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PERANCANGAN SISTEM PERSEDIAAN
METODE T DI PT X

')Alfian, 
2)Y.M. Kinley Aritonang, Kevin Alexander Lam

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri
Universitas Katolik parahyangan

Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung-40141
Email : l)alfian.tan@unpar.ac.id, z)kinlev@unpar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem persediaan sebuah perusahaan
tekstil di Bandung. Objek penelitian (PT X) adalah se'buah perusahaan tekstil yang
menghasilkan 20 jenis kain dengan melibatkan 12 jenis benang sebagai bahan baku. Belum
ada cara sistematis yang diterapkan oleh perusahaan untuk hengutu, sistem persediaan
benang. Intuisi masih digunakan sebagai cara utama untuk menen[ukan waktu dan jumlah
pemesanan benang' Cara ini belum bisa menunjukan peformansi yang baik dengan sering
terjadinyabackorder. Oleh sebab itu sistem persediaan PT X perlu'dirincang dengan lebi[
baik. Metode T adalah metode pengaturan persediaan yang menerapkan interval waktu
pemesanan tetap. Penerapan strategi ini membuat pemantauan jumlah persediaan secara
kontinu tidak diperlukan. Hal ini tentu lebih efisien. Terdapat 2 alternatif strategi pemesanan
yang akan dipertimbangkan dengan metode T ini yaitu pemesanan masing-masing jenis
benang (single ordefldan pemesanan sekaligus untuk sekelompok jenis -benang- 

Qointordefl. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diusulkan untuk melat ulian pemesanan dan
review persediaan setiap t hari sekali dengan metode jont order terhadap keseluruhan
benang dari setiap pemasok. Pemesanan dilakukan dengan strategi joint order karena
strategi ini memiliki biaya yang paling rendah.

Kata kunci : Persediaan benang, Metode T, single order, Joint order

ABSTRACT

This research is conducted to design an inventory control system in a furtile factory
in Bandung. A research object (Pf D is a textile factory that produces 20 kinds of fabric
using 12 kinds of thread as raw materials. There i.s no systematic method which is apptied
by the company to manage its thread inventory system. Intuition s still the main method
that is used to determine the time and number of items to order. It doesn't show a good
performance by frequently happened backorder. According to this problem, the inve-ntory
control system of PT X should be designed properly. The-T system is an inventory control
system with a frxed order interual. This fixed interual system makes a continuous inventory
review not necessary. It is obviously more efficient. There are 2 alternatives of order
strategy that are considered in implementing T system design. There are ordering each item
individually (single orde) and ordering a group of items at the same time fibint orde).
According to the results of this research, it is recommended that the company i'mplements'a
regular order and review process which is every 1 day using joint oraer itrategy for all kinds
of thread from each supplier. Order process shoutd be doni in joint strategy-because it has
the lowest total inventory cost.

Keyword : Thread inventory, T system, Single order, loint order



I. PENDAHULUAN

Pada saat ini persaingan di dunia industri sangatlah ketat. Setiap industri berusaha

melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. ndak hanya berhenti
pada pemenuhan kebutuhan konsumen, setiap industri juga berusaha untuk
mempertahankan loyalitas konsumennya. Reichheld dan Cook (1996) menunjukkan bahwa
loyalitas konsumen memiliki dampak besar bagi suatu perusahaah yaitu dengan naiknya
pendapatan perusahaan karena pembelian produk yang berulang. Cronin dan Taylor (L992)

menunjukkan bahwa loyalitas konsumen yang ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk
membeli barang dari suatu pihak dipengaruhi oleh kepuasan yang dirasakannya. Lebih jauh

lagi kepuasan ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan pihak perusahaan

kepada konsumen. Adapun salah satu dasar penelitian Cronin dan Taylor (L992) ini adalah

model pengukuran kualitas pelayanan yang telah dibangun oleh Parasuraman et al. (1988)
yang mana salah satu atribut penilaian kualitas layanan adalah ketepatan waktu pemenuhan
permintaan konsumen.

Ketepatan waktu pemenuhan permintaan ini memang tidak selamanya dapat
dipenuhi. Hal ini disebabkan jumlah permintaan dan ketersediaan pasokan barang yang

bersifat probabilistik sehingga tidak dapat diramalkan dengan tepat. Tersine (1994)
menyatakan perlunya sistem persediaan yang baik untuk mengatasi masalah ini. Dengan

sistem persediaan yang baik maka kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumen
dapat dikurangi. Sistem persediaan yang baik tentunya adalah suatu sistem persediaan yang

dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen dengan biaya mini1um. Adapun
beberapa komponen biaya yang relevan dalam proses optimalisasi suatu sistem persediaan

adalah biaya pemesanan barang dan biaya simpan. Persediaan dengan jumlah yang terlalu
banyak akan mengakibatkan ongkos simpan yang tinggi sedangkan persediaan yang terlalu
sedikit menyebabkan tingginya frekuensi pemesanan barang sehingga menimbulkan ongkos
pemesanan yang besar. Karakteristikbiaya-biaya ini perlu dipertimbangkan dalam
perancangan suatu sistem persediaan.

Berkaitan dengan sistem persediaan ini, dilakukanlah penelitian dengan objek berupa
perusahan tekstil PT X. PT X menghasilkan 20 macam kain yangmelibatkan 12 jenis benang

sebagai bahan baku. Pada saat ini,perusahaan sering kali mengalami stock ouf persediaan

benang yang mengakibatkan keterlambatan produksi kain sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan konsumen tepat waktu yang akhirnya menyebabkan backorder. Walaupun pada

kenyataannya konsumen tetap mau menunggu pesanan kainnya, namun apabila terus
terjadi maka hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan berakhir pada

perpindahan konsumen ke produsen lain. Kejadian stockout ini menunjukkan belum baiknya

sistem persediaan yang dimiliki oleh PT X. Pada kenyataannya memang belum ada metode
yang digunakan oleh pihak perusahaan dalam mengendalikan sistem persediaan benang.
Intuisi masih menjadi hal yang diandalkan dalam menentukan waktu dan jumlah pemesanan

barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang
sistem persediaan bahan baku benang di PT X. Benang-benang yang digunakan untuk
menghasilkan kain diperoleh dari 2 pemasok berbeda tetapi berasal dari kota yang sama

sehingga lead time kedua pemasokdiasumsikan sama. Berkaitan dengam model persediaan

yang digunakan, lead time dari kedua pemasbk diasumsikan konstan. Rancangan sistem
persediaan yang diterapkan untuk PT X adalah sistem persediaan dengan interual
pemesanan yang konstan atau disebut juga sebagai metode T. Metode T ini dapat
mengurangi frekuensi pemeriksaan jumlah persediaan suatu perusahaan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Fogafty et al. (1991) mendefinisikan persediaan sebagai seluruh barang/material
yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi sedangkan Tersine (1994)
mendefinisikan persediaan sebagai jumlah barang/material yang dimiliki pada saat/waktu
teftentu. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah
persediaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan produksi, distribuEi, ataupun kebutuhan
lainnya. Dua jenis metode yang diketahui dapat digunakan untuk mengendalikan sistem
persediaan ini adalah fixed order sDe system (metode Q) dan fixed order interual system
(metode T). Metode a merupakan sistem pengendalian persediaan dengan jumlah
pemesanan yang tetap pada titik pemesanan teftentu. Metode a mengharuskan
penggunanya untuk memantau terus menerus level persediaan yang dimiliki hingga sampai
pada titik pemesanan. Sebaliknya, metode T adalah sistem pengendalian persediaan yang
menetapkan interval pemesanan yang konstan sebesar Tsehingga tidak diperlukan
pemantauan level persediaan secara terus menerus. Adapun jenis-jenis biaya yang
dilibatkan dalam model matematis metode T ini adalah biaya pemesanan, biaya simpan, dan
biaya stockoaf Berdasarkan model persediaan yang dijelaskan dalam Tersine (1994) maka
bisa dipaparkan beberapa persamaan matematis untuk setiap biaya persediaan yang
terlibat. Total biaya review dan pemesanan dapat dihitung dengan mengalikan total biaya
satu kali reviewTpemesanan (E) dengan frekuensi reviewlpemesanan (1fi) dalam suatu
periode tertentu seperti ditunjukan oleh Persamaan 1.

Biaya pemesanan = E lT ...........(pers-1)

Total biaya simpan didapatkan dengan mengalikan besar biaya simpan per periode
(L) dengan rata-rata persediaan per periode. Pemesanan barang dilakukan pada titik waktu
teftentu (T) untuk mengembalikan level persediaan ke titik maksimumnya sebesar R. Barang
pesanan akan sampai dengan lead time tertentu (r) dimana selama lead timeterdapat rata-
rata permintaan (demand) sebesar p sehingga pada saat kedatangan barang pesanan, level
persediaan yang tersisa adalah R-p. Dengan rata-rata permintaanyang konstan selama
periode T, maka sisa persediaan pada saat pemesanan selanjutnya adalah R-p-D dengan D
adalah jumlah permintaan selama periode tertentu. Dengan demikianrata-rata level
persediaan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

(n-p)+(n-p-oD. ^ .. DT

z =R-P-7" ..'.......(Pers-2)

Berdasarkan Persamaan 2 maka bisa didapatkan fungsi biaya persediaan (H) sebagai
berikut.

H=L(*-r A (pers-3)

Komponen biaya ketiga adalah biaya stockout dalam hal ini adalah backorder. Untuk
mencari rata-rata biaya backorderdalam suatu periode maka terlebih dahulu perlu diketahui
rata-rata jumlah backorder yang terjadi pada satu periode pemesanan yang akan
dikumulatifkan menjadijumlah backorder untuk keseluruhan periode. Backorderakan terjadi
apabila persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan
selama periode T (periode antarprosesreviewypemesanan) dansekaligus permintaan selama
lead time (r). Rata-rata jumlah backorder per periode pemesanan dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan 4 dengan x adalah jumlah permintaan sedangkan fungsi h
merupakan fungsi probabilitas jumlah permintaa n.
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Berdasarkan Persamaan 4 bisa didapatkan fungsi untuk menghitung rata-rata total
backorder(E(R,T)) sepanjang periode pemesanan seperti pada Persamaan 5, dengan H(R,T)

= LT/B , L sebagai biaya simpan dan B adalah biaya backorder(Hadley dan Whitin, 1963).

E(R,r): iff(*-*)[(*;D dx = +lor*,, QQ) + (Ltr*, - R) x fr(R, ?')] ... ..(Pers-5)

Pada akhirnya biaya total backorder bias didapatkan dengan cara mengalikan biaya
backorder (B) dengan total backorder (E(R,T)). Ketiga komponen biaya ini membentuk satu
fungsi tujuan biaya system persediaan sebagai berikut.

Melalui persamaan di atas akan dicari nilai T yang dapat mengoptimalkan biaya
persediaan. Pada suatu permasalahan yang dihadapi, akan sangat memungkinkan apabila
pemesanan dilakukan untuk lebih dari 1 jenis barang ke satu pemasok yang sama. Hal ini
membuka pilihan system joint order. Sistem joint order ini juga dapat diterapkan dengan
metode T melalui fungsi fujuan pada Persamaan 7, dengan a sebagai biaya untuk setiap
tambahan jenis barang yang dipesan dan n adalah banyaknya jenis barang yang dipesan.

,,=u#+IiLr[.,(*,_tlt_*)*BixE(R,rl,]..........(Pers-7)

III. PENERAPAN

PENGUMPULAN DATA
Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data berupa jumlah permintaan

benang selama 1 tahun (52 minggu - 6 hari kerja/minggu), lead time, selca komponen-
komponen biaya yang diperhitungkan dalam sistem persediaan. Terdapat 12 jenis benang
yang digunakan di PT X. Keduabelas jenis benang ini didapatkan dan 2 pemasok yang

berasal dari Bandung. Adapun data jumlah permintaan yang digunakan adalah data historis
permintaan per minggu dari Oktober 2011 hingga September 20L2. Lead time pengiriman
benang setiap pemasok adalah sama yaitu t hari.

Komponen-komponen biaya yang dilibatkan dalam perhitungan biaya sistem
persediaan di PT X antara lain :

1. Biaya pembelian barang
Biaya pembelian barang mencakup harga setiap jenis benang pada Tabel 1.

Tabel 1.

No Benang
Harga
(Ro) No Benang

Harga
(Rp)

1 cf7 4.320.000 7 CT 20 3.800.000

2 CT 10 4.200.000 8 TR 20 s.600.000

3 Cf L2 4.100.000 9 TR 30 5.200.000

4 cf t4 4.000.000 10 Dry 150 6.000.000

5 CT 16 3.960.000 11 Dry 2OO 6.300.000

6 CT T7 3.900.000 12 PE 30 s.800.000
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3.

Biaya pemesanan barang
Biaya yang peftarna dari kategorl ini meliputi biaya administrasi sebesar Rp 2.000 setiap

kali'pesan-d.ngun adanya biala tambahan sebesar 2Oo/o untuk setiap penambahan jenis

benang yang diPesan.

ataupun alat-alat tulis k
adalah biaya telePon. B

hasil wawancara diperkirakan bahwa r
pemesanan barang adalah sebesar 3

setiap jenis benang lain yang dipesan.

Dengan mengasumsikan jumlah jam kerja

walitu yang dihabiskan karyawan untuk
lah 5 menit, didapatkan besar komponen

biaya ketiga ini yaitu Rp 831,25, sedangkan untuk penambahan 1 jenis benang yang

mesanan diasumsikan bertambah 1 menit
L66,25. Biaya keempat adalah biaya proses

ang karyawan. Upah karyawan adalah Rp

otetr Z orang karyawan dalam melakukan

pemeriKaan diperkirakan sebesar 5 menit untuk 1 jenis benang .pesanan dan

bertambah sebesar 3 menit/benang apabila terdapat lebih dari 1 jenis benang dalam

sebuah pesanan yang diperit<sa. 
-AeiOasarkan jam kerja/bulan yang sama dengan

karyawan bagian 
'p",iOutiun, didapatkan biaya pemeriksaan sebesar Rp 1.388,916

dengan tambihan biaya sebesar Rp 833,35 per jenis benang'

dan biaya gudang. Biaya modal merupakan
an barang. BiaYa ini diukur dengan

rsebut disimpan di bank. Neto bunga

. Besarnya biaya modal setiap jenis benang

benang. Komponen kedua adalah biaya 9u
listrik dan biaya karyawan pemelihara

dikeluarkan perusahaan per tahun adal

pemeliharaan gudang (kebersihan dan keaman

dengan demikian tot-at Uiaya gudang per tahun adalah sebesar Rp 109.200.000' Biaya

guaing ini akan dibagi rata untuk letiap unit benang .berdasarkan 
total permintaaan

5.nuni per tahun sehlngga didapatkan biaya gudang/tahun/per bal benang sebesar Rp

25.4t6,036.

Biaya backorder
Aiaya backorder muncul karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan

konsumen tepat waktu pada suatu peri

diasumsikan sebagai hilangnya kesempata

dari hasil penjualan periode tersebut. Adap

4,60/o. BiaYa
benang di P

berdasarkan
secara cepat maka perusahaan akan membeli bahan baku benang dari luar dan bukan

dari pemasok sePerti biasanYa.

4.

I
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x

PENGOLAHAN DATA AWAL

Tahap ini dimulai dengan Pengujia

benang. Hasil pengujian menunjukkan bah

berdistribusi Normal. Langkah selanjutnya

berdasarkan informasi yang diperoleh dari ta

Tabel 2. Biaya Simpan Benang per Bal/Tahun

No Benang Total( Rp ) No Benang Total( RP )

1 q7 224.t36,0363 7 cr 20 200.216,0363

2 CT 10 218.616,0363 8 TR 20 283.016,0363

3 CfL2 214.016,0363 9 TR 30 264.6L6,0363

4 Cf L4 209.416,0363 10 DTY 150 301.416,0363

5 CT 16 207.576,0363 11 DTY 2OO 315.216,0363

6 c.f 17 204.816,0363 t2 PE 30 292.2L6,0363

Komponen
antara neto bunga

biaya
bank

ketiga adalah biaya backorder yang.

per tahun dengan harga jual benang {i
didapatkan dari
pasaran . BiaYa

perkalian
backorder

beseftahargabenangyangdigunakandapatdilihatpadaTabel3.

Tabel 3. Biaya BackorderBenang /Bal

No Benanq
Harga

lual/Bal(Rp)
Biaya Backorder

(Rp)

1 ct7 4.898.880 225.348,5

2 CT 10 4.717.440 2L7.002,2

3 CI L2 4.626.720 2L2.829,1

4 CT 14 4,536.000 208.656

5 CT 16 4.445.280 204.482,9

6 ct t7 4.3s4.560 200.309,8

7 CT 20 4.t73.t20 191.963,5

8 TR 20 6.168.960 283.772,2

9 TR 30 s.806.080 267.079,7

10 DTY 150 6.7L3.280 308.810,9

11 DTY 2OO 7.076.L60 325.503,4

t2 PE 30 6.531.840 300.464,6

PERANCANGA N SISTEM PERSEDIAAN
TahaP ini terdiri dari 2 bagian Ya

kasus single order dan ioint order' P

melalui enumerasi berdasarkan interval

langkah-langkah pencarian solusi optimal u

langkah-langkah untuk ioint order terletak

,nt"rf. sekel6mpok benang yang pemesanannya digabungkan'
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Single Order

2' Perhitungan jumlah permintaan selama r + r atau pr1,. Berikut ini adarah contohperhitungan Ur*, untuk nilai T sebesar 0,25 minggu.
Hr+r= (T + r) xD / 52.... .......:..-._ . rr-
Hr+r= (o,zs + 0,t7) x 1.771 / s2 = il;iil ;;i: "(Pers-8)

3' Perhitungan standar dev-iasi permintaan selama T+ r(o1*r). Berikut ini adalah contohperhitungaD or+, untuk nilai r sebesar 0,25 n inggu. 
'\vr+r,/' usr rr\uL rrrr (

oT+r=

t 
:$:[T:?il#:i,'i;f 

terjadinva backorderatau H1R;n. peruans backorderdapat dihituns

0,00478

n tahun di
u harus d simpan dan

distribusi ltl[fl?:'#

Persamaan 5. Terlebih
r 0,00479 yaitu 2,591.
persamaan berikut.

e-'2 /z-d""""
F-z,sstz/2 ""'(Pers-l0)

Q(Z) =:-- _- = 0,0139
ttZn

n maksimum (R) dapat diperoleh dengan

;:,;;;i ""(Pers-ll)

30

3-

9-

a

I

I

.*i

set
E
9eI
}nr
rek
cTl
E
F



Perhitungan rata-rata backorder yang terjadi selama 1 tahun E(R,T) dengan
menggunakan Persamaan 5.

1,

E(R,T) = LZVS,\Q,4'304-23) 
x 0,00478 + 3,156 x 0,01391 :0,47Bbal

Perhitungansafety stock (SS) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
SS= R-Hr+r........ .......(Pers-12)
SS = 23 - 14,304 = 8,696p 9 bal

Perhitungan total cost(TC) yang terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan
biaya backorder. Biaya pembelian tidak diperhitungkan dalam perhitungan nilai T dan R

optimum. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan total costadalah sebagai
berikut.
A. Biaya biaya pemesanan

Biaya pemesanan benang per bal untuk nilai T sebesar 0,25 didapatkan dengan
mengalikan biaya pemesanan sebesar Rp 4.632,66 dengan frekuensi pemesanan
dalam 1 tahun sebesar 5210,25 sehingga didapatkan total biaya pesan sebesar
Rp963.594,528

B. Biaya simpan
Perhitungan biaya penyimpanan benang per bal untuk nilai T sebesar 0,25 dilakukan
dengan menggunakan Persamaan 3.

H=Rp 224.t36,030t, ( zs-s,7gg-r'77 
yV

\
=Rp 2.903.410,8

C. Biaya backorder
Perhitungan biaya backorder benang per bal untuk nilai T sebesar 0,25 adalah
sebagai berikut.
Biaya backorder = BxE(R,T)....... ........(Pers-13)

= Rp 225.348,5 x 0,478 = Rp 107.716,583

Total cost (TC) diperoleh dengan menjumlahan biaya pemesanan, biaya penyimpanan,
dan biaya backorder. Total biaya untuk kebijakan persediaan benang CT7 dengan interval
pemesanan sebesar 0,25 minggu adalah Rp 3.974.721,9LL. Iterasi strategi pemesanan
individual item ini dilakukan untuk semua kemungkinan interual waktu pemesanan dan
untuk semua jenis benang.

Joint Order

Seperti telah disinggung sebelumnya, perhitungan untuk joint order tidak berbeda jauh
dengan single order. Perbedaannya terletak pada biaya pemesanan yang digabungkan untuk
semua jenis benang yang ikut dipesan. loint order ini dimungkinkan untuk benang-benang
yang memang dipasok oleh pemasok yang sama. Terdapat 2 pemasok yang menjadi
rekanan PT X. Pemasok peftama adalah pemasok yang menyediakan benang jenis CT7,
CT10, CfL2, CfL4, CT16, C-fL7, CT20 sedangkan pemasok jenis kedua menyediakan
benang TR20, TR30, Dry 150, DTY 200, dan PE30, Tabel 4 menunjukkan contoh hasil
perhitungan biaya persediaan untuk joint orderT jenis benang dari pemasok pertama.
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Tabel 4. Biaya persediaan Joint Orderpemasok 1

T Jenis Biaya Pesan Biaya Simpan Biaya Backorder

0,17

CT7

4.238.079.529

2.56L.609,092 2.357,230
CT 10 2.422.342,758 27.795,803
cr 72 1.575.267,779 0
cr 74 1.057.081,139 48.574,017
CT 16 1.132.180,910 73.708,720
CT 17 975.75t,474 0
c'f 20 7.0I2.945,548 0

0,18

c-f 7

4.002.630,667

2.523.441,377 95.729,002
CT 10 2.383.607,474 tzl.t95,677
CT 12 1.559.792,773 0
CT 14 1.044.798,083 81,112,060
CT 15 1.121.682,353 t03.825,487
cf t7 966.652,915 0
c-t 20 1.005.225,680 75.52t,147

Biaya pemesanan : Rp 4.632,66 + (7 - 1) x Rp 1.537,7 : Rp 4.238.079,529

lalui cara perhitungan yang sama
biaya pesan sistem joint order
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Gambar 1. Biaya-Biaya Persediaan CT20

Tabel 5. Solusi mal Order

Jenis Benano T
Biaya

Pemesanan Biava Simoan
Biaya

Backorder Total Biava
c-f 7 o.2t L.L47.L36,34 2.633.074,01 150.710,05 3.930.920,40

CT 10 o.2t L.L47.L36,34 2.485.993,65 181.831,03 3.814.961,03

c'f t2 0.31 777.092,36 t.786.649,77 103.680.75 2.667.422.88

C-f L4 0.36 669.L62,87 1.451.951,19 24.26t,90 2.t45.375.95
cT 16 0.37 551.077,38 t.544.937,87 3s.192,03 2.237.207,28

cf t7 0,39 617.688,80 1.185.215,26 96.156.39 1.899.060,45

CT 20 0.4 602.246,58 1.235.820,65 to4.675.91 L.942.743,L4

TR 20 o,26 926.533,20 2.332.t42,85 183.726.53 3.442.402,68

TR 30 0,33 729.995,85 1.589.191.73 19.450.39 2.438.637,98

DTY 150 0,4 602.246,58 1.875.735.18 15.250.16 2.494.23t,92
DTY 2OO 0,35 688.281,81 1.958.380,66 45.76L,06 2.692.423,52

PE 30 o,37 752.808,23 r.774.500.6L 131.530.80 2.6s8.939,63

Selain kebijakan single order, dilakukan juga perhitungan untuk joint order masing-
masing pemasok. Joint order benang CT 7 hingga CT 20 menghasilkan solusi optimal di
interval waktu pemesanan 0,18 minggu dan joint order 5 jenis benang (TR 20, TR 30, Dry
150, DTY 200, dan PE 30) dari pemasok 2 menghasilkan solusi optimal pada interval
pemesanan 0,2 minggu. Total biaya optimal yang dihasilkan untuk joint orderpada pemasok
1 dan 2 berturut-turut sebesar Rp 15.025.310 dan Rp 11.464.518. Penerapan interval waktu
pemesanan untuk joint order pun perlu disesuaikan kembali seperti halnya pada kasus single
order.Interval 0,18 minggu untuk pemasok 1 setara dengan 1,08 hari. Dengan demikian
selang waktu 1 atau 2 hari akan lebih mudah untuk diterapkan. Hal yang sama pun terjadi
pada pemasok 2 dengan alternatif selang pemesanan antara 1 atau 2 hari. Dari kedua

alternatif ini, akhirnya dipilih interval waktu antarpemesanan sebesar t hari unttk joint order
di kedua pemasok dengan biaya masing-masing sebesar Rp 15.205.380 dan Rp 11.924.640.

Total biaya persediaan per tahun berdasarkan solusi single order dengan
penyesuaian interval pemesanan disajikan pada Tabel 6 dan 7. Berdasarkan interval
pemesanan yang telah disesuaikan ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa benang
yang memiliki interval pemesanan yang sama pada 1 pemasok. Oleh sebab itu akan lebih

baik apabila pada benang-benang dengan interval pemesanan yang sama ini diterapkan
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strategi joint order sehingga akan mengurangi total biaya pemesanan, Berdasarkan
pertlmbangan ini maka 2 alternatif solusi yang akan diperhitungkan lebih lanjut adalah
penerapan joint order pada sebagian benang dan penerapan joint order untuk keseluruhan
benang. Biaya-biaya yang disajikan pada Tabel 6 dan 7 telah disesuaikan untuk alternatif
joint order pada sebagian benang.

Tabel b. tsiaya Sistem Pers ;ediaan Benanq dar Pemasok
Biaya

Jenis T (hari) Pemesanan Simpan Backorder
cf7 1

t.924.966,99
2.574.332 0

CT 10 1 2.435.257 0
CT T2 2

t.202.27t,09
1.964.557 0

CT74 2 t.484.706 0
cf t7 2 1.236.774 0
CT 16 3

641.655,66
1.823.609 0

CT 20 3 1.358.838 115.651,8
Total Biaya 3.768.893,74 12.878.073 115.651.8

t6.762.618.s4

Tabel 7. Biay Sistem Persediaan daria Pemasok 2

Biaya
Jenis T (hari) Pemesanan Simoan Backorder
TR 20 2

t.68t.846,29

2.766.663 0
TR 30 2- 1.684.383 3L.771,78

Dry 150 2 1.623.009 t55.577,2
DTY 2OO 2 t.972.t2L 0

PE 30 2 2.049.259 0

Total Biaya 1.681.846,29 10.09s.435 187.348.98
LL.964.630.27

Berdasarkan informasi pada Tabel 6 dan 7, diketahui bahwa total biaya persediaan
dengan menerapkan strategi joint order secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan
dengan joint order pada sebagian benang, Oleh sebab itu metode joint order secara
keseluruhan dipilih untuk diterapkan di PT X. Kontribusi terbesar terpilihnya strategi joint
order keseluruhan benang diberikan oleh komponen biaya simpan strategi ini yang lebih
rendah dibandingkan strategi tandingannya. Hal ini disebabkan selang waktu
antarpemesanan yang lebih kecil yaitu sebesar t hari untuk semua benang, sedangkan pada
strategi ioint order di Tabel 6 dan 7 sebagian besar benang dipesan dengan interval lebih
dari t hari. Hal ini akan mengurangi jumlah benang yang harus disimpan sehingga secara
langsung akan memperkecil komponen biaya ini.

Adapun jumlah benang yang harus dipesan oleh PT X kepada masing-masing
pemasok saat tiba waktu pemesanan adalah selisih antara tingkat persediaan maksimum
untuk masing-masing benang dengan sisa persediaan benang yang dimiliki PT X setelah
selang waktu t hari. nngkat persediaan maksimum (R) yang disarankan dengan penerapan
metode terpilih dapat dilihat pada Tabel 10. Interval waktu antarpemesanan yang diusulkan
kepada PT X sama besar dengan lead time pengiriman. Oleh sebab itu perhitungan sisa
persediaan yang dimiliki harus melibatkan jumlah kedatangan barang yang berasal dari
proses pemesanan yang telah dilakukan. Hal ini diterapkan apabila waktu pemesanan jatuh
di saat yang sama dengan waktu kedatangan barang pesanan.
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Tabel 10. Tingkat Persediaan Maksimum Setiap Jenis Benang

Jenis R (bal) Jenis R (bal)
CT7 20 CT 20 7

CT 10 20 TR 20 11

cf t2 11 TR 30 8

CT 14 8 Dry 150 6

CT 16 8 DTY 2OO 7

CT L7 7 PE 30 8

V. KESIMPULAN & SARAN

Kebijakan sistem persediaan yang disarankan untuk PT X adalah sistem joint order
keseluruhan produk benang di setiap pemasok dengan interval waktu antarpemesanan
sebesar I hari. Perhitungan jumlah barang yang harus dipesan perlu melibatkan jumlah
barang pesanan yang akan datang. Hal ini disebabkan interval waktu antarpemesanan sama
dengan lead time pengiriman benang oleh pemasok. Pemilihan strategi joint order
keseluruhan benang untuk diterapkan di PT X didasarkan pada total biaya persediaan yang
memang lebih rendah dibandingkan alternatif lain yang muncul.

Penerapan metode T pada penelitian ini hingga terpilihnya strategi lbint order
keseluruhan benang untuk diterapkan tidak lepas dari asumsi-asumsi yang digunakan dalam
model persediaan yang salah satunya adalah lead time pengiriman yang bersifat
deterministik. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan
lead time yang bersifat probabilistik sehingga diharapkan hasil penelitian lebih baik lagi
untuk diterapkan pada keadaan sistem persediaan yang sebenarnya.
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