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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Pada dasarnya persediaan atau inventory dimaksudkan untuk menghindari terhentinya proses produksi atau
penjualan dari suatu perusahaan. <br><br>
Yang menjadi masalah disini adalah bagaimana perusahaan mengelola persediaannya sedemikian rupa
sehingga bisa diperoleh suatu keadaan dimana kelangsungan produksi atau penjualan tetap terjamin
sementara biaya persediannyapun cukup rendah. Untuk mendapatkan situasi tersebut diatas perlu ditetapkan
suatu kebijaksanaan persediaan yang tertuang didalam suatu sistem inventory yang berisi beberapa
kebijaksanaan persediaan. <br><br>
Secara garis besar persediaan yang dimiliki oleh PT. Dira Paratama terdiri dari dua kelompok besar yaitu :
<br><br>
-Peralatan utama (Main Equipment) : yaitu berupa alat-alat kedokteran yang bentuk fisiknya cukup besar
atau harganya cukup mahal.
-X-Ray Film : yaitu film yang dipergunakan untuk memotret bagian tubuh manusia, X-Ray film ini
kuantitas dan kualitasnya cukup besar.
Karakteristik demand untuk kedua jenis persediaan tersebut berbeda satu sama lain. Karakteristik untuk
main equipment adalah berbeda satu sama lain. Karakteristik untuk main equipment adalah b ukan
independent demand karena penjualannya tergantung dari ada tidaknya pembangunan atau perluasan
fasilitas rumah sakit. <br><br>
Sedangkan karakteristik dari X-Ray Film adalah independent demand karena memang disediakan untuk
memenuhi rumah sakit yang sudah mempunyai X-Ray Equipment (Peralatan Rontgen). Hampir semua
rumah sakit besar mempunyai peralatan Rontgen ini. <br><br>
Karena mempunyai demand yang independent ini maka untuk menganalisanya bisa dipergunakan model
inventory. <br><br>
Tujuan dari pembahasan persediaan ini adalah untuk mengetahui : <br><br>
Kapan kita harus membeli barang. <br><br>
Berapa banyak barang yang harus kita beli. <br><br>
Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan suatu kebijaksanaan yang tertuang didalam
sistem inventory yang berisi anatara lain : safety Stocl, Economical Order Quantity, Reorder Point dan
sebagainya yang diperoleh dari perhitungan model inventory yang dipilih. <br><br>
Dengan adanya Sistem Inventory tersebut diharapkan perusahaan bisa mengelola persediaannya dengan
efektif dan efisien.

