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Abstrak. Manajemen persediaan yang baik diperoleh dari integrasi antara produsen

dan distributor. Dalam artikel ini, model persediaan terintegrasi dikembangkan dengan

inflasi dan investasi untuk meningkatkan kualitas proses produksi. Permintaan selama

waktu tunggu berdistribusi normal dan waktu tunggu dapat dipersingkat dengan crashing

cost. Model ini digunakan untuk meminimumkan total biaya produsen dan distributor

tanpa kendala. Model tersebut berupa persamaan nonlinear dengan penyelesaian opti-

mum berupa lama waktu tunggu, banyaknya pengiriman, jumlah barang yang dipesan

dan banyaknya faktor pengaman. Berdasarkan penerapan diperoleh total biaya mini-

mum persediaan terintegrasi dengan mempertimbangkan inflasi dan investasi untuk me-

ningkatkan kualitas proses produksi, sebesar $127452.283.

Kata Kunci: model persediaan terintegrasi, inflasi, investasi untuk meningkatkan kua-

litas proses produksi.

1. Pendahuluan

Di dalam skenario ekonomi global, inflasi menjadi suatu hal yang perlu di-

perhatikan untuk memutuskan suatu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pelaku

ekonomi (produsen, distributor, konsumen). Inflasi mengakibatkan seluruh har-

ga barang dan jasa naik, hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku

ekonomi menjadi naik. Jika pelaku ekonomi tidak memperhatikan inflasi dalam

kegiatan perekonomiannya maka pelaku ekonomi dapat mengalami kerugian.

Dalam kegiatan perekonomian baik produsen maupun distributor menjadi-

kan persediaan barang sebagai hal yang penting. Menurut Handoko [2], persediaan

adalah segala sesuatu sumber daya yang disimpan dalam antisipasi terhadap pe-

menuhan permintaan. Persediaan barang pada awalnya diatur secara terpisah anta-

ra produsen dan distributor, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir persediaan

barang mempertimbangkan integrasi antara produsen dan distributor. Pada tahun

1976, Goyal [1] pertama kali mengembangkan model persediaan terintegrasi pro-

dusen dan distributor. Mekanisme persediaan terintegrasi produsen dan distribu-

tor berawal dari distributor memesan sejumlah barang kepada produsen, kemudian

produsen memproduksi sejumlah barang dan menyimpan barang tersebut. Barang

yang telah siap, selanjutnya akan dikirim kepada distributor. Hal tersebut terbukti

dapat memberikan keuntungan untuk produsen dan distributor karena dapat me-

minimumkan biaya produsen dan distributor.

Sebagian besar model persediaan terintegrasi produsen dan distributor meng-

anggap bahwa semua barang yang dihasilkan oleh produsen memiliki kualitas yang

baik. Menurut Chia Huei Ho [3], pada kenyataannya terdapat kesalahan pada proses

produksi yang menyebabkan beberapa barang mengalami kerusakan (cacat). Hal ini
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disebabkan karena daya kerja mesin yang kurang maksimal atau sedang mengalami

kerusakan serta bahan baku yang tidak bagus. Apabila terdapat barang cacat,

produsen akan memproduksi kembali (rework) sejumlah barang untuk mengganti

barang cacat tersebut yang mengakibatkan biaya produksi semakin besar. Oleh se-

bab itu, perlu adanya investasi untuk meningkatakan kualitas produksi yang berupa

perbaikan atau penggantian mesin yang sudah rusak dan penggantian bahan baku

dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan

terjadinya produksi barang cacat sehingga biaya produksi semakin kecil.

Penelitian ini mengembangkan model persediaan terintegrasi antara produsen

dan distributor dengan inflasi yang mengacu pada Jindal dan Solanki [5] dan in-

vestasi untuk meningkatkan kualitas proses produksi yang mengacu pada Jindal dan

Solanki [4]. Selanjutnya menentukan penyelesaian optimum dan meninterpretasikan

model pada suatu penerapan untuk menentukan banyak pesanan dari distributor,

faktor pengaman, banyak pengiriman barang pesanan dari produsen ke distributor,

dan panjang waktu tunggu yang optimum sehingga diperoleh biaya total persediaan

terintegrasi yang minimum.

2. Formulasi Model

Pada bagian ini dijelaskan formulasi model persediaan menurut Jindal dan

Solanki [5] serta Jindal dan Solanki[4] yaitu model persediaan produsen, model per-

sediaan distributor, dan model persediaan terintegrasi produsen dan distributor.

Rata-rata permintaan konsumen kepada distributor per tahun adalah D unit ba-

rang. Untuk memenuhi permintaan konsumen, distributor memesan barang kepada

produsen sebanyak Q unit barang dengan panjang siklus pemesanan adalah Q/D.

Kemudian produsen memproduksi barang sejumlah Q dan disimpan terlebih dahulu,

kemudian barang yang telah siap, selanjutnya dikirim kepada distributor dalam m

kali pengiriman. Lalu produsen akan memproduksi lagi hingga mencapai sejumlah

Q unit barang, begitu seterusnya hingga produsen memproduksi mQ unit barang

per tahun sehingga panjang siklus produksi per tahun adalah mQ
D
.

2.1. Model Persediaan Produsen. Jumlah maksimum barang yang diproduksi

oleh produsen per tahun sebesar P dengan P > D dan mengeluarkan biaya persiapan

produksi sebesar S. Biaya penyimpanan produsen per tahun sebesar Qhv
2u

((m −
1) + (2 − m)D

P
). Tingkat inflasi per tahun di misalkan u. Terdapat probabilitas

barang diluar kontrol (cacat) sebesar θ pada proses produksi yang dapat dikurangi

menggunakan investasi dengan biaya investasi αI(θ) dengan α adalah persentase

biaya tahunan investasi terhadap modal dan I(θ) adalah investasi untuk mengurangi

probabilitas proses produksi diluar kontrol. Total biaya persediaan produsen per

tahun adalah jumlah dari biaya persiapan, biaya penyimpanan, dan biaya investasi.

Setiap biaya yang dikeluarkan produsen mempertimbangkan biaya total siklus per
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tahun yaitu 1

1−e−
muQ
D

. Model total biaya persediaan produsen per tahun dituliskan

sebagai

PTCv =
S

1− e−
muQ
D

+
Qhv
2u

((m− 1) + (2−m)
D

P
)

+αb ln(θ0/θ). (2.1)

2.2. Model Persediaan Distributor. Distributor melakukan pemesanan kembali

sejumlah Q unit ketika persediaan mencapai titik pemesanan kembali (r), distributor

mengeluarkan biaya pemesanan sebesar A. Crashing cost sebesar C(L) digunakan

untuk mengurangi waktu tunggu. Jumlah permintaan selama waktu tunggu (x)

berdistribusi normal, ekspektasi jumlah permintaan karena kekurangan persediaan

adalah E(x− r) = σ
√
Lψ(k) dengan ψ(k) = ϕ(k)− k[1− Φ(k)], ϕ dan Φ berturut-

turut adalah fungsi densitas probabilitas dan fungsi distribusi komulatif normal

standar. Ekspektasi jumlah backorder dan lostsales per siklus adalah βσ
√
Lψ(k) dan

(1 − β)σ
√
Lψ(k) dengan β adalah persentase jumlah permintaan yang mengalami

backorder. Biaya kekurangan persediaan per siklus adalah πxβ+π0(1−β)σ
√
Lψ(k).

Biaya penyimpanan distributor per tahun sebesar (kσ
√
L+(1−β)σ

√
Lψ(k))hb

u
(1−

e
−uQ
D ) + Dhb

u
(uQ
D

+ e
−uQ
D − 1). Total biaya persediaan distributor per tahun adalah

jumlah dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan,

dan crashing cost. Setiap biaya yang dikeluarkan distributor mempertimbangkan

biaya total siklus per tahun yaitu 1

1−e−
uQ
D

untuk distributor. Model total biaya

persediaan distributor per tahun dituliskan sebagai

PTCb =
A

1− e−
uQ
D

+
Qhb

u(1− e−
uQ
D )

+(kσ
√
L+ (1− β)σ

√
Lψ(k))

hb
u

− Dhb
u2

+
(π + (1− β)π0)σ

√
Lψ(k)

1− e−
uQ
D

+
C(L)

1− e−
uQ
D

. (2.2)

2.3. Model Persediaan Terintegrasi Produsen dan Distributor. Total biaya

persediaan terintegrasi produsen dan distributor per tahun (PTCsc) adalah jumlah

dari total biaya persediaan produsen per tahun (PTCv) dan total biaya distribu-

tor per tahun (PTCb). Berikut total biaya persediaan terintegrasi produsen dan

distributor per tahun (PTCsc)

PTCsc(L,m,Q, k) =
S

1− e−
muQ
D

+
Qhv
2u

((m− 1) + (2−m)
D

P
)

+αb ln(θ0/θ) +
A

1− e−
uQ
D

+
Qhb

u(1− e−
uQ
D )

+(kσ
√
L+ (1− β)σ

√
Lψ(k))

hb
u

− Dhb
u2

+
(π + (1− β)π0)σ

√
Lψ(k)

1− e−
uQ
D

+
C(L)

1− e−
uQ
D

, (2.3)
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ditentukan penyelesaian optimum dari PTCsc, yaitu nilai L,m,Q, k sedemikian se-

hingga diperoleh PTCsc(L,m,Q, k) yang minimum.

3. Penyelesaian Optimum

Penyelesaian optimum dari PTCsc(L,m,Q, k) dapat diperoleh dengan me-

nentukan turunan parsial pertama dan kedua dari L, m, Q dan k terlebih dahulu.

Selanjutnya, digunakan metode univariat untuk menentukan penyelesaian optimum

dari PTCsc(L,m,Q, k) dengan arah pencarian diurutkan dari variabel L dan m

kemudian variabel Q dan k dicari secara bersamaan. Jika (m,Q, k) tetap, ma-

ka fungsi pada persamaan (2.3) konkaf terhadap L pada interval [Li, Li−1] karena
∂2PTCsc(L,m,Q,k)

∂L2 = − (π+(1−β)π0)σL
−3
2 ψ(k)

4(1−e
−uQ
D )

− (k + (1 − β)ψ(k))σhbL
−3
2

4u
< 0. Jika un-

tuk (m,Q, k) tetap, maka PTCsc(L,m,Q, k) akan minimum pada titik-titik ujung

interval L ∈ [Li, Li−1]. Penyelesaian optimum dari L (L∗) diperoleh dengan mem-

bandingkan nilai-nilai total biaya persediaan untuk setiap Li.

Jika (Q, k) tetap, maka PTCsc(L,m,Q, k) merupakan fungsi konveks terhadap

variabel m karena ∂2PTCsc(L,m,Q,k)
∂2m

> 0. Akan tetapi, nilai m harus bilangan bu-

lat positif sehingga penyelesaian optimum dari m (m∗) dapat ditentukan ketika

PTCsc(m
∗) ≤ PTCsc(m

∗ − 1) dan PTCsc(m
∗) ≤ PTCsc(m

∗ + 1).

Nilai Q∗ dan k∗ diperoleh dari penyelesaian turunan parsial pertama PTCsc
(L,m,Q, k) terhadap Q dan k, yaitu

Q∗ = (
D

2u
hv((m− 1) + (2−m)

D

P
)− Smue

−muQ
D

(1− e
−muQ

D )2
)

−(A+ C(L) + (π + π0(1− β))σ
√
Lψ(k))

θ

hb
+
D

θ
(e

θQ
D − 1), (3.1)

Φ(k∗) = 1− hb
u[π+(1−β)π0]

(1−e
−uQ
D )

+ (1− β)hb
, (3.2)

denganQ∗ dan k∗, merupakan banyak pesanan dari distributor dan faktor pengaman

sedemikian sehingga diperoleh total biaya terintegrasi minimum.

Dibuktikan bahwa terdapat (Q∗, k∗) sedemikian sehingga diperoleh total biaya

terintegrasi minimum. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semua nilai principal mi-

nor determinant dari matriks Hessian PTCsc(L,m,Q, k) terhadap Q dan k bernilai

positif. Matriks Hessian dari PTCsc(L,m,Q, k) terhadap Q dan k adalah

H =

(
∂2PTCsc(L,m,Q,k)

∂Q2
∂2PTCsc(L,m,Q,k)

∂Q∂k
∂2PTCsc(L,m,Q,k)

∂k∂Q
∂2PTCsc(L,m,Q,k)

∂k2
.

)
(3.3)

Berdasarkan matriks Hessian (3.3) diperoleh (|H11|) > 0 dan (|H22|) > 0.

Sehingga terbukti bahwa terdapat nilai Q∗ dan k∗ pada persamaan (3.1) dan (3.2),

sedemikian sehingga diperoleh total biaya terintegrasi yang minimum.
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4. Penerapan

Dalam sub bab ini diberikan penerapan model persediaan yang nilai parameter-

nya diambil dari Jindal dan Solanki [5] dipadukan dengan Jindal dan Solanki [4].

Distributor memenuhi permintaan konsumen sebesar D = 600 unit per tahun de-

ngan memesan barang kepada produsen. Biaya pemesanan awal sebesar A0 = $200

per pemesanan. Jumlah maksimum barang yang diproduksi oleh produsen sebesar

P = 2000 unit per tahun dengan biaya persiapan produksi awal sebesar S0 = $1000

per produksi. Biaya penyimpanan produsen per tahun sebesar hv = 15. Barang

cacat mungkin saja dapat diproduksi karena proses produksi pada produsen tidak

sempurna. Probabilitas awal proses produksi yang di luar kontrol sebesar θ0 = 0.4.

Ditentukan probabilitas proses produksi yang di luar kontrol selanjutnya sebesar

θ = 0.2 .

Persentase biaya penyimpanan distributor per tahun sebesar hb = $20. Ke-

untungan distributor per unit sebesar π0 = $150 dan potongan harga akibat ke-

terlambatan sebesar π = $50. Persentase biaya tahunan investasi terhadap modal

sebesar α = 0.1 per dolar per tahun dan standart deviasi banyaknya permintaan

selama waktu tunggu sebesar σ = 7 unit per minggu serta suku bunga setiap ta-

hun sebesar u = 0, 1. Presentase Backorders sebesar β = 0.5. Data waktu tunggu

dengan tiga komponen dan crashing cost diambil dari Jindal dan Solanki [5] dan

ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data waktu tunggu dan crashing cost

Waktu tunggu Durasi normal Durasi minimum crashing cost

komponen i bi (hari) ai (hari) ci ($/hari)

1 20 6 0.4

2 20 6 1.2

3 16 9 5.0

Dengan mensubtitusikan nilai-nilai parameter tersebut ke persamaan (2.3), di-

peroleh model persediaan terintegrasi produsen dan distributor dengan inflasi dan

investasi untuk meningkatkan kualitas proses produksi dapat dituliskan sebagai

PTCsc(L,m,Q, k) =
1000

1− e−
m0.1Q
600

+
15Q

0.2
((m− 1) + (2−m)

600

2000
)

+0.4 ln(150/50) +
200

1− e−
0.1Q
600

+
20Q

0.1(1− e−
0.1Q
600 )

+(7k
√
L+ 200(1− 0.5)2.79258

√
L)− 12000

0.01

+
(50 + (1− β)150)2.79258

√
L

1− e−
0.1Q
600

+
C(L)

1− e−
0.1Q
600

. (4.1)
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Dipilih Q0 = 140 dan K0 = 2 sebagai nilai pendekatan awal dan berdasarkan

data waktu tunggu pada tabel 1 diperoleh lama waktu tunggu 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan

crashing cost berturut-turut 57.4, 22.4, 14, 5.6, 2.8, 0. Penyelesaian optimum yang

meminumkan total biaya produsen dan distributor dapat diperoleh dengan mem-

bandingkan PTCsc(L,m,Q, k) dan nilai untuk setiap variabel dari L,m,Q, dan k

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai simulasi dari model persediaan terintegrasi (L,m,Q, k).

L m Q k PTCsc(Q, k, L,m)

3 1 107.936 2.052 180130.414

2 110.951 2.040 145607.268

3 112.299 2.036 138333.588

4 113.231 2.032 137442.851

5 113.996 2.030 139347.403

4 1 108.816 1.907 169101.628

2 111.831 1.896 135319.965

3 113.179 1.890 128049.996

4 114.110 1.887 127452.283

5 114.875 1.884 129374.045

5 1 109.479 2.046 197723.315

2 112.494 2.036 163317.281

3 113.842 2.030 155675.376

4 114.773 2.026 154702.281

5 115.538 2.024 156579.195

6 1 110.082 2.044 205632.520

2 113.097 2.032 170799.932

3 114.445 2.026 163434.840

4 115.376 2.022 162418.754

5 111.141 2.020 164276.704

7 1 110.612 2.042 213062.603

2 113.627 2.032 178478.590

3 114.975 2.026 170709.610

4 115.907 2.022 169650.051

5 116.671 2.020 171489.313

8 1 111.106 2.040 219832.316

2 114.121 2.030 185168.274

3 115.469 2.024 177343.034

4 116.401 2.020 176245.638

5 117.116 2.018 178783.172

berdasarkan Tabel 2 hasilnya diringkas untuk setiap waktu tunggu 3, 4, 5, 6, 7, 8

sehingga diperoleh biaya total terintegrasi minimum untuk setiap waktu tunggu

seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Nilai-nilai optimum dari (L,m,Q, k, PTCsc).

L m Q k PTCsc(·)
3 4 113.231 2.032 137442.851

4 4 114.110 1.887 127452.283

5 4 114.773 2.026 154702.231

6 4 115.376 2.024 162418.754

7 4 115.907 2.022 169650.051

8 4 116.401 2.020 176245.638

Berdasarkan fungsi total biaya persediaan yang diberikan sehingga diperoleh pe-

nyelesaian optimum yaitu lama waktu tunggu (L∗) adalah 4 minggu, jumlah pemesan-

an barang kepada produsen (Q∗) sebanyak 114.110 unit dengan faktor pengaman

(k∗) sebesar 1.887. Banyaknya pengiriman selama satu siklus produksi adalah em-

pat kali pengiriman (m∗) kepada distributor. Oleh karena itu, total biaya persediaan

minimum (PTCsc) sebesar $127452.283.

5. Kesimpulan

(1) Model persediaan terintegrasi yang meminumkan biaya total produsen dan

distributor adalah

PTCsc(Q, k, L,m) =
S

1− e−
muQ
D

+
Qhv
2u

((m− 1) + (2−m)
D

P
)

+αb ln(θ0/θ) +
A

1− e−
uQ
D

+ (kσ
√
L+ (1− β)σ

√
Lψ(k))

hb
u
(1− e

−uQ
D ) +

Dhb
u

(
uQ

D
+ e

−uQ
D − 1)

+
(π + (1− β)π0)σ

√
Lψ(k)

1− e−
uQ
D

+
C(L)

1− e−
uQ
D

.

(2) Penyelesaian optimum model persediaan terintegrasi adalah (L∗,m∗, Q∗, k∗)

dengan lama waktu tunggu (L∗) diperoleh dengan membandingkan nilai to-

tal biaya persediaan untuk setiap Li, bayaknya pengiriman (m∗) dapat di-

tentukan ketika PTCsc(m
∗) ≤ PTCsc(m

∗−1) dan PTCsc(m
∗) ≤ PTCsc(m

∗+

1) serta banyaknya pesanan distributor (Q∗) dan faktor pengaman (k∗) ada-

lah

Q∗ = (
D

2u
hv((m− 1) + (2−m)

D

P
)− Smue

−muQ
D

(1− e
−muQ

D )2
)

−(A+ C(L) + (π + π0(1− β))σ
√
Lψ(k))

θ

hb
+
D

θ
(e

θQ
D − 1),

Φ(k∗) = 1− hb
u(π+(1−β)π0)

(1−e
−uQ
D )

+ (1− β)hb
.
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(3) Dari penerapan, diperoleh total biaya persediaan minimum (PTCsc) se-

besar $127452.283 dengan lama waktu tunggu (L∗) adalah 4 minggu, jumlah

pemesanan barang kepada produsen (Q∗) sebanyak 114.110 unit dengan fak-

tor pengaman (k∗) sebesar 1.887. Banyaknya pengiriman selama satu siklus

produksi sebanyak empat kali pengiriman (m∗) kepada distributor.
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