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Abstrak. Masalah pengendalian persediaan dapat digambarkan dengan model per-
sediaan terintegrasi. Dalam artikel ini dikembangkan model persediaan terintegrasi
produsen dan distributor dengan kebijakan manajemen biaya emisi karbon dan proses
inspeksi. Model tersebut dibentuk dari penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan pa-
da pihak produsen maupun distributor. Selanjutnya, dicari penyelesaian optimal dari
model yang meminimumkan total biaya persediaan terintegrasi produsen dan distri-
butor. Berdasarkan penerapan diperoleh total biaya persediaan terintegrasi produsen
dan distributor optimal yaitu $ 194 967. Nilai tersebut dicapai ketika dilakukan pengi-
riman sebanyak 2 kali untuk setiap pemesanan dengan pengiriman pertama sebesar
142.619, tingkat kenaikan 1.869, dan biaya setup sebesar $916.5.

Kata kunci: model persediaan, manajemen biaya emisi karbon, proses inspeksi.

1. Pendahuluan

Pengendalian persediaan adalah penyimpanan komoditas yang digunakan

untuk memenuhi permintaan dari waktu ke waktu dengan tujuan meminimumkan

total biaya persediaan. Harris [2] memperkenalkan model economic order quantity

(EOQ) untuk mengatasi masalah pengendalian persediaan secara terpisah. Pada

kenyataannya dimungkinkan adanya kerjasama dan koordinasi dua pihak atau

lebih dalam masalah pengendalian persediaan.

Selanjutnya, model persediaan terintegrasi produsen-distributor memungkin-

kan kedua belah pihak bekerjasama dalam masalah pengendalian persediaan di-

kembangkan oleh Goyal [1]. Adanya kerjasama mengakibatkan kedua belah pihak

untuk saling bertukar informasi mengenai pengendalian persediaan. Sarkar et al.

[5] mengembangkan model persediaan terintegrasi produsen dan distributor de-

ngan manajemen biaya emisi karbon. Hal itu dikarenakan dalam pengendalian

persediaan dihasilkan emisi karbon dari proses produksi dan pengiriman. Salah

satu usaha untuk mengatasi masalah emisi karbon menurut Patricia [4] adalah

dengan kebijakan manajemen biaya emisi karbon.

Pada penelitian Sarkar et al. [5] juga menerapkan kebijakan proses inspeksi,

tetapi dalam melakukan proses inspeksi tidak memperhatikan kesalahan inspeksi.

Selanjutnya, Widi et al. [6] menyatakan dalam proses inspeksi dimungkinkan ter-

jadi human error yang menyebabkan kesalahan inspeksi tipe I (kesalahan dalam

mengklasifikasikan barang tidak cacat menjadi cacat) dan kesalahan inspeksi tipe

II (kesalahan dalam mengklasifikasikan barang cacat menjadi tidak cacat). Oleh
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karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang model persediaan terintegrasi

produsen dan distributor dengan kebijakan manajemen biaya emisi karbon dan

proses inspeksi. Dari model tersebut dicari biaya persiapan produksi (setup), fre-

kuensi pengiriman, ukuran pengiriman lot pertama, dan tingkat kenaikan ukuran

pengiriman lot optimal yang meminimumkan total biaya persediaan terintegrasi

produsen dan distributor.

2. Konstruksi Model

2.1. Model Persediaan Distributor. Konsumen mempunyai kebutuhan ter-

hadap suatu barang dengan asumsi tetap yaitu sebesar D selama setahun. Untuk

itu konsumen melakukan pemesanan kepada distributor. Selanjutnya, distributor

melakukan pemesanan kepada produsen dengan frekuensi pemesanan fo kali se-

lama setahun. Diasumsikan setiap pemesanan barang dikirimkan sebanyak n kali

dengan pengiriman pertama sebanyak q dan pengiriman selanjutnya mengalami

kenaikan sebesar λ. Dengan demikian diperoleh fo adalah

fo =
2D

2q + λqn(n− 1)
·

Setiap pemesanan, distributor dikenakan biaya sebesar Co. Jadi total biaya

pemesanan setahun (Bo) adalah Bo = Co fo. Selain biaya pemesanan, diasum-

sikan distributor juga mengeluarkan biaya emisi karbon sebesar Cep untuk setiap

unit yang dipesan. Jika dalam setahun distributor mempunyai permintaan D

unit, maka total biaya emisi karbon akibat proses produksi selama setahun (Bep)

adalah Bep = Cep D. Setelah dilakukan proses produksi, produsen melakukan pe-

ngiriman n kali untuk setiap pemesanan oleh distributor. Jika setiap pengiriman

distributor mengeluarkan biaya sebesar Cd, maka total biaya pengiriman setahun

(Bd) adalah Bd = n Cd fo. Selain biaya pengiriman, diasumsikan distributor

mengeluarkan biaya emisi karbon sebesar Ceb per pengiriman sehingga diperoleh

total biaya emisi karbon akibat proses pengiriman selama setahun (Bed) adalah

Bed = n Ceb fo.

Selanjutnya, setelah barang tiba distributor melakukan proses inspeksi de-

ngan biaya sebesar Ci per unit. Jika dalam setahun distributor melakukan peme-

sanan sebanyak D unit, maka total biaya inspeksi setahun (Bi) adalah Bi = Ci

D. Pada proses inspeksi terjadi kesalahan inspeksi tipe I dan II dengan probabi-

litas masing-masing sebesar e1 serta e2. Selain itu, produsen juga menghasilkan

barang cacat dengan probabilitas γ. Oleh karena itu, diperoleh banyak barang
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tidak cacat selama satu pemesanan In. Jika barang tersebut disimpan dengan bi-

aya sebesar Chn per unit per tahun, maka total biaya penyimpanan barang tidak

cacat selama setahun (Bhn) adalah Bhn = Chn

[ (
q(1−((1−γ)e1+γ(1−e2))(1−γ)(1−e1)

2+λn(n−1)

)
(
1 + 6+λ2n(n−1)(2n−1)

6

) ]
.

Adanya kesalahan inspeksi tipe II mengakibatkan terdapat barang cacat

yang diterima konsumen sebanyak γe2D selama setahun. Diasumsikan distributor

dikenakan biaya post sale failure sebesar Cpb untuk setiap barang cacat tersebut,

sehingga total biaya post sale failure setahun (Bpf ) adalah Bpf = Cpb γ e2 D.

Selain itu, distributor juga melakukan penyimpanan barang cacat sebanyak

Id setiap pemesanan. Pada proses penyimpanan tersebut distributor dikenakan

biaya sebesar Bhd, sehingga diperoleh total biaya penyimpanan barang cacat seta-

hun adalah Bhd = Chd

[(
2Dq((1−γ)e1+γ(1−e2))

(2+λn(n−1))x
+ qγe2(1−γ)(1−e1)

(2+λn(n−1))

)(
1+ λ2n(n−1)(2n−1)

6

)]
.

Total biaya persediaan distributor selama setahun (TB) diperoleh dengan

menjumlahkan total biaya pemesanan, emisi karbon akibat proses produksi, pe-

ngiriman, emisi karbon akibat proses pengiriman, penyimpanan barang tidak

cacat, post sale failure, dan penyimpanan barang cacat. Dengan demikian total

biaya persediaan distributor selama setahun adalah

TB = (Co + nCd + nCeb)
( 2D

2q + λqn(n− 1)

)
+ (Ci + Cep + Cpbγe2)D +

q

(2 + λn(n− 1))

(
1 +

λ2n(n− 1)(2n− 1)

6

)
Z, (2.1)

dengan Z = Chd

(
2D((1−γ)e1+γ(1−e2))

x
+ γe2(1− γ)(1− e1)

)
+ Chn(1− ((1− γ)e1+

γ(1− e2)))(1− γ)(1− e1).

2.2. Model Persediaan Produsen. Setiap pemesanan yang dilakukan distri-

butor, produsen memenuhinya dalam satu siklus produksi. Jika produsen me-

ngeluarkan biaya sebesar Cs per siklus produksi, maka total biaya setup setahun

(Vs) adalah Vs = Cs fo dengan frekuensi siklus produksi sama dengan fo.

Menurut Sarkar et al. [5], biaya setup dapat direduksi dengan nilai investa-

si. Besarnya investasi untuk mereduksi biaya setup adalah R(lnA0 − lnCs), 0 <

Cs ≤ A0. Adanya investasi mengakibatkan setiap tahunnya produsen dikenakan

potongan sebesar α, sehingga diperoleh biaya akibat adanya investasi adalah Iv =

α R (lnA0 − lnCs), 0 < Cs ≤ A0. Selanjutnya, pada proses pengiriman produsen

mengeluarkan biaya sebesar Cev per pengiriman akibat emisi karbon yang ditim-

bulkan selama pengiriman. Jadi total biaya emisi karbon setahun (Ved) adalah

Ved = n Cev fo.

Adanya kesalahan inspeksi tipe I, produsen mengeluarkan biaya sebesar

Ck1. Jika banyaknya barang akibat kesalahan inspeksi tipe I selama setahun
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adalah (1 − γ)e1D, maka total biaya akibat kesalahan inspeksi tipe I setahun

(Vk1) adalah Vk1 = Ck1 (1 − γ) e1 D. Selain itu, produsen juga mengeluarkan

biaya warranty sebesar Cw untuk setiap barang yang benar-benar cacat yang

diperoleh distributor pada proses inspeksi. Jika dalam setahun banyak barang

yang benar-benar cacat yang diperoleh distributor pada proses inspeksi adalah

γ(1− e2)D, maka total biaya warranty setahun adalah Vw = Cw γ (1− e2) D.

Distributor juga melakukan kesalahan inspeksi tipe II. Adanya kesalahan

tersebut, terdapat barang cacat yang diterima konsumen. Hal tersebut mengaki-

batkan produsen mengeluarkan biaya post sale failure sebesar Cpv per unit. Total

biaya post sale failure setahun (Vpf ) adalah Vpf = Cpv γ e2 D. Setiap barang yang

benar-benar cacat, produsen melakukan proses rework dengan biaya sebesar Cr

per unit. Total biaya rework barang cacat setahun (Vr) adalah Vr = Cr γ D.

Selain itu, pada proses rework produsen juga dikenakan biaya emisi karbon sebe-

sar Cer. Oleh karena itu, diperoleh total biaya emisi karbon pada proses rewrok

setahun (Ver) adalah Ver = Cer γ D

Produsen mempunyai persediaan awal sebanyak Dq
P
. Selanjutnya, dikarenak-

an adanya proses produksi persediaan produsen menjadi Sv selama setahun. Jika

persediaan tersebut disimpan dengan biaya sebesar Chv per unit per tahun, maka

total biaya penyimpanan setahun (Vh) adalah Vh = Chv

[
Dq
P

+ (P−D)(2q+λqn(n−1))
4P

− q(1−γ)2(2+λn(n−1))
4

− qγD(2+λn(n−1))
2x

]
.

Total biaya persediaan produsen selama setahun (TV ) diperoleh dari pen-

jumlahan total biaya setup, akibat adanya investasi, emisi karbon akibat pengi-

riman serta rework, kesalahan inspeksi tipe I, warranty, post sale failure, rework,

dan penyimpanan. Dengan demikian diperoleh total biaya persediaan produsen

setahun

TV = (Cs + nCev)
2D

2q + λqn(n− 1)
+WD + αR(lnA0 − lnCs)

+Chvq
(Dq

P
+ V (2 + λn(n− 1))

)
, (2.2)

dengan V = P−D
4P

− (1−γ)2

4
− γD

2x
dan W = (Cerγ+Ck1(1− γ)e1+Crγ+Cpvγe2+

Cwγ(1− e2)).

2.3. Model Persediaan Terintegrasi Produsen dan Distributor. Kerjasa-

ma yang baik antara produsen dan distributor dapat menentukan faktor-faktor

yang meminimalkan total biaya persediaan baik produsen maupun distributor.

Oleh karena itu, model (2.1) dan (2.2) dapat diintegrasikan menjadi model per-

sediaan terintegrasi produsen dan distributor (JTC).
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Total biaya persediaan produsen yang diberikan pada persamaan (2.1) dan

(2.2) merupakan fungsi yang memuat variabel q, n, dan λ. Selain itu, menurut

Sarkar et al. [5], Cs merupakan variabel sehingga dapat dicari nilai yang optimal

untuk mencari penyelesaian optimal model. Oleh karena itu, dicari penyelesaian

optimal Cs, q, n, dan λ yang meminimumkan total biaya persediaan terintegrasi

produsen dan distributor. Jadi diperoleh model persediaan terintegrasi produsen

dan distributor yang merupakan fungsi dari 4 variabel bebas yaitu Cs, q, n, dan

λ yang dituliskan sebagai berikut.

JTC(Cs, q, n, λ) = (Co + Cs + nX)

(
2D

2q + λqn(n− 1)

)
+ Y D

+
q

(2 + λn(n− 1))

(
1 +

λ2n(n− 1)(2n− 1)

6

)
Z + Chvq(Dq

P
+ V (2 + λn(n− 1))

)
+ αR(lnA0 − lnCs), (2.3)

dengan X = Cd+Ceb+Cev, Y = (Ci+Cep+Cpbγe2+Cerγ+Ck1(1− γ)e1+Crγ

+ Cpvγe2 + Cwγ(1− e2)), Z, dan V mengacu pada sub bab sebelumnya.

3. Penyelesaian Optimal

Pada masalah pengendalian persediaan tujuan dari pembentukan model

yaitu untuk mencari penyelesaian optimal yang meminimumkan total biaya per-

sediaan. Oleh karena model (2.3) merupakan fungsi dari 4 variabel bebas, maka

penyelesaian optimalnya dapat diperoleh dengan syarat ∂JTC
∂Cs

= 0, ∂JTC
∂q

= 0,
∂JTC
∂n

= 0, dan ∂JTC
∂λ

= 0. Selanjutnya, dengan 4 syarat tersebut dapat dipero-

leh sistem persamaan non linear dengan 4 variabel. Namun, penyelesaian sistem

persamaan tersebut solusi eksak sulit ditentukan. Oleh karena itu, pada peneli-

tian ini diasumsikan nilai n ditetapkan. Selanjutnya, dicari nilai n yang optimal

menggunakan pendekatan simulasi. Sedangkan untuk nilai Cs, q, dan λ dicari

menggunakan pendekatan numerik. Adapun cara yang digunakan untuk men-

cari nilai Cs, q, dan λ yang optimal setelah nilai n ditetapkan adalah dengan

menyelesaikan sistem persamaan berikut

∂JTC

∂Cs
= 0

∂JTC

∂q
= 0 (3.1)

∂JTC

∂λ
= 0

dengan ∂JTC
∂Cs

, ∂JTC
∂q

, dan ∂JTC
∂λ

diperoleh dari turunan parsial pertama model

(2.3) terhadap Cs, q, dan λ.
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Selanjutnya, dibuktikan bahwa model (2.3) merupakan fungsi konveks (mem-

punyai titik minimum global). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai princi-

pal minor determinant dari matriks Hessian adalah definit positif (nilai principal

minor determinant > 0). Oleh karena nilai n tetap, sehingga diperoleh matriks

Hessian dari model (2.3) adalah

∇2JTC(∗) =


∂2JTC(∗)

∂C2
s

∂2JTC(∗)
∂Cs∂q

∂2JTC(∗)
∂Cs∂λ

∂2JTC(∗)
∂q∂Cs

∂2JTC(∗)
∂q2

∂2JTC(∗)
∂q∂λ

∂2JTC(∗)
∂λ∂Cs

∂2JTC(∗)
∂λ∂q

∂2JTC(∗)
∂λ2

 , (3.2)

dengan JTC(∗) merupakan fungsi JTC yang bergantung pada variabel Cs, q,

dan λ. Berdasarkan matriks Hessian (3.2) dapat diperoleh |H11| > 0, |H22| >
0, dan |H33| > 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model (2.3) mempunyai

titik minimum global untuk nilai n tetap. Sebagai contoh, ketika diambil n = 1

diperoleh nilai Cs, q, dan λ adalah

Cs =
0.5αR

√
−4(2CoDP + 2DPX)(−2ChvD − 4ChvPV − PZ) + 4P 2R2α2)

D(2ChvD + 4ChvPV + PZ)

PR2α2

D(2ChvD + 4ChvPV + PZ)
,

q =
0.5

√
−4(2CoDP + 2DPX)(−2ChvD − 4ChvPV − PZ) + 4P 2R2α2)

(2ChvD + 4ChvPV + PZ)

0.5PRα

(2ChvD + 4ChvPV + PZ)
,

dan λ = 0.

4. Penerapan

Pada sub bab ini diberikan penerapan model persediaan terintegrasi produ-

sen dan distributor untuk mengatasi masalah pengendalian persediaan. Adapun

nilai parameternya diambil dari penelitian Sarkar et al. [5] dan Widi et al. [6].

Berikut diberikan ilustrasi kejadian pengendalian persediaan.

Konsumen mempunyai kebutuhan terhadap suatu barang 1000 unit/tahun.

Oleh karena itu, konsumen melakukan permintaan kepada distributor. Selanjut-

nya, distributor melakukan pemesanan kepada produsen dengan biaya sebesar

300$/pemesanan. Produsen memproduksi barang sebanyak 4000 unit/tahun un-

tuk memenuhi permintaan distributor dengan biaya setup awal 1000 $/siklus

produksi. Besarnya biaya setup tersebut bisa berkurang dengan adanya investa-

si. Akibat adanya investasi distributor dikenakan potongan 0.14 /tahun dan R

= 16000. Namun, pada proses produksi dimungkinkan dihasilkan barang cacat

dengan probabilitas 0.55. Setelah itu produsen melakukan pengiriman dengan
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biaya sebesar 100$/pengiriman. Akibat adanya proses pengiriman produsen dan

disttributor dikenakan biaya emisi karbon sebesar 5 $/pengiriman. Distributor

melakukan proses inspeksi dengan biaya sebesar 0.55 $/unit dan kemampuan ins-

peksi 3500 unit/tahun. Pada proses inspeksi, distributor melakukan kesalahan

inspeksi tipe I dan II dengan probabilitas sebesar 0.04. Barang cacat dan ti-

dak cacat yang diperoleh dalam proses inspeksi masing-masing disimpan dengan

biaya sebesar 30 dan 35 $/unit/tahun. Kesalahan inspeksi tipe I mengakibat-

kan produsen mengeluarkan biaya sebesar 100 $/unit. Kesalahan inspeksi tipe

II mengakibatkan produsen serta distributor mengeluarkan biaya masing-masing

sebesar 300 $/unit dan 200 $/unit. Selain itu untuk barang cacat yang diklasifi-

kasikan cacat, produsen mengeluarkan biaya warranty sebesar 300 $/unit. Setiap

barang yang benar-benar cacat, produsen melakukan proses rework dengan biaya

sebesar 15 $/unit. Pada proses rework, produsen dikenakan biaya emisi karbon

sebesar 5 $/unit. Setelah semua proses selesai produsen menyimpan sisa produksi

dengan biaya sebesar 20 $/unit/tahun. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaima-

na cara melakukan pengendalian persediaan.

Selanjutnya, dengan mensubtitusikan nilai parameter ilustrasi masalah pe-

ngendalian persediaan pada model (2.3) dapat dituliskan

JTC(Cs, q, n, λ) = 187750 + 2000(300 + Cs + 110n) +
16.5096q

2 + n(n− 1)λ(
1 +

n(n− 1)(2n− 1)λ2

6

)
+ 20q

(1
4
+ 0.0583036

(2 + n(n− 1)λ)
)
+ 2240(ln1000− lnCs). (4.1)

Model (4.1) merupakan penerapan model persediaan terintegrasi produsen dan

distributor (2.3) pada masalah pengendalian persediaan. Dari model (4.1) dicari

Cs, q, n, dan λ yang meminimumkan model tersebut. Untuk nilai n dilakukan

simulasi, tetapi untuk nilai Cs, q, dan λ optimal dicari menggunakan solusi pen-

dekatan dari penyelesaian sistem persamaan (3.1). Dengan melakukan simulasi

nilai n diperoleh nilai Cs, q, λ, dan JTC yang ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1. Penyelesaian optimal model
n Cs q λ JTC
1 558.309 249.245 0 196 826
2 916.5 142.619 1.869 194 967

Tabel 1 merupakan penyelesaian optimal yang meminimumkan model (4.1) un-

tuk nilai n = 1, 2. Pada tabel tersebut nilai n diberikan hanya sampai 2. Hal

tersebut dikarenakan untuk n > 2 nilai Cs optimal tidak memenuhi 0 < Cs <

1000. Oleh karena itu, berdasarkan Tabel 1 diperoleh penyelesaian optimal model
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yaitu n = 2, Cs = 916.5, q = 142.619, λ = 1.869, dan JTC = 194 967. Hal terse-

but bermakna, untuk mencapai total biaya persediaan terintegrasi produsen dan

distributor yang minimum produsen melakukan pengiriman sebanyak 2 kali per

pemesanan dengan pengiriman pertama sebanyak 142.619 dan tingkat kenaikan

pengiriman sebesar 1.869. Selain itu, produsen mengeluarkan biaya setup sebesar

$916.5 per siklus produksi. Adapun total biaya persediaan terintegrasi produsen

dan distributor sebesar $194 967.

5. Kesimpulan

(1) Model persediaan terintegrasi produsen dan distributor dengan kebijakan

manajemen biaya emisi karbon dan proses inspeksi

JTC(Cs, q, n, λ) = (Co + Cs + nX)

(
2D

2q + λqn(n− 1)

)
+ Y D

+
q

(2 + λn(n− 1))

(
1 +

λ2n(n− 1)(2n− 1)

6

)
Z + Chvq(Dq

P
+ V (2 + λn(n− 1))

)
+ αR(lnA0 − lnCs),

dengan X, Y , Z, dan V mengacu pada sub bab sebelumnya.

(2) Penyelesaian optimal model diperoleh dengan menyelesaikan sistem per-

samaan 3 variabel yang disajikan pada (3.1) dengan mensimulasikan nilai

n.

(3) Total biaya persediaan terintegrasi optimal sebesar $194 967. Hal itu

dapat terjadi apabila produsen melakukan proses produksi dengan biaya

setup sebesar 916.5 per siklus produksi dan pengiriman sebanyak 2 ka-

li dengan pengiriman pertama sebanyak 142.619 serta tingkat kenaikan

pengiriman 1.869.
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