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ABSTRAKSI

Saat ini kondisi persediaan v-belt dan oli di PT. Petrokimia Gresik cukup
tinggi yang mengakibatkan tingginya biaya penyimpanan dan juga tingginya
inventory level untuk spare part v-belt dan oli. Penelitian ini betujuan untuk
mengetahui dan mampu menghitung pengendalian persediaan spare part dengan
metode Economic Order Quantity (EOQ) serta dilakukan peramalan permintaan
dengan metode yang memiliki error terkecil pada perencanaan kebutuhan v-belt
dan oli, serta menghitung nilai Inventory Turn Over (ITO) v-belt dan oli.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa metode
peramalan dengan nilai akurasi error terkecil adalah dengan metode Single
Eksponensial Smoothing dengan α 0.5 dibandingkan dengan metode Weighted
Moving Average. Setelah itu, hasil dari perhitungan pengendalian persediaan
dengan metode EOQ menunjukan bahwa kuantitas pemesanan menjadi lebih
rendah dibanding metode perusahaan yaitu untuk v-belt menjadi 198 unit untuk
tahun 2010, 177 unit untuk 2011 dan 192 unit untuk 2012. Begitu juga dengan
pembelian oli menjadi 31 drum, tahun 2011 dan 2012 menjadi 28 drum. Frekuensi
pemesanan juga menjadi lebih banyak yaitu 5-6 kali dalam setahun. Hal ini
berakibat pada penurunan biaya penyimpanan namun sedikit meningkatkan biaya
pembelian.

Dengan berkurangnya jumlah pemesanan v-belt dan oli juga
mengakibatkan menurunnya angka safety stock (SS), re-order point (ROP) dan
maximum inventory (MI). Nilai SS yang dianggap ekonomis oleh metode EOQ
untuk v-belt di tahun 2010 sebesar 131 unit, tahun 2011 sebesr 99 dan tahun 2012
sebesar 122. Sedangkan untuk oli, SS yang ekonomis adalah 24 drum, tahun 2011
sebesar 20 dan tahun 2012 sebesar 22. Menurunnya angka safety stock ini juga
akan mengakibatkan angka persediaan maksimum yang harus dimiliki perusahaan
juga menurun, sehingga perusahaan tetap dapat melakukan persediaan spare part
namun dengan angka yang lebih ekonomis sehingga investasi tidak terserap
terlalu banyak untuk melakukan pengadaan spare parts, hal ini ditandai dengan
total biaya persediaan lebih rendah dibandingkan dengan metode perusahaan.

Untuk mengetahui kecepatan pergantian persediaan dalam suatu periode,
didapat hasil perbandingan nilai Inventory Turn Over (ITO) sebelum dan sesudah
melakukan pengendalian dengan metode EOQ. Semakin besar nilai ITO maka
menunjukan semakin cepat pula pergantian stok di dalam gudang perusahaan.
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