi, dimungkinkan terjadi kekurangan
persediaan.
Kekurangan persediaanmenyebabkanpermintaan konsumen

tidak dapat
terpenuhisehinggadapat mengurangitingkat kepercayaan
konsumen.Di rain
pihak' jika bahantersediaberrebihmaka akan menumpuk
di gudangdan ini
merupakan

pemborosan.

"sumber :Ronard H. Batou, Brslzess Logistic Management,
PrenticeHall IntemationalINC. 1992"

Dalam tujuan untuk mencapaikeuntunganyang optimal,diperlukan
manaJemen
terhadap biaya yang dikeluarkan terhadap besarnyapenjualan
produk ke konsumen. Pengaturan biaya dalam lingkup perusahaan
meliputi
banyakhal. Salah satunyaadalahbiaya total persediaan.Biaya ini meliputi
biayapesan,biayasimpan,dan biayastockout.
Untuk menghindariterjadinyapeningkatanbiaya diatas,perusahaan
perlu mengaturberapakuantitaspemesanandan frekuensipemesanan
yang
tepat agar biaya yang dikeruarkanmenjadi minimum. Untuk memperoreh
gambaran yang tepat mengenai pengaturantersebut, diperlukan
simulasi.
Pembuatan
model simulasitersebutdiharapkandapatmembantumempermudah
perusahaan dalam rnelakukan pemesananagar kuantitas
dan frekuensi
pemesanan
sesuaiyangdiperlukan.

t.2 Perumusanmasalah.
Bagaimanakahbentuk perilaku sistem persediaandengan
adanya
parameter-parameter
yang ada didalamsistemdan diluar sistemyang berubahubahseiringdenganwaktu?
1.3 Tujuan penelitian.
Dalam simulasi sistem dinamis terhadap model persediaan
yang
digunakan untuk manganarisabiaya totar persediaan,
bertujuan untuk
mengetahuiperilaku sistem sebagairespon terhadapperubahan
parameterparameteratau faktor yang ada didatam sistem
atau diluar sistem. Dari
perubahanparameteratau faktor tersebutakan
dicari perilaku yang paling
diharapkanoleh pemodel.
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Asumsidan BatasanMasalah.
Asumsidari penelitianadalahsebagaiberikut:
| . PermintaandistributorberdistribusiNormal dan poisson.
2. Harga beli, ongkos pesan, dan ongkos simpan bahan baku B
tidak
mengalamiperubahan.
Batasanmasalahyangdigunakandalampenelitianadalah:
l. BahanbakuyangdigunakanadalahbahanbakuA danB.
2. Untuk memproduksisatu unit produk dibutuhkansatu
unit bahan baku
gradeA dan untuk memproduksibahanbaku gradeA diperrukan
satu unit
bahanbakugradeB.
3. Bahanbaku gradeA dan B dipesandari suplieryangsama.
4' Biaya kekurangan bahan baku grade A merupakan
tambahan harga beli
bahanbaku tersebut.Sedangkanbiaya pesanpada saat
kekurangandalam
hal ini relatif sangatkecit dibandingkanbiaya kekurangannya,
sehingga
dapatdiabaikan.
5. Permintaan produk dari konsumen lebih diutamakan,
sehingga jika
kekuranganbahanbaku grade A, perusahaanakan memesan
ke suplierdan
dianggapsuplierlangsungdapat memenuhi,tetapi
hargaper unit bahan
bakutersebutlebih mahal.
6. Biaya kekuranganbahanbaku grade B tidak
ada karenajika bahanbaku
grade B kurang, maka bahan baku grade
A menjadi lebih sedikit dan
konsekuensinya
bahanbaku gradeyang dipesandari suplier
harus lebih
banyak,
7' Bahanbaku gradeA dapatdiperolehdari
suplierdanjuga dapatdiperoleh
denganmengolahbahanbakugradeB menJadi
A.
8' Harga bahanbaku gradeA masih lebih mahar
dibandingkandenganbahan
bakugradeA dari hasilpengolahanbahan
bakugradeB.
9' Kapasitasproduksi dianggapberrebihdan
sisa kapasitasdigunakanuntuk
mengubahbahanbakugradeB menjadigrade
A.

10.Jika pengolahanbaku gradeA dari bahanbaku gradeB masihbelum dapat
masihharusmemesanbahanbaku
memenuhipermintaan,makaperusahaan
gradeA dari suplier.
I l. Pemesananbahan baku B sesuai densan kebiiakan Economic Order
QuantiQ.

1 . 5 SistematikaPenulisan.
LaporanTugasAkhir ini memiliki sistematikapenulisansebagaiberikut:
BAB I : Pendahuluan.
Pada bagian ini berisi latar belakangdiadakannyapenelitianTugas
Akhir ini yang meliputi uraian masalahyang mendorongperlunya
diadakannyapenelitian yang dilakukan, perumusanmasalahuntuk
merumuskan permasalahanpokoknya, pembatasanmasalah dan
asumsiyang bertujuanagar tujuan penelitianjelas ruang lingkupnya,
sistematikapenulisanyang meliputipenjelasan
masing-masing
bab.
BAB II : LandasanTeori.
Pada bagian ini berisi tinjauan pustaka yang memuat uraian
sistematikayang menunjangserta berkaitanerat dengan penelitian
yang dilakukan yang dirangkum berdasarkanketerangan-keterangan
yang dikumpulkanpenuntundari daftar pustaka,landasanteori yang
merupakanpenuntununtuk memecahkanmasalahyang dihadapiatau
untuk merumuskanhipotesis.
BAB Ill: MetodologiPenelitian.
Pada bagian ini berisi tahapanpenelitianyaitu tahapanmetodologi
pemecahanmasalahdalam bentukflow chart yang terstruktursampai
penyelesaian
atau solusi, prosedurpenelitianyang berisi uraian
lengkapdan terinci mengenaitindakan-tindakan
yang telah dilakukan
padapelaksanaan
penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan.
Padabagianini berisitentangpengolahan
datadan analisa.
BAB V : Kesimpulan.
Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hasil analisa
dilakukan.

