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ABSTRAK 

 
Bahan baku merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan terutama untuk proses produksi. Kelebihan 
ataupun kekurangan dalam hal persediaan bahan baku adalah masalah besar yang harus dihadapi oleh 
perusahaan karena berbagai resiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan persediaan 
yang tepat. Salah satunya seperti masalah persediaan yang dihadapi oleh PT. Suara Nusa Niaga Nusantara. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah bahan baku yang seharusnya dipesan oleh perusahaan 
agar diperoleh total biaya persediaan yang optimal selama satu tahun dengan menggunakan pemrograman 
dinamik deterministik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bahan baku yang akan mengoptimalkan biaya persediaan 
selama periode Mei 2014 – April 2015 berturut-turut sebanyak 50, 40, 60, 60, 40, 40, 40, 60, 40, 40, 40, dan 
50 (dalam satuan ton). Sistem pengendaliaan persediaan bahan baku kertas koran dengan pemrograman 
dinamik lebih efektif dan efisien yang dapat menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 
untuk persediaannya dengan selisih 1,4 % dari sistem yang digunakan perusahaan.  

Kata Kunci : Pengoptimalan, Pengendalian Persediaan, Pemrograman Dinamik Deterministik. 

ABSTRACT 

The raw materialis something important for the company especially for the production process. Excess or 
shortage in supply of raw materials is a major problem for the company due to various risks.Therefore, we 
required a good planning and control of raw materials. Inventory problems faced by PT. Suara Nusa Niaga 
Nusantara. This study aims to determine the amount of raw materials that should be booked by the company in 
order to obtain optimal total cost of inventory for one year using deterministic dynamic programming. 

The results showed that amount of the raw material that will optimized total cost of inventory during the period 
of May 2014-April 2015 is50, 40, 60, 60, 40, 40, 40, 60, 40, 40, 40, and 50. Inventory control system of the raw 
material with a dynamic programming more effectively and efficienly with a margin 1,4% of the system used of 
the company. 

Keywords : Optimazed, Inventory Control, Deterministic Dynamic Programming. 

I. PENDAHULUAN 

Kelangsungan proses produksi suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain : modal, teknologi, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan tenaga kerja. 

Bahan baku merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan terutama untuk proses produksi. 

Jika perusahaan memiliki bahan baku terlalu banyak maka akan mengakibatkan tingginya biaya 

pembelian, penyimpanan, dan pemeliharaan gudang. Sementara itu, jika bahan baku yang dimiliki 

terlalu sedikit akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan karena tidak dapat memenuhi 
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permintaan konsumen. Oleh karena itu, untuk menjaga proses produksi berjalan lancar diperlukan 

suatu perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku yang baik. 

PT. Suara Nusa Niaga Nusantara adalah salah satu perusahaan percetakan yang mencetak 

berbagai surat kabar yang ada di NTB. Selama ini, penentuan jumlah bahan baku kertas koran yang 

akan dibeli oleh perusahaan tidak didasarkan pada perhitungan yang tepat yaitu pemesanan bahan 

baku dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada waktu tertentu dan terjadi kelebihan setiap 

periodenya. Sementara, jika perusahaan memesan dalam jumlah yang banyak pada satu periode 

maka perusahaan akan mendapatkan potongan harga dari supplier. Tetapi hal ini tidak 

dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk persediaannya tidak 

optimal.Salah satu pendekatan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

persediaan ini adalah dengan menggunakan pemrograman dinamik deterministik. 

Pemrograman dinamik adalah teknik matematik untuk membuat sebuah keputusan yang 

berurutan dan saling berhubungan. Prinsip dasar program dinamik adalah membagi persoalan 

menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga memudahkan penyelesaiannya dan setiap sub 

masalah dianggap sebagai tahap atau titik keputusan. Dalam program dinamik tidak ada rumusan 

(formulasi) matematis standar. Program dinamik lebih merupakan suatu tipe pendekatan umum 

untuk pemecahan masalah, dan persamaan-persamaan khusus yang akan digunakan harus 

dikembangkan sesuai dengan setiap situasi individual. 

II. METODE PENELITIAN 

Adapun langkah penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Identifikasi Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana jumlah bahan baku yang 

seharusnya dipesan perusahaan agar diperoleh total biaya optimal dari pengendalian 

persediaan bahan baku kertas koran selama satu tahun menggunakan pemrograman 

dinamik deterministik. 

2. Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan 

data historis perusahaan, data-data yang terkait dengan perhitungan untuk penyelesaian 

masalah persediaanbahan baku kertas koranyaitu data harga bahan baku, data kapasitas 

gudang, data pembelian dan kebutuhan bahan baku periode Mei 2014 – April 2015, data 

potongan harga/diskon, biaya pemesanan serta biaya pengiriman bahan baku. 

3. Pengolahan Data 



 Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu menentukan variabel yang diteliti, 

menentukan fungsi tujuan dan fungsi batasan, serta menentukan hubungan rekursif yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, untuk mencari solusi optimal dari 

pengendalian persediaan bahan baku menggunakan pemrograman dinamik deterministik. 

4. Analisis 

Langkah ini merupakan pembahasan dari hasil pengolahan data dan perhitungannya 

diselesaikan dengan bantuan program Microsoft office excel. 

5. Kesimpulan 

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari hasil 

pengolahan data dan analisis yang dilakukan sebelumnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengolahan Data 

Berikut adalah data kebutuhan dan pembelian bahan baku kertas koran dari periode Mei 

2014 – April 2015 dan untuk memudahkan perhitungan maka dilakukan pembulatan. 

 

Tabel 1. Kebutuhan dan pembelian bahan baku kertas koran periode Mei 2014 – April 2015 

Tahun Bulan Kebutuhan (ton) Pembelian (ton)

Mei 47 20 + 20 + 20

Juni 43 20 + 20

Juli 55 20 + 20 + 20

Agustus 47 20 + 20

September 41 20 + 20

Oktober 49 20 + 20 + 20

November 46 20 + 20

Desember 44 20 + 20

Januari 52 20 + 20 + 20

Februari 44 20 + 20 

Maret 41 20 + 20 

April 43 20 + 20

2014

2015

 
(Sumber : PT. SNNN 2015) 

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan maka dapat dihitung biaya 

pembelian yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku, 

seperti pada tabel berikut : 

 

 



Tabel 2. Biaya pembelian bahan baku. 

10.000 78.000.000 0 9.000.000 87.025.000

20.000 156.000.000 0 14.500.000 170.525.000

30.000 234.000.000 0.5 23.500.000 256.355.000

40.000 312.000.000 1 29.000.000 337.905.000

50.000 390.000.000 1.5 38.000.000 422.175.000

60.000 468.000.000 2 43.500.000 502.165.000

Total Biaya

7.800 25.000

Ukuran 

Pemesanan 

(kg)

Harga 

/ kg   
Harga Bahan 

Baku

Diskon 

( % )

Biaya 

Pengiriman

Biaya 

Pemesanan

 

Hasil pada Tabel 2, akan digunakan dalam perhitungan dengan pemrograman dinamik 

deterministik. Dalam hal ini, untuk menentukan jumlah bahan baku kertas koran yang 

seharusnya dipesan oleh perusahaan agar diperoleh total biaya persediaan yang optimal. 

3.1.1 Identifikasi Variabel 

 Unsur dasar pembentuk program dinamik yaitu : 

1. Tahap (n) adalah jumlah bulan dalam satu tahun sehingga perhitungan terdiri dari 12 

tahap ( n = 1,2,…..,12 ). 

2. Variabel status ( In) adalah jumlah persediaan bahan baku pada awal tahap n. 

3. Variabel keputusan (xn= d*
n) adalah jumlah pembelian bahan baku optimal pada tahap n 

yang diperoleh dari beberapa alternatif kebijakan pemesanan pada tahap tersebut. 

Dari masalah yang dihadapi dapat dibentuk suatu model matematik sebagai berikut : 

 

  

 

 

   

  

  

 

Gambar 1. Model matematik program dinamis untuk pembelian bahan baku. 

Keterangan : 

  fn(In,dn)  = fungsi biaya total persediaan bahan baku untuk tahap n. 

  xn  = jumlah bahan baku yang akan dibeli pada tahap n. 

  In  = jumlah persediaan bahan baku pada tahap n ( 0 – 75 ). 

  n  = jumlah bulan ( 1,2,….., 12 ) 
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3.1.2 Formulasi Masalah Berdasarkan Program Dinamik 

1. Fungsi Tujuan 

Meminimumkan : fn(In) = { A(dn) + B ( In + dn–kn ) } 

2. Fungsi Kendala 

Jumlah persediaan bahan baku di gudang tidak boleh melebihi kapasitas gudang 

penyimpanan sehingga In + dn ≤ G  

Persediaan bahan baku setiap bulan harus dapat memenuhi kebutuhan bahan baku pada 

bulan tersebut. Pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai sebuah kendala: In + dn ≥ kn 

 Jumlah persediaan dan bahan baku yang dibeli setiap bulan lebih besar atau sama dengan 

nol. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai fungsi kendala non negativitas sebagai berikut:

 In ≥ 0 dan  dn ≥ 0, n = 1,2,…..12 

3. Fungsi Transisi 

Fungsi yang menunjukkan perubahan keadaan dalam setiap tahap. Fungsi tersebut dapat 

ditulis sebagai berikut: In+1=  In+ dn – kn 

4. Fungsi Rekursif 

Meminimumkan 

   0 , n > 12 

fn(In) =   

   { A(dn) + B ( In + dn – kn ) + fn+1 (In+1) }, n ≤ 12 dan n N 

diperoleh nilai f*
n(In) 

Keterangan : 

fn+1 (In+1) = Hasil optimum tahap n+1 

f*
n(In) = Hasil optimum tahap n 

n   = Tahap 

3.2 Perhitungan Program Dinamik 

Proses perhitungan berdasarkan pemrograman dinamik deterministik ini dimulai dari 

tahap akhir yaitu April 2015 sampai Mei 2014 yang merupakan tahap awal. Dengan 

menggunakan formula matematik sebagai berikut : 

Meminimumkan 

         0 , n > 12 

 fn(In) =   

        { A(dn) + 200.000 ( In + dn – kn ) + fn+1 (In+1) }, n ≤ 12 dan n   N 



terhadap   kn≤ In + dn≤ 75,  In ≥ 0  dan  dn ≥ 0 

dimana : In = 0,1,2,…..,75 

dn= 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

n = 1,2,…..,12 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Tahap 12 ( April 2015 ) 

Minimumkan f12(I12) = { A(d12) + 200.000( I12+ d12 – 43 )} 

terhadap 43 ≤ I12 + d12 ≤ 75,  In ≥ 0  dan  dn ≥ 0 

a. Jika I12 = 0 maka hanya ada 2 alternatif pembelian bahan baku yang akan dicari nilai 

fungsinya karena pembelian bahan baku sebanyak 0, 10, 20, 30, dan 40 tidak 

memenuhi fungsi kendala. 

   { A(50) + 200.000 ( 0 + 50 – 43 )} = 423.575.000 

       f12(0) = min 

   { A(60) + 200.000 ( 0 + 60 – 43 )} = 505.565.000 

f12(0) = min {423.575.000 , 505.565.000 } 

diperoleh nilai optimal f*
12(0) = 423.575.000 dan d*

12 = 50 

b. Jika I12 = 1 maka hanya ada 2 alternatif yang memenuhi fungsi kendala. 

          { A(50) + 200.000 ( 1 + 50 – 43 )} = 423.775.000 

f12(1) = min 

          { A(60) + 200.000 ( 1 + 60 – 43 )} = 505.765.000 

f12(1) = min { 423.775.000 , 505.765.000} 

diperoleh nilai optimal f*
12(1) = 423.775.000 dan d*

12 = 50  

Perhitungan diselesaikan hingga nilai I12 = 75.  

Tabel 3. Tahap 12 

f12(I12) =  Min { A(d12) + 200 ( I12 + d12 – 43 )} 

f12(I12) d12   d12 0 10 20 30 40 50 60 

I12                 

0 - - - - - 423575 505565 423575   

1 - - - - - 423775 505765 423775 50 

2 - - - - - 423975 505965 423975   

3 - - - - 337905 424175 506165 337905   

4 - - - - 338105 424375 506365 338105   

5 - - - - 338305 424575 506565 338305   

Proses perhitungan pada tahap selanjutnya sama seperti pada tahap 12, perhitungan 

berakhir pada tahap 1 sebagai berikut : 



 

2. Tahap 1 ( Mei 2014 ) 

Minimumkan f1(I1) = { A(d1) + 200.000 ( I1+ d1 – 47 ) + f2( I2) } 

terhadap 47 ≤ I1 + d1 ≤ 75,    In ≥ 0  dan  dn ≥ 0 

Dengan mengasumsikan bahwa jumlah persediaan awal (I1) pada bulan Mei 2014 

adalah nol atau tidak tersedia bahan baku maka nilai I1 hanya ada satu yaitu nol. Asumsi 

mengacu pada sifat masalah yang deterministik. 

 {A(50) + 200.000 ( 0 + 50 – 47 ) + f2(3)} = 4.733.780.000 

f1(0) = min 

 {A(60) + 200.000 ( 0 + 60 – 47) + f2(13)} = 4.734.220.000 

f1(0) = min { 4.733.780.000, 4.734.220.000} 

diperoleh nilai optimal f*
1(0) = 4.733.780.000  dan d*

1 = 50.  

Dimana f*
1(I1) adalah total biaya persediaan yang optimal selama 12 bulan. 

Tabel 4. Tahap 1. 

f1(I1) =  Min { A(d1 + 200  ( I1 + d1 – 47 )} 

f1(I1) d1   d1 0 10 20 30 40 50 60 

I1                 

0 - - - - - 4733780 4734220 4733780 50 

Selanjutnya akan ditentukan nilai dari variable keputusan yaitu jumlah pembelian bahan 

baku kertas koran yang optimal dari tahap n dengan merunut balik   melalui fungsi transisi. 

3.3 Pemecahan Optimal 

 Nilai variabel keputusan (xn= d*
n), dapat ditentukan menggunakan fungsi transisi 

yang dimulai dengan I1 pada tahap 1 hingga I12 pada tahap 12, sebagai  berikut : 

I1 d
*
1

 
I2 d

*
2 I3 d

*
3 I4 d

*
4 I5 d

*
5 I6 d

*
6 I7 

  
50 

(0+50-47) 

40 

(3+40-43) 

60 

(0+60-55) 

60 

(5+60-47) 

40 
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40 

(17+40-49) 

(0) (3) (0)  (5)  (18)  (17) (8) 

              

 

I7 d
*
7

 
I8 d

*
8 I9 d

*
9 I10 d*

10 I11 d*
11 I12 d*

12 I12+1 

  

40 
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50 
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(8) (2) (18)  (6)  (2)  (1) (8) 

              

Gambar 2. Pemecahan optimal 

  



Hasil perhitungan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku berdasarkan 

pemrograman dinamik deterministik dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Hasil perhitungan program dinamik 

Bulan 
Jumlah 
Pesan Stock Kebutuhan Sisa 

Mei 2014 50 0 47 3 

Juni 2014 40 3 43 0 

Juli 2014 60 0 55 5 

Agustus 2014 60 5 47 18 

September 2014 40 18 41 17 

Oktober 2014 40 17 49 8 

November 2014 40 8 46 2 

Desember 2014 60 2 44 18 

Januari 2015 40 18 52 6 

Februari 2015 40 6 44 2 

Maret 2015 40 2 41 1 

April 2015 50 1 43 8 
 

Berdasarkan cara pemesanan bahan baku kertas koran seperti pada tabel diatas 

diperoleh total biaya persediaan selama satu tahun (Mei 2014 – April 2015) sebesar  

Rp.4.733.780.000,-. Sementara, jika berdasarkan kebijakan persediaan bahan baku kertas 

koran yang selama ini digunakan oleh perusahaan maka perusahaan mengeluarkan biaya 

total persediaannya untuk periode yang sama sebesar Rp.4.802.300.000,-. Dengan 

menggunakan pemrograman dinamik deterministik terjadi penghematan biaya persediaan 

sebesar Rp. 68.520.000,- atau sekitar 1,4 % dari sistem yang digunakan perusahaaan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

 Sistem pengendaliaan persediaan bahan baku kertas koran dengan pemrograman 

dinamik lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemesanan bahan baku dilakukan sebanyak 

satu kali setiap bulannya yang dapat menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk persediaan bahan baku tersebut yang meliputi biaya pembelian, biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan. 

 Jumlah pemesanan bahan baku kertas koran yang akan mengoptimalkan total biaya 

persediaan untuk periode Mei 2014 – April 2015 berturut-turut sebanyak 50, 40, 60, 60, 40, 

40, 40, 60, 40, 40, 40, dan 50 (dalam satuan ton). Pemrograman dinamik memberikan hasil 



yang optimal (minimum) dibandingkan sistem yang digunakan perusahaan, dengan total 

biaya persediaan bahan baku sebesar Rp.4.733.780.000,-  dan selisih Rp.68.520.000,- atau 

1,4 % dari sistem perusahaan. 

4.2 Saran 

 Adapun saran berdasarkan penelitian ini meliputi : 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat diteliti masalah alokasi modal untuk berbagai macam 

persediaan dan produksi yang dilakukan oleh PT.SNNN agar perusahaan dapat 

menghemat anggaran dan mengoptimalkan keuntungannya. 

2. Penyelesaian masalah program dinamik pada penelitian ini bersifat deterministik, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan berdasarkan 

program dinamik probabilistik. 
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