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ABSTRAK
PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat dekoratif. Dalam
melaksanakan proses produksi, PT XYZ menemui masalah salah satunya terkait persediaan. Pernah di
suatu ketika terjadi penundaan proses produksi diakibatkan oleh kurangnya bahan baku dan
mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk ke depo. Terlebih lagi munculnya shortage cost akibat
bahan baku yang tidak tersedia di gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode
lotting yang tepat bagi perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan persediaan dengan
menerapkan metode MRP sehingga dapat meminimasi biaya persediaan. Dalam penelitian ini difokuskan
pada produk ABC, dimana produk tersebut merupakan kategori push product. Teknik lotting yang
digunakan adalah lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Kemudian nantinya dari kedua teknik
lotting tersebut dilakukan perbandingan biaya persediaan. Metode yang dipilih adalah métode dengan
biaya persediaan terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode LUC dipilih sebagai ukuran
pemesanan optimal dengan biaya persediaan total sebesar Rp 58.371.267,69.
Kata kunci: biaya persediaan, lot sizing, LFL, LUC, MRP

1.

Pendahuluan
Persediaan merupakan bahan baku, produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap
untuk dijual pada periode waktu tertentu yang sengaja disimpan perusahaan untuk
mengantisipasi terjadinya fluktuasi permintaan. Sifat permintaan yang tidak pasti menyebabkan
mau tidak mau perusahaan harus memiliki persediaan untuk menunjang proses produksinya.
Dalam menentukan jumlah persediaan diperlukan proses pengelolaan dan pengendalian yang
tepat. Apabila jumlahnya terlalu berlebih akan menimbulkan peningkatan biaya simpan dan
peningkatan resiko kerusakan barang. Namun, jika jumlah persediaan terlalu sedikit akan
memicu terjadinya kekurangan bahan baku (stockout) dan akan berdampak pada terhambatnya
proses produksi karena tidak ada bahan baku yang dapat diolah.
Menurut Greasley (2008) disebutkan bahwa Material Requirement Planning (MRP)
merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan material ya
dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Material Requirement Planning (MRP)
merupakan prosedur penerjemahan Jadwal Induk Produksi yang masih menggunakan satuan
unit produk akhir menjadi kebutuhan bersih unit bahan baku yang dibutuhkan. Menurut Milne,
Mahaputra dan Wang (2015), metode ini mampu mengoptimalkan kebutuhan bahan baku
karena jumlah pemesanan didasarkan pada kebutuhan. Dengan begitu, penggunaan metode
MRP dapat menekan biaya pengadaan bahan baku karena adanya penghematan jumlah
pemesanan dan akan berdampak pula pada penekanan biaya persediaan karena sedikitnya
jumlah bahan baku yang disimpan di gudang nantinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil
penelitian yang dilakukan Irawan dan Syaicu pada PT. Semen Indonesia. Dengan menerapkan
metode MRP, perusahaan mampu melakukan penghematan sebesar Rp. 888.191.103,00 atau
dapat dikatakan efisiensi yang diperoleh sebesar 10,25%.
Selain dapat menekan biaya, metode MRP juga mampu mengurangi waktu keterlambatan
produksi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri, Santoso dan Sari di
PT X, Gresik dimana penerapan metode MRP mampu mengurangi keterlambatan produksi
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sampai satu minggu tanpa adanya kelebihan kapasitas gudang. Dengan begitu, penggunaan
Materials Requirement Planning (MRP) dalam perhitungan persediaan digunakan untuk
mempermudah manajemen dalam merencanakan kebutuhan produk agar tersedia sesuai dengan
kebutuhan dan mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi
jumlahnya dan waktu tenggang pengadaan komponen, sehingga manajemen mampu
mengoptimalkan persediaan yang diperlukan agar jumlah persediaan tidak terlalu banyak tetapi
juga tidak terlalu sedikit.
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri cat dekoratif. Dalam
melaksanakan proses produksi, PT XYZ menemui masalah salah satunya terkait persediaan.
Permintaan yang fluktuatif menuntut perusahaan untuk melakukan perencanaan dan
pengendalian persediaan yang optimal. Pernah di suatu ketika terjadi penundaan proses
produksi diakibatkan oleh kurangnya bahan baku dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman
produk ke depo. Terlebih lagi munculnya shortage cost akibat bahan baku yang tidak tersedia di
gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode lotting yang tepat bagi
perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan persediaan dengan menerapkan
metode MRP sehingga dapat meminimasi biaya persediaan. Dalam penelitian ini difokuskan
pada produk ABC, dimana produk tersebut merupakan kategori push product. Teknik lotting
yang digunakan adalah lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Kemudian nantinya dari
kedua teknik lotting tersebut dilakukan perbandingan biaya persediaan. Metode yang dipilih
adalah metode dengan biaya persediaan terkecil.
2.

Metode
Metode penelitian implementasi metode MRP untuk pengendalian bahan baku produk
ABC di PT XYZ dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan data
mengenai Jadwal Induk Produksi (JIP) bulan Juli s.d. November 2019 untuk produk ABC, Bill
Of Material (BOM), data lead time, biaya pembelian setiap bahan baku, biaya pemesanan, dan
biaya penyimpanan untuk bahan baku produk ABC. Tahap kedua adalah melakukan
perhitungan biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku per minggu. Dalam penelitian
diasumsikan terdapat 5 hari kerja. Tahap ketiga adalah melakukan perhitungan safety stock pada
setiap bahan baku produk ABC. Tahap keempat adalah melakukan perhitungan kebutuhan kotor
(gross requirement) pada setiap bahan baku pada setap periode perencanaan. Tahap kelima
adalah melakukan perhitungan kebutuhan bersih (net requirement) pada setiap periode
perencanaan. Tahap keenam adalah menghitung demand rate mingguan. Dalam penelitian ini
digunakan satuan mingguan karena periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan
minggu. Tahap ketujuh adalah melakukan penyusunan matriks material requirement planning
(MRP) dengan menerapkan lot sizing lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Untuk lot for
lot (LFL) ukuran pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada setiap periode
perencanaan. Sementara untuk least unit cost (LUC), ukuran pemesanan yang dipilih adalah
ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode perencanaan. Tahap kedelapan
adalah menghitung biaya persediaan untuk setiap bahan baku pada setiap metode lot sizing baik
metode lot sizing lot for lot (LFL) maupun least unit cost (LUC). Dan tahap terakhir adalah
membandingkan metode lot sizing lot sizing lot for lot (LFL) dan metode lot sizing least unit
cost (LUC) untuk menentukan ukuran pemesanan optimal dengan biaya persediaan yang
minimum.
Berikut adalah persamaan matematik yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku per minggu.
Menurut Nasution (2008) biaya simpan (holding cost/carrying cost) merupakan keseluruhan
pengeluaran yang muncil akibat adanya aktivitas penyimpanan barang. Biaya simpan
mencakup biaya modal, biaya simpan, biaya kerusakan dan biaya penyusutan, biaya
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kadaluarsa, dan biaya asuransi. Dalam penelitian ini biaya penyimpanan untuk setiap bahan
baku dinyatakan dalam satuan minggu karena periode perencanaan yang digunakan memiliki
satuan minggu. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui biaya penyimpanan untuk
masing-masing bahan baku per minggu dapat dilihat pada persamaan 1.
Biaya penyimpanan =

× Harga beli × 5…………………………… (1)

Dalam perhitungan dikali 5 karena terdapat 5 hari kerja.
2. Safety stock pada setiap bahan baku.
Menurut Khairani (2013) safety stock merupakan stok pengaman yang ditetapkan oleh
perencanaan MRP untuk mengatasi fluktuasi permintaan (demand) dan penawaran MRP
untuk mempertahankan tingkat stok pada semua periode waktu. Dalam penelitian ini
digunakan persamaan yang telah ditetapkan oleh PT XYZ. Persamaan yang digunakan untuk
mengetahui nilai safety stock pada setiap bahan baku dapat dilihat pada persamaan 2.
Safety stock = Lead time × Kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi………………(2)
3. Kebutuhan kotor (gross requirement) pada setiap periode perencanaan.
Menurut Khairani (2013) kebutuhan kotor atau gross requirement merupakan keseluruhan
item (komponen) yang diperlukan untuk membuat produk dalam suatu periode perencanaan.
Persamaan yang digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kotor pada setiap bahan
baku dapat dilihat pada persamaan 3.
Kebutuhan kotor =

× BB……………… (3)

dimana BB merupakan kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi.
4. Kebutuhan bersih (net requirement) pada setiap periode perencanaan.
Menurut Khairani (2013) kebutuhan bersih atau net requirement merupakan jumlah aktual
yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan persediaan di gudang (on hand). Persamaan yang digunakan untuk
mengetahui jumlah kebutuhan bersih pada setiap bahan baku dapat dilihat pada persamaan 4.
Kebutuhan bersih = Kebutuhan kotor periode ke-n

………………………… (4)

Karena dalam penelitian ini jumlah on hand diasumsikan 0 maka jumlah kebutuhan bersih
pada suatu periode sama dengan jumlah kebutuhan kotor pada periode tersebut.
5. Demand rate mingguan.
Demand rate mingguan digunakan untuk mengetahui nilai rataan kebutuhan bersih untuk
seluruh periode perencanaan. Dalam penelitian ini digunakan satuan mingguan karena
periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan minggu. Persamaan yang digunakan
untuk mengetahui nilai demand rate mingguan dapat dilihat pada persamaan 5.
Demand rate mingguan =

…………………………… (5)

6. Penentuan ukuran lot pemesanan pada setiap metode lot sizing.
Dalam penelitian ini, metode lot sizing yang digunakan meliputi metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC). Ukuran pemesanan untuk metode lot sizing lot for lot
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(LFL) didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Berbeda
dengan metode LFL, untuk metode lot sizing least unit cost (LUC) ukuran pemesanan yang
dugunakan adalah ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode perencanaan.
Dilakukan trial and error untuk menentukan ukuran pemesanan. Persamaan yang digunakan
untuk mengetahui biaya unit pada setiap bahan baku sebagai penentu ukuran lot pemesanan
pada metode LUC dapat dilihat pada persamaan 6.
……………………………… (6)

Total Biaya per Kg =

Penentuan periode yang akan dikumulatifkan dilakukan secara trial and error.
7. Biaya Persediaan
Ukuran pemesanan optimal ditentukan berdasarkan jumlah biaya persediaan. Metode lot
sizing dengan biaya persediaan minimum yang nantinya akan dipilih. Persamaan yang
digunakan untuk mengetahui jumlah biaya persediaan untuk metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC) dapat dilihat pada persamaan 7.
Biaya persediaan = (total kg yang dipesan × harga beli) + (frekuensi pemesanan × biaya
pemesanan) + (jumlah penyimpanan × biaya simpan per minggu)……………………… (7)
3.

Hasil dan Pembahasan
3.1. Perhitungan Biaya Penyimpanan tiap Bahan Baku
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri cat dekoratif.
Produk ABC merupakan salah satu produk cat dekoratif yang dihasilkan oleh PT XYZ.
Untuk membuat produk ABC, diperlukan 19 bahan baku. Besarnya harga beli untuk
seluruh bahan baku dapat dilihat pada tabel 1. Untuk mengetahui jumlah biaya
penyimpanan tiap bahan baku digunakan persamaan 1.
Tabel 1. Biaya Pembelian tiap Bahan Baku

Berikut adalah contoh perhitungan jumlah biaya penyimpanan untuk bahan baku
1001.
× Harga beli × 5 ………………… (1)

Biaya penyimpanan =
=

× Rp 98.000,00 × 5

Biaya penyimpanan = Rp 161,10,00.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil perhitungan
biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Biaya Penyimpanan tiap Bahan Baku

3.2.

Perhitungan Safety Stock Tiap Bahan Baku
ABC merupakan salah satu produk cat dekoratif yang dihasilkan oleh PT XYZ.
Produk ini termasuk dalam push product (produk dengan permintaan yang tinggi)
sehingga diperlukan adanya safety stock (stok pengaman) untuk mengatasi fluktuasi
permintaan. Nilai safety stock diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah safety stock untuk bahan baku
1001.
Safety stock = Lead time × Kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi…… (2)
= 15 × 4,38
Safety stock = 66 kg.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah safety stock untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Safety Stock tiap Bahan Baku (Kg)

3.3.

Perhitungan Kebutuhan Kotor pada Tiap Periode Perencanaan
B07.5

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Kebutuhan kotor atau gross requirement merupakan jumlah bahan baku yang
diperlukan untuk membuat produk pada suatu periode perencanaan. Jumlah
kebutuhan kotor diperoleh dengan menggunakan persamaan 3.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah kebutuhan kotor untuk bahan baku
1001 pada periode pertama (bulan September minggu pertama).
× BB……… (3)

Kebutuhan kotor =
=

× 4,38

Kebutuhan kotor = 4, 38 kg.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah kebutuhan kotor bahan baku untuk setiap periode perencanaan
dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Kebutuhan Kotor pada Tiap Periode Perencanaan (Kg)

3.4.

Perhitungan Kebutuhan Bersih pada Tiap Periode Perencanaan
Kebutuhan bersih atau net requirement merupakan merupakan jumlah aktual
yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode yang bersangkutan
dengan mempertimbangkan persediaan di gudang (on hand). Karena dalam
penelitian ini jumlah on hand diasumsikan 0 maka jumlah kebutuhan bersih pada
suatu periode sama dengan jumlah kebutuhan kotor pada periode tersebut. Jumlah
kebutuhan bersih untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 4. Jumlah
kebutuhan bersih diperoleh dengan menggunakan persamaan 4.
Kebutuhan bersih = Kebutuhan kotor periode ke-n

3.5.

………………… (4)

Perhitungan Demand Rate Mingguan pada Tiap Bahan Baku
Demand rate mingguan digunakan untuk mengetahui nilai rataan kebutuhan
bersih untuk seluruh periode perencanaan. Dalam penelitian ini digunakan satuan
mingguan karena periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan minggu.
Jumlah kebutuhan bersih diperoleh dengan menggunakan persamaan 5.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah demand rate mingguan untuk
bahan baku 1001.
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…………………… (5)

Demand rate mingguan =
=
Demand rate mingguan = 10,13 kg.

Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah demand rate mingguan pada tiap bahan baku dapat dilihat pada
tabel 5.
Tabel 5. Demand Rate Mingguan pada Tiap Bahan Baku (Kg)

3.6.

Penyusunan Matriks Material Requirement Planning (MRP) dengan Metode Lot
Sizing Lot For Lot (LFL) dan Least Unit Cost (LUC)
Setelah menghitung demand rate mingguan, kemudian dilakukan penyusunan
matriks material requirement planning (MRP) dengan metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC) untuk setiap bahan baku produk ABC. Pada metode
lot sizing lot for lot (LFL), ukuran pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan
bersih pada setiap periode perencanaan. Contoh matriks material requirement
planning (MRP) dengan metode lot sizing lot for lot (LFL) untuk bahan baku 1001
dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Matriks MRP Metode Lot Sizing Lot For Lot (LFL) Bahan Baku 1001

Berbeda dengan lot for lot, untuk metode least unit cost ukuran pemesanan
yang digunakan adalah ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode
perencanaan. Disini dilakukan proses trial dan error untuk menentukan ukuran
pemesanan. Contoh trial and error metode lot sizing least unit cost (LUC) untuk
bahan baku 1001 dapat dilihat pada tabel 6. Sementara, untuk contoh matriks
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material requirement planning (MRP) dengan metode lot sizing least unit cost
(LUC) untuk bahan baku 1001 dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Data Trial and Error Bahan Baku 1001

Untuk mengetahui biaya unit pada setiap bahan baku (total cost per kg)
sebagai penentu ukuran lot pemesanan pada metode LUC, digunakan persamaan 6.
Berikut adalah contoh perhitungan total biaya per kg untuk bahan baku 1001
dengan kombinasi periode 1,2,3,4.
………………………… (6)

Total Biaya per Kg =
=
Total Biaya per Kg = Rp 519.218,24.

Tabel 8. Matriks MRP Metode Lot Sizing Least Unit Cost (LUC) Bahan Baku 1001

3.7.

Perhitungan Biaya Persediaan Tiap Bahan Baku pada Setiap Metode Lot Sizing
Setelah menyusun matriks MRP untuk setiap bahan baku dengan metode lot
sizing lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC), kemudian dilakukan perhitungan
biaya persediaan tiap bahan baku produk ABC pada setiap metode lot sizing. Untuk
memperoleh jumlah biaya persedian digunakan persamaan 7, baik untuk metode lot
sizing lot for lot (LFL) maupun metode least unit cost (LUC).
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah biaya persediaan untuk bahan baku
1001 dengan metode lot sizing lot for lot (LFL).
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Biaya persediaan = (total kg yang dipesan × harga beli) + (frekuensi pemesanan ×
biaya pemesanan) + (jumlah penyimpanan × biaya simpan per minggu)
………………………………………………… (7)
= (86,83 × Rp 98.000,00) + (8 × Rp 7.200.000,00) + (788×Rp
161,10,00)
Biaya persediaan = Rp 66.236.261,76.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC pada masingmasing metode lot sizing. Hasil perhitungan biaya persediaan untuk setiap bahan
baku dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Biaya Persediaan Bahan Baku untuk Setiap Metode Lot Sizing

Berdasarkan total biaya persediaan tiap metode tersebut, didapatkan hasil
biaya persediaan menggunakan metode LUC memiliki nilai lebih rendah daripada
metode LFL. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara metode LFL dan LUC
disebabkan karena prinsip ukuran pemesanan yang berlaku dalam metode LFL,
dimana ukuran pemesanan didasarkan pada kebutuhan pada suatu periode
perencanaan.
Konsekuensi yang diperoleh perusahaan jika menerapkan metode LFL adalah
harus adanya jaminan bahwa supplier mampu menyediakan jumlah kebutuhan sesuai
dengan jadwal yang telah dibuat. Terlebih dengan frekuensi pemesanan yang tinggi.
Selain itu, perusahaan harus siap menanggung biaya pemesanan yang sangat tinggi
yaitu sebesar Rp 7.200.000 karena bahan baku diperoleh dari luar negeri sehingga
dikenakan biaya bea cukai. Untuk itu diperlukan adanya minimasi frekuensi
pemesanan, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan bahan baku.
Sementara pada metode LUC, ukuran pemesanan didasarkan pada ongkos per
unit (ongkos pengadaan per unit ditambah ongkos simpan per unit) terkecil dari
setiap bakal ukuran lot yang akan dipilih. Namun, karena adanya lead time maka
perusahaan melakukan pemesanan 2 minggu sebelum minggu pertama bulan
September 2019 sehingga tidak ada biaya pemesanan pada periode perencanaan
(periode perencanaan dimulai dari minggu 1 bulan September 2019). Sehingga,
metode ukuran pemesanan yang terpilih pada pembuatan produk ABC adalah
metode LUC. Dalam penerapan metode LUC, hendaknya perusahaan membangun
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hubungan yang baik dengan supplier agar mereka mampu menyediakan jumlah
kebutuhan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
4.

Simpulan
Dalam menentukan ukuran pemesanan optimal digunakan metode lot sizing lot for
lot dan least unit cost. Berdasarkan hasil perhitungan, dipilih ukuran pemesanan optimal
menggunakan metode lot sizing least unit cost (LUC) dimana ukuran pemesanan optimal
untuk setiap bahan baku produk ABC dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Ukuran Pemesanan Optimal Setiap Bahan Baku Produk ABC

Berdasarkan hasil perhitungan biaya persediaan bahan baku untuk setiap metode
lotting, didapatkan bahwa metode LUC menghasilkan biaya persediaan yang lebih rendah
dibandingkan metode LFL. Untuk metode LFL diperoleh total biaya persediaan sebesar Rp
5.563.286.700,48 sedangkan untuk metode LUC sebesar Rp 58.371.267,69.
Dalam menerapkan metode Material Requirement Planning (MRP), diperlukan
adanya update data secara terus-menerus mengenai jumlah persediaan di gudang (on hand
inventory). Selain itu, diperlukan ketelitian dalam memasukkan input perhitungan karena
dapat berimbas pada kesalahan perencanaan persediaan bahan baku. Pada penelitian
selanjutnya dapat dilakukan analisis capacity requirement planning (CRP) untuk
mengetahui beban kerja tiap stasiun kerja selama periode perencanaan. Hal ini disebabkan
karena permintaan yang diterima perusahaan belum tentu sesuai dengan kapasitas yang
tersedia.
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