
Simulasi Monte Carlo

(Inventory)



Konsep Dasar Inventory

 Inventory menjelaskan kuantitas suatu item yang 
harus dipertahankan untuk dipergunakan oleh 
sebuah organisasi.

 Tujuan utama dalam kontrol inventory adalah untuk 
meminimalkan biaya perawatan suatu item dalam 
inventory.

 Dalam praktek, biaya inventori dikelompokkkan 
dalam kategori berikut :
 Biaya Angkutan

 Biaya Pemesanan atau Biaya pengaturan

 Biaya Persediaan

 Biaya Pembelian



Biaya Inventory

 Biaya pengangkutan atau penyimpanan, merupakan 
biaya yang berhubungan dengan fisik item, 
termasuk didalamnya gudang, asuransi, kerusakan, 
pencurian, kadaluarsa, dan penyusutan. Biaya yang 
dibutuhkan 15 – 40% dari investasi inventory.

 Biaya pemesanan termasuk biaya administrasi yang 
berhubungan dengan pemrosesan pesanan, dan 
biaya penanganan bahan saat pesanan diterima.



Biaya Inventory

 Biaya persediaan terjadi ketika item yang 
dibutuhkan tidak tersedia.

 Jika item terakhir dijual ke konsumen, biaya 
persediaan memasukkan laba sebelumnya 
ditambah jumlah yang potensial hilang pada 
penjualan sebelumnya ketika pelanggan 
membatalkan transaksinya.

 Biaya pembelian merupakan biaya pembelian suatu 
item yang telah direncanakan.



Meminimalkan biaya inventory

 Untuk meminimumkan biaya inventory tergantung 
pada :

 Berapa banyak suatu item harus dipesan ?

 Kapan suatu item harus dipesan ?

 Untuk item yang tergantung pada permintaan 
(pesanan) mengacu pada situasi dimana 
permintaan pada suatu item tergantung pada 
permintaan untuk item dengan level tertinggi.

 Sebagai contoh, permintaan pada sabuk pengaman 
mobil baru tergantung pada jumlah mobil yang 
diproduksi.



Metode kontrol Inventory

1. Fixed Order quantity methods

Kuantitas pesanan untuk satu kali pesan 
jumlahnya tetap (misal 100 unit) tergantung pada 
analisis sebelumnya, tetapi waktu pemesanan 
tergantung permintaan

2.   Fixed order period methods

Waktu pemesanan tetap (misal setiap 2 minggu), 
tetapi ukuran pemesanan tergantung pada jumlah 
item dalam persediaan.



Model Kuantitas Pemesanan tetap

 Tujuannnya untuk menjelaskan jumlah pesanan 
optimal, Qopt, dan reorder point, R.

 Berdasar situasi dapat diasumsikan, bahwa 
permintaan suatu item diketahui dan konstan 
sepanjang waktu (bukan musiman).

 Pengiriman atau waktu tunggu juga diketahui 
denganpasti.

 Pada waktu t=0 order untuk kuantitas Q tiba, 
mengakibatkan keseimbangan inventori Q. Titik 
reorder poin, R, diletakkan dalam pesanan Q unit, 
Waktu pengiriman L diketahui, R, dapat diatur 
sehingga item terakhir dalam inventori digunakan 
saat pesanan barang tiba.



Inventory sebagai fungsi waktu
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Model Kuantitas Pemesanan tetap

 Diasumsikan permintaan, D, per unit waktu, 
biaya angkutan, Kc, per item per unit waktu, 
dan biaya pesanan, Ko, per order, dapat 
dicari nilai Q yang meminimalkan biaya total 
inventory, TC.

 Jumlah item dalam inventory maksimal Q dan 
minimal 0. Jika permintaan konstan, rata-rata 
level inventori adalah (Q+0)/2 =Q/2. Jika Kc

adalah biaya angkutan per item, total biaya 
angkutan untuk rata-rata Q/2 adalah : Kc.Q/2



Model Kuantitas Pemesanan tetap

 Jika D adalah permintaan per unit dan Q 
adalah unit yang dipesan pada satu waktu, 
D/Q adalah jumlah pesanan per unit waktu. 
Jika biaya per pesanan adalah Ko, total biaya 
pesanan adalah Ko.D/Q

 Biaya Total Inventory (TC) adalah

 TC = Kc.Q/2 + Ko.D/Q



Model Kuantitas Pemesanan tetap

 Untuk mendapatkan 
nilai Q dengan TC 
minimum, nilai TC 
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Contoh :

 Jika D = 1000 unit per tahun

Kc = $4 per item per tahun

Ko = $20 per order
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Contoh :
 Untuk menjelaskan reorder poin, harus 

diketahui rata-rata penggunaan item per 
minggu, d, dan kemudian dikalikan dengan 
waktu tunggu, L.

R = dL

 Jika waktu pengiriman 2 minggu, permintaan 
1000 unit per tahun, jika perusahaan 
beroperasi 52 minggu per tahun, reorder poin 
:

R = 1000 (2)/52 = 40 unit



Ilustrasi lain Simulasi Monte 
Carlo

 Sebuah toko sepatu 
memperkirakan 
permintaan sepatu per 
hari menurut suatu pola 
distribusi sebagai 
berikut 

Distribusi Permintaan

No Permintaan/ Frekuensi

Hari Permintan

1 4 pasang 5

2 5 pasang 10

3 6 pasang 15

4 7 pasang 30

5 8 pasang 25

6 9 pasang 15

Jumlah 100



Membuat distribusi densitas dan 
fungsi kumulatif densitas

Fungsi Kumulatif Distribusi Permintaan

No Permintaan/ Distribusi Fungs Kumulatif

Hari Densitas Distribusi

1 4 pasang 0.05 0.05

2 5 pasang 0.1 0.15

3 6 pasang 0.15 0.3

4 7 pasang 0.3 0.6

5 8 pasang 0.25 0.85

6 9 pasang 0.15 1

Jumlah 1



Menentukan Tag Number

Angka Petunjuk batasan

No Permintaan/ Distribusi Tag Number

Hari Densitas (Label Number)

1 4 pasang 0.05 00 <Ri< 05

2 5 pasang 0.1 06 <Ri< 15

3 6 pasang 0.15 16 <Ri< 30

4 7 pasang 0.3 31 <Ri< 60

5 8 pasang 0.25 61 <Ri< 85

6 9 pasang 0.15 86 <Ri< 99



Lakukan Penarikan Bilangan 
Random, misal :

 Untuk 10 bilangan random

0.5751 0.2888

0.1270 0.9518

0.7039 0.7348

0.3853 0.1347

0.9166 0.9014



Dari hasil bilangan random 
disusun tabel permintaan

Hasil Permintaan Per Hari
No Hari Jumlah Penjelasan

Permintaan Pasang

Sepatu

1 I 7 pasang Terdapat :

2 II 5 pasang 1. 7 pasang (2)

3 III 8 pasang 2. 5 pasang (2)

4 IV 7 pasang 3. 8 pasang (2)

5 V 9 pasang 4. 6 pasang (1)

6 VI 6 pasang 5. 9 pasang (3)

7 VII 9 pasang

8 VIII 8 pasang Yang tertinggi 

9 IX 5 pasang 9 pasang

10 X 9 pasang


