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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemenuhan kepuasan pada konsumen merupakan hal yang ingin dicapai oleh 

setiap industri. Salah satunya adalah industri makanan dan minuman yang 

merupakan industri salah satu industri produk pokok yang diperlukan untuk 

menunjang kehidupan sehari-hari. Dengan tingkat kepuasan konsumen yang baik 

maka akan membuat industri lebih dipercaya oleh masyarakat dan produk akan 

mudah dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya keadaan psikologis 

anatara harapan dengan perasaan yang dialami konsumen sehingga konsumen akan 

cenderung akan menggunakan produk tersebut (Lestari, 2020). Kepuasan 

konsumen ini dapat ditinjau dari beberapa faktor salah satunya adalah kemudahaan 

produk dijumpai dalam pasaran sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

akan produk tersebut. Selain itu apabila produk mudah dijumpai  maka konsumen 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan produk tersebut 

sehingga kepuasan dari masyarakat akan terpenuhi (Lupiyoadi, 2001).  

Salah satu perusahaan yang dapat memenuhi kepuasan dari masyarakat adalah 

PT.AJINOMOTO INDONESIA. Perusahaan yang memproduksi bumbu-bumbu 

masakan untuk berbagai skala di Indonesia yaitu mulai dari skala rumahan, 

HOREKA (Hotel, Restoran, Katering) hingga skala industri. Pemenuhan kepuasan 

ini tak lepas dari peran departemen Production and planning Contriol (PPC) yang 

menggaransi akan kestabilan produksi yang mana akan disesuaikan dengan 

perencanaan produksi. Dengan perencanaan produksi yang baik maka akan 

berdampak pada kemudahan pendistribusian produk finish goods dengan tepat 

waktu (Kadim, 2010).  

Pada perusahaan manufaktur persediaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang 

jadi. Pada umumnya dari ketiga macam bentuk persediaan tersebut, persediaan 

yang paling banyak menyerap biaya adalah persediaan bahan baku. Tetapi masih 

banyak perusahaan yang menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah yang 

cukup besar. Alasan utama mengapa perusahaan menyimpan bahan baku dalam 

jumlah besar adalah sebagai persediaan pengaman (safety stock) apabila terjadi 

keterlambatan pengiriman dari pemasok sehingga proses produksi tidak terhenti 

dan tidak terjadi out stock material (Kushartini, 2016).  

Pada PT. AJINOMOTO INDONESIA sangat mengendalikan tingkat 

persediaan bahan baku bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam 

penyediaan bahan baku sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi 

pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan bahan baku dapat ditekan 

secara optimal. Selain itu manajemen persediaan memiliki peran dalam sistem 
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produksi yang mana dapat mengatur penjadwalan produksi produk, melakukan 

pemesanan bahan baku, hingga inventory pada storage dan warehouse. Dengan 

merepakan manejemen persediaan, inventory serta penjadwalan produksi yang 

sesuai dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perushaan. Dengan 

minimasi biaya yang optimal dan kestabilan produksi yang masih sesuai akan 

membuat produktivitas perusahaan meningkat sehingga peran PPC cukup besar 

untuk perusahaan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum dari praktik kerja lapang ini adalah sebagai berikut:  

1 Menerapkan ilmu pengetahuan dan kontribusi pengetahuan pada 

instansi sesuai dengan bidang ilmunya  

2 Mahasiswa mampu mengenal dan mempelajari lingkungan kerja .  

3 Menunjang kemampuan kogntif dan afektif mahasiswa, sehingga 

mampu menjadi mahasiswa yang memahami keilmuan teoritis dan 

keilmuan dalam hal praktik.  

4 Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemapuan psikomotorik 

mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan kognitif yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan.  

5 Memperkenalkan dan mempersiapkan kemampuan mahasiswa akan 

realitas dunia kerja, sehingga nantinya setelah lulus mampu bersaing 

dengan lulusan dari universitas lainnya 

1.2.2 Tujuan Khusus  

 Tujuan khusus dari praktik kerja lapang ini adalah untuk mengetahui peran 

PPC dan alur sistem perencanaan serta pengadaan bahan baku pada PT. 

AJINOMOTO INDONESIA  

1.2.3 Manfaat  

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapang pada PT. AJINOMOTO 

INDONESIA departemen Production Planning Control (PPC) adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Perguruan Tinggi  

Manfaat bagi perguruan tinggi diharapkan mampu menjalin kerja sama 

yang baik dengan perusahaan yang terlibat dalam Praktik Kerja Lapang 

mahasiswa/mahasiswi Universitas Internasional Semen Indonesia.  

2. Bagi Perusahaan  

Manfaat bagi industri diharapkan mahasiswa/mahasiswi mampu 

memberikan solusi alternatif untuk permasalahan yang dihadapi oleh pihak 

perusahaan.  
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3. Bagi Mahasiswa  

Manfaat dari hasil praktik kerja lapang ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan penulis serta memberi 

informasi mengenai depatemen PPC pada PT. AJINOMOTO INDONESIA 

1.3 Waktu dan tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

Lokasi    : PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO FACTORY 

Alamat  : Jl. Raya Mlirip Jetis Mojokerto, Jawa Timur  

Waktu  : 5 September 2022 – 5 Oktober 2022 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan secara offline dengan 

datang secara langsung pada lokasi perusahaan. Dalam pelaksanaanya peserta PKL 

dibagi sesuai minat yang ingin didalami dari semua departemen dan mendapat 

bimbingan dari penanggung jawab setiap departemen. Peserta PKL ikut secara 

langsung dalam setiap proses yang dilakukan oleh setiap departemen dan 

melakukan visit ke warehouse untuk melihat kedatang material.  

1.4 Metodologi Pengumpulan Data  

Metode yang dilaksanakan dalam menyusun laporan praktik kerja lapang di 

PT.AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO FACTORY adalah sebagai berikut 

:  

•  Pemberian Materi : pemberian materi oleh staff PPC mengenai 

departemen PPC dan beberapa staff departemen 

lainnya yang memiliki hubungan dengan 

departeme PPC 

•  Wawancara  : Berkomunikasi secara langsung dengan 

narasumber seperti section manajer, operator, 

koordinator lapang dll  

•  Observasi  : Mengamati dan melakukan pendekatan secara 

langsung  

•  Studi Literatur : Pengumpulan data menggunakan arsip perusahaan, 

buku, atau refernsi lain terkait topik yang dibahas 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum   

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Ajinomoto Indonesia  

PT. Ajinomoto Indonesia merupakan salah atu perusahaan FMCG (Fast 

Moving Consumer Goods) yang berdiri sejak tahun 1908 di Jepang dan dibentuk 

oleh Dr. Kikunae Ikeda. Awal mula perusahaan ini terbentuk adalah karena adanya 

penemuan besar yaitu sumber rasa gurih dari kaldu rumput laut (kombu) yang 

dikenal dengan rasa umami. Rasa inilah yang menjadi rasa dasar dalam produksi 

bumbu masakan dengan merek AJI-NO-MOTO. Merek tersebut dikenalkan satu 

tahun setelah penemuan dari Dr. Kikunae Ikeda tersebut. AJI-NOMOTO sendiri 

memiliki arti dalam bahasa indonesia yaitu cita rasa. Saat ini AJINOMOTO telah 

digunakan secara luar di hampir 100 wilayah dan negara selama 100 tahun terakhir 

ini. Salah satunya juga di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menyukai 

makanan yang memiliki cita rasa yang kuat.   

AJIOMOTO masuk ke Indonesia pada tahun 1969 dan pada tahun 1970 

pabrik pertama PT AJINOMOTO yang berlokasi di Mojokerto mulai beroperasi. 

Hingga saat ini PT AJINOMOTO INDONESIA dikenal sebagai produsen bumbu 

masak andalan dapur ibu indonesia. Perkembangan dan inovasi produk selalu 

dilakukan guna memenuhi keinginan ataupun permintaan dari masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan beragamnya produk yang diproduksi mulai dari kaldu penyedap  

“MASAKO”, bumbu praktis siap saji “SAJIKU”, bumbu masakan Asia “SAORI”. 

Selain memproduksi bumbu masakan PT AJINOMOTO juga melebarkan 

produksinya dengan merambah pada sektor minuman yaitu minuman susu 

fermentasi “CALPICO” dan minuman kopi susu “BIRDY”  

Keberadaan PT Ajinomoto Indonesia sudah mencapai 40 tahun 

membuktikan bahwa produk yang produksi dipercaya dan mendapatkan kesetiaan 

dari konsumen untuk mengkonsumsi produk secara berkelanjutan. Hal ini tentunya 

merupakan pencapaian yang luar biasa dan tidak lepas dari komitmen serta 

kontribusi dari perusahaan dalam memberikan produk yang berkualitas tinggi 

dengan standart internasional. Hal ini sesuai dengan slogan global yaitu “Eat Well, 

Live Well”. Hingga saat ini PT Ajinomoto Indonesia telah memiliki tiga pabrik 

besar, yang pertama berlokasi di Mojokerto, yang kedua berlokasi di Karawang 

Barat dan yang ketiga berlokasi di Karawang Timur   

2.1.2 Filosofi, Nilai Perusahan, Visi, dan Misi Perusahaan   

a.) Filosofi 

“Menciptakan kehidupan yang lebih baik secara global melalui kontribusi 

untuk kemajuan yang lebih berarti dalam bidang makanan dan kesehatan 

dan bermanfaat untuk kehidupan”.  
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b.) Nilai Perusahaan 

Nilai – nilai perusahaan yang dianut oleh PT. Ajinomoto Indonesia 

diantaranya adalah:   

• Mematuhi peraturan pemerintah dan memperhatikan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat.   

• Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan konsumen.   

• Komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur.   

• Disiplin dan bertanggung jawab.   

• Perbaikan dan kemajuan dimulai dari kegiatan sehari-hari, sehingga 

setiap individu serta organisasi perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang bersama-sama   

c.) Visi dan Misi 

     Visi dari PT Ajinomoto Indonesia adalah :   

“Menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi kepada kesehatan 

manusia secara global dengan menciptakan nilai-nilai yang unik secara terus 

menerus yang bermanfaat bagi pelanggan”.   

Adapun target yang lebih spesifik yaitu:   

• Menjadi perusahaan bumbu No.1 di Indonesia   

• Menjadi grup perusahaan yang mempromosikan kesehatan dengan 

pendekatan ilmiah untuk rasa dan kesehatan yang lebih baik  

2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan   

Struktur organsasi yang ditetapkan oleh PT. Ajinomoto Indonesia adalah 

struktur organisasi dengan tipe lini dan fungsional. Oleh sebab itu, tidak menutup 

kemungkinan untuk seorang pekerja memiliki lebih dari satu pemimpin yang ahli 

pada bidangnya. Struktur organisasi lini dan fungsional ini dihubungkan dengan 

garis tanggung jawab secara langsung antara atasan dan bawahan. Struktur 

organisasi yang ada pada PT. Ajinomoto Indonesia dipimpin oleh Vice President 

Director yang merupakan kedudukan tertinggi di perusahaan. Vice President 

Director ini bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan Head Offiice 

Ajinomoto Indonesia di jakarta Vice President Director dibantu oleh seorang 

Factory Manager dan Vice Factory dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan- 

kedudukan tersebut ditempati oleh orang-orang jepang. Factory Manager dan Vice 

Factory bertanggung jawab terhadap segala aktivitas dan kegiatan yang 

berlangsung di dalam maupun di luar pabrik yang bersangkutan dengan PT. 
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Ajinomoto Indonesia dan mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada 

Vice President Director.   

Di PT.Ajinomoto Indonesia terdapat beberapa departemen yang kemudian 

dibagi lagi kedalam beberapa seksi yang lebih spesifik terhadap beberapa tugas dan 

tanggung jawabnya. Di dalam struktur organisasi lini yang di tetapkan di PT. 

Ajinomoto Indonesia jabatan tertinggi atau bisa disebut dengan pejabat lini adalah 

Vice President Director yang memiliki garis komando hingga ke departemenyang 

ada di dalam perusahaan. Untuk pejabat fungsional di isi oleh para pekerja setiap 

seksi yang memiliki garis koordinasi antara seksi yang dimaksudkan tiap-tiap seksi 

memiliki fungsi dan tujuan yang sama dan memiliki hubungan satu dengan yang 

lain karena berada dibawah departemen yang sama. Struktur oragnisasi dapat dilihat 

pada Tabel 1.   
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Tabel 1.1 Struktur Organisasi PT. Ajinomoto Indonesia 

 

Sumber : PT. Ajinomoto Indonesia  
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2.2 Production Planning Inventory Control (PPIC)  

  Production Planning and Inventory Control (PPIC) adalah sebuah proses 

pengendalian aliran material masuk dan keluar dari sebuah sistem kerja yang 

bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan pendistribusian yang tepat 

sehingga dapat meminimalkan biaya produksi.Perancangan dan pengendalian 

produksi harus dilakukan di awal proses sebelum melakukan proses produksi, yang 

bertujuan untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan pada awal hingga tahap 

akhir. Perencanaan juga tidak boleh diberhentikan hingga proses itu selesai karena 

hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga harus dievaluasi 

berkala dengan melakukan pengendalian. (Nasution, 2006). Adapun dalam 

pelaksanaannya diperlukan perancangan produksi yang telah memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut :  

• Memiliki jangka waktu untuk membuat perencanaan secara matang dan 

mempersiapkan perencanaan baru untuk mengatasi perubahan yang akan 

terjadi.  

• Dilakukan secara berjenjang atau bertingkat dari perencanaan produksi 

jangka pendek hingga jangka panjang.  

• Membuat perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan berbagai faktor.  

• Membuat perencanaan berkelanjutan dari sistem perancangan sebelumnya 

agar proses dapat terus berjalan.  

• Menetapkan nilai agar perencanaan dapat terukur.  

• Membuat perencanaan sesuai dengan konsidi produksi saat ini (realistis).  

• Data yang didapat harus akurat.  

• Membuat target realistis perencanaan produksi sesuai data yang ada.  

 

2.2.1 Pengolaan Permintaan dan Perencanaan Produksi   

Pengelolaan permintaan (demand management) adalah upaya untuk 

membuat permintaan lebih mudah dipenuhi. Pengelolaan permintaan ini dilakukan 

karena kegiatan peramalan permintaan tidak menjamin bisa terpenuhinya secara 

efektif dan efisien meskipun kegiatan peramalan tersebut dilakukan sebaik dan 

seakurat mungkin. Hal ini terutama dapat terjadi jika permintaan memiliki pola 

yang fluktuatif sehingga, disamping melakukan peramalan permintaan sebaiknya 

dilakukan pengolaan pemintaan untuk membuat pola permintaan lebih stabil 

sehingga mudah untu dipenuhi secara optimal. Pengolaan permintaan ini dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk secara aktif meyakinkan bahwa profil permintaan 

pelanggan memiliki pola yang halus sehingga mudah dan efisien untuk dipenuhi.  

Jika peramalan yang melihat permintaan sebagai input yang sudah diberikan maka 

demand management melihat bahwa input tersebut harus diubah pilanya terlebih 

dahulu sebelum masuk ke proses peramalan, perencaan produksi, pengadaan bahan 

baku, produksi dan pengiriman ke pelanggan. Perusahaan tidak langsung 
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menggunakan permintaan tersebut sebagai input dalam kegiatan pemenuhan 

pesanan namun, terlebih dahulu diolah dan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga 

pola yang dihasilkan lebih stabil dan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien 

(Pujawan, 2005).   

Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang 

diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga 

kerja, bahan baku, mesin dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi menuntut 

penaksir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan 

perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan 

bagian integral dari perencanaan produksi. Jenis produksi berdasarkan tingkatan 

persediaannya anatara lain make to stock. Untuk make to stock merupakan jenis 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memproduksi dan menyimpan 

persediaan samapai pada tahap produk jadi (end product) dan pengiriman dilakukan 

berdasarkan pesanan dari konsumen. Sedangkan make to order meliputi kegiatan 

menyimpan persediaan sampai pada tahap produk setengah jadi atau berupa produk 

bahan baku untuk dilakukan proses produksi kembali. Barang jadi kemudian baru 

akan lanjut untuk diproduksi apabula terdapat pesanan dari konsumen. Pada 

perusahaan yang berproduksi dengan sistem make to stock, kegiatan produksi, 

pembelian material, dan pengiriman produk ke toko atau tempat penjualan 

dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk akan terjual di masing-masing 

toko atau tempat penjualan. Sedangkan untuk sistem produksi make to order 

beberapa aktivitas seperti perakitan akhir dan pembuatan komponen memang bisa 

ditunda sampai ada pemintaan definitif, namun tetap sebagai aktivitas seperti 

penyedian bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau peramalan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa 

menghindari kegitan memperkirakan atau meramalkan permintaan untuk keperluan 

perencanaan aktivitas yang dilakukan sebelum pemintaan definitif datang dari 

pelanggan.   

2.2.2 Peramalan (Forecasting) 

 Peramalan merupakan usaha untuk melihat situasi dan kondisi pada masa 

yang akan datang dengan cara memperkirakan pengaruh situasi dan kondisi pada 

masa yang akan datang terhadap perkembangan di masa yang akan datang. Fungsi 

dari peramlan adalah sebagai pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan yang mungkin akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. 

Tersine (1994) menjelaskan bahwa peramalan adalah sebuah prediksi, proyeksi, 

atau estimasi dari ketidakpastian masa depan. Pada umumnya kegiatan peramalan 

adalah alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien sehingga dapat 

menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang serta membuat keputusan 
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yang tepat. Peramalan sendiri memiliki beberapa jenis jika ditinjau dari jangka 

waktu ramalan yaitu : 

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk 

penyusunan lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester.  

2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan 

hasil ramalan dengan jangkanwaktu yang kurang dari satu setengah tahun 

atau tiga semester.   

2.2.3 Penjadwalan Produksi  

Penjadwalan produksi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan, terlebih pada proses produksi, serta minimasi biaya operasi. 

Penjadwalan produksi juga berguna untuk mengidentifikasi suatu masalah pada 

proses produksi. Masalah utama yang sering terjadi adalah terkait prioritas produk 

yang diproduksi dan kapasitas produksi. Dengan mengetahui penjadwalan produksi 

perusahaan lebih mudah mengetahui jika ada masalah tentang ketepatan pengiriman 

barang dan mengidentifikasi periode waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 

dan mengirim barang (Herrmann, 2007).  Menurut Baker (1974) penjadwalan 

didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang 

ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

demikian masalah penjadwalan senantiasa melibatkan pengerjaan sejumlah 

komponen yang sering disebut dengan istilah job. Job merupakan komposisi dari 

sejumlah elemen-elemen dasar yang disebut dengan aktivitas atau operasi. 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penjadwalan adalah 

sebagai berikut  

1. Meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin 

menganggur.  

2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-

rata pekerjaan yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk.  

3. Menggurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara : 

a. mengurangi maksimum keterlambatan,  

b. mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat.  

4. Meminimasi ongkos produksi.  

5. Pemenuhan batas waktu yang telah ditetapkan (due date), karena dalam 

kenyataan apabila terjadi keterlambatan pemenuhan due date dapat dikenakan 

suatu denda (penalty). 

2.2.4 Inventory Control   

Inventory atau persediaan merupakan bahan-bahan bagian yang disediakan 

dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses 

produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi 
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permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap eaktu yang disimpan dan dirawat 

menurut atauaran tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap 

pakai dan dicatat dalam bentuk buku perusahaan. Menurut Assauri (2004) 

persediaan pada umumnya dapat dibedakan menjadi 5 golongan yang meliputi :   

1. Persediaan Bahan Baku (Raw Material Inventory) 

Persediaan bahan baku yaitu persediaan barang-barang berwujud yang 

digunakan dalam proses produksi, yang diperoleh dari sumber-sumber alam 

ataupun dibeli dari pemasok atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi 

perusahaan yang menggunakannya.  

2. Persediaan Bagian Produk atau Parts yang dibeli (Purchased) 

Persediaan bagian produk atau parts yaitu persediaan yang dibeli dari 

perusahaan lain, yang dapat secara langsung dirakit dengan parts lain tanpa 

melalui proses produksi sebelumnya.  

3. Persediaan Bahan-Bahan Pembantu (Supplies Stock)  

Persediaan bahan-bahan pembantu yaitu persediaan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau 

yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan 

bagian atau komponen barang jadi   

4. Persediaan Bahan Setengah Jadi (Work In Process Inventory) 

Persediaan barang setengah jadi yaitu persediaan barang-barang yang keluar 

dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah 

menjadi suatu bentuk, tetapi diproses kembali untuk kemudian menjadi barang 

jadi.  

5. Persediaan Barang Jadi (Fmished Goods Inventory)  

Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai 

diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual pada pelanggan atau 

perusahaan lain. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa persediaan perusahaan 

adalah suatu barang tersimpan yang akan dilakukan suatu tindakan lebih lanjut 

ataupun barang yang tersimpan dan siap untuk digunakan tetapi belum sampai 

pada pemegang akhir (Customer). 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

3.1 Objek Pengamatan  

Objek pengamatan pada praktik kerja lapangan di PT. AJINOMOTO 

INDONESIA MOJOKERTO FACTORY yaitu pada departemen PPC (Production 

Planning Control). Proses pengamatan dimulai dari definisi serta tugas PPC sampai 

ke unit-unit yang ada di PPC.  

3.2 Bentuk Kegiatan  

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. AJINOMOTO 

INDONESIA MOJOKERTO FACTORY dilaksanakan selama 1 bulan dan 

dilaksanakan offline dimana peserta PKL datang langsung ke perusahaan. Adapun 

kegiatan Praktik Kerja Lapnagan sebagain berikut :  

1. Pengantar umum yang menjelaskan PT. AJINOMOTO INDONESIA 

MOJOKERTO FACTORY secara umum dan pengenalan semua 

departemen yang ada pada industri.  

2. Kunjungan dan penjelasan teori oleh penanggung jawab pada setiap 

departemen yang ada di PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO 

FACTORY 

3. Mengamati dan meninjau secara langsung setiap kegiatan dan tugas serta 

visit pada warehouse di PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO 

FACTORY 

4. Pengumpulan data  

5. Asistensi pada dosen pembimbing lapangan dan pembimbing akademik  

6. Pembuatan laporan  

3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

 Adapun pelaksanaan dari Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut :  

Lokasi    : PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO FACTORY 

Alamat : Jl. Raya Mlirip Jetis Mojokerto, Jawa Timur  

Waktu  : 5 September 2022 – 5 Oktober 2022 
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Tabel 3.1 Tabel Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan 

 Minggu Ke-  

1 2 3 4  

Pengenalan terhadap perusahaan (sejarah dan 

manajemen PT. Ajinomoto Indonesia) 
  

       

Pengenalan sistem PPIC meliputi perencanaan 

produksi, purchasing order, incoming material 

control, delivery, visit warehouse dan 

development 

 

         

Studi literatur 
  

      

Pengumpulan data dan pembuatan laporan 
  

      

 

3.4 Pelaksana Praktik Kerja Lapangan  

Praktek Kerja Magang akan dilaksanakan di PT. Ajinomoto Indonesia di Jl. 

Raya Mlirip No. 110, Gedong, Mlirip, Kec. Jetis, Mojokerto, Jawa Timur 61352. 

Adapun peserta program magang ini adalah mahasiswa Departemen Teknologi 

Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri dan Agroindustri Universitas 

Internasional Semen Indonesia, Gresik atas nama :  

Nama   : Nur Fajarlina Septyannisa’  

NIM   : 20141910010  

Universitas   : Universitas Internasional Semen Indonesia   

Fakultas   : Fakultas Teknologi Industri dan Agroindustri   

Departemen   : Teknologi Industri Pertanian   

Tempat, Tanggal 

lahir   

: Lamongan, 15 September 2001   

Alamat Kampus   : Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.,   

Jl. Veteran, Kec Gresik, Kab Gresik, Jawa Timur 61122,  

Indonesia   

E-mail   : nur.septyannisa19@student.uisi.ac.id  

Alamat Tinggal   : Jl. KHA Dahlan GG. Arjuno No 18 Lamongan    

Kontak   : 081252943671 (Whatsapp/Telp)   
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 PPIC (Production Planning and Inventory Control) 

4.1.1 ASI (Ajinomoto Sales Indonesia) 

 ASI atau lebih kenal dengan Ajinomoto Sales Indonesia merupakan salah 

satu anak perusahaan dari PT AJINOMOTO INDONESIA. Perusahaan ini 

didirikan dan beroperasi pada tahun 1993. Perusahaan ini merupakan anak 

perusahaaan yang berperan sebagai perantara kebutuhan masyarakat atau 

konsumen dengan idustri atau perusahaan. Dimana salah satu peran ASI adalah 

dengan melakukan forecasting untuk kebutuhan konsumen. Kantor untuk ASI ini 

berlokasi di 3 daerah yaitu Surabaya, Jakarta dan juga Medan.  

4.1.2 PPC (Production Planning Control) 

 PPC (Production Planning Control) adalah salah satu departemen yang 

memiliki fungsi sebagai penghubung antara pihak penyedia raw material atau 

bahan baku dengan PT. AJINOMOTO INDONESIA. Visi dari departemen PPC 

adalah “Become a reliable and trusted department in supply chain management 

process.” Untuk mewujudkan visi tersebut departemen PPC memiliki misi “To  

support sustainable production by preaparing accurate production planning, an 

efficient control of material and smooth delivery of product to customer.” Dengan 

visi yang ingin menjadi departemen yang dapat dipercaya membuat departemen 

PPC memiliki standart akurasi yang tinggi yaitu akurasi terhadap kestabilan 

produksi dan kestabilan inventory cost sehingga perusahaan dapat mencapai 

produktivitas yang paling optimal. Departemen PPC memiliki beberapa seksi 

yang bertanggung jawab terhadap masing-masing produk yang diproduksi 

diantaranya ada PPC MSG, PPC Masako&Mayumi, PPC Sajiku Tepung 

Bumbu&Ready To Use. Karyawan yang bertempat pada departemen PPC ada 14 

orang yang merupakan karyawan tetap. Untuk struktur organisasi dari departemen 

PPC dapat dilihat pada Gambar 4.1  

PPC Dept Manager 

PPC-MSG

Section Manager 

PPC-MSK & Mayumi

Section Manager

PPC-STB & RTUS

Section Manager

FOREMAN

PPC-MSG Ajinomoto

FOREMAN

PPC-MSG Ajinex

Staff planning 

Staff Purchase Order

Staff Incoming 

Material Control 

Staff Delivery 

Staff planning 

Staff Purchase Order

Staff Incoming 

Material Control 

FOREMAN

PPC-MSK &Mayumi

Staff planning 

Staff Purchase Order

Staff Incoming 

Material Control 

FOREMAN

Film & New Development

Staff planning 

Staff Purchase Order

Staff Incoming 

Material Control 

FOREMAN

PPC-STB & RTUS

Staff planning 

Staff Purchase Order

Staff Incoming 

Material Control 

Staff Delivery  
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Departemen PPC  
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 Departemen PPC PT.AJINOMOTO INDONESIA memiliki tugas pokok 

diantaranya adalah melakukan perencanaan produksi, purchase order, material 

incoming control, dan delivery. Namun, selain melakukan tugas pokok 

departemen PPC juga melakukan tugas tambahan yaitu cost analysis, cost 

estimation, inventory cos analysis, inventory cost enstimation, dan supplier 

evaluation. Dalam departemen PPC terdapat beberapa aktivitas yang sudah 

menggunakan sistem yang terintegrasi seperti EWS (Early Warning System) dan 

ERP (Enterprise Resources Planning) dan beberapa sistem masih dikembangkan 

untuk mendukung kinerja dari departemen PPC. Selain itu tugas dari PPC juga 

memastikan bahwa bahan baku yang masuk dapat digunakan oleh departemen 

produksi. Hal ini dikarenakan sebelum bahan baku digunakan harus dilakukan 

analisis terlebih dahulu sehingga dalam hal ini departemen PPC harus memastikan 

bahwa bahan baku lolos uji kualitas oleh pihak QC sehingga bahan baku dapat di 

alihkan ke departemen warehouse.  

4.1.3 Inventory Control  

 Pada PT. AJINOMOTO INDONESIA penyimpanan atau departemen 

inventory dibagi menjadi 2 yaitu departemen inventory control dan departemen 

EDC. Untuk departemen inventory control merupakan departemen yang berfokus 

pada handling material dan pendistribusian material untuk proses produksi serta 

finish good sedangkan untuk EDC merupakan departemen yang melakukan 

handling dan juga pendistribusian finish good kepada customer.  

A.  EDC (East Distribution Center) 

EDC atau East Distribution Center merupakan gudang yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan dan pendistribusian produk atau finish good kepada 

customer. Tugas dari departemen EDC ini adalah menerima produk yang 

diproduksi oleh Ajinomoto Mojokerto Factory dan Ajinomoto Karawang Factory.  

EDC ini dapat dikatakan sebagai area yang dapat merepresentasikan stok nasional 

untuk produk finish goods. Dalam aktivitasnya EDC melakukan inbound activity 

dan outbond aktivity. Untuk aktivitas inbound dari EDC merupakan aktifitas yang 

dilakukan didalam industri. Produk yang sudah melewati analisis selanjutnya 

dikirim pada departemen IC yang mana selanjutnya IC mengirimkan produk kepada 

deartemen EDC. Untuk KDC (Karawang Distribution Center) juga akan 

mengirimkan produk yang diproduksi di Karawang ke EDC salah satunya produk 

saori yang tidak diproduksi di Ajinomoto Mojokerto Factory. Untuk aktivitas 

outbound merupakan aktivitas yang dilakukan oleh EDC untuk memenuhi 

kebutuhan customer. Pihak EDC menerima data berupa ASN (Advance Shipping 

Note) yang berisi daftar customer dan jumlah yang harus dikirimkan. Selanjutnya 

EDC akan mengirimkan produk-produk tersebut kepada customer ataupun kepada 

KDC.  
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B. IC (Inventory Control) 

IC merupakan departemen yang berfokus pada pendistribusian material 

untuk proses produksi dan juga pendistribusian finish goods. Selain itu departemen 

IC juga harus melakukan handling terhadap bahan baku sehingga kualitas bahan 

baku selalu dalam keadaan yang paling baik. Tugas dari departemen IC ini adalah 

menerima, menyimpan, dan mendistribusikan material maupun produk jadi. 

Departemen IC bertanggung jawab untuk 16 warehouse, 10 tangki CM (Cane 

Molasses) , dan juga 2 tangki BM (Beet Molasses). Untuk 16 warehouse tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda beda diantaranya :  

1. Warehouse 1   : Finish goods MSG 

2. Warehouse 4  : Finish goods eksport  

3. Warehouse 5  : Finish goods sajiku  

4. Warehouse 6A  : MSG material  

5. Warehouse 6B  : MSG material  

6. Warehouse 8A  : Pcaking printing material 

7. Warehouse 8B  : Finish goods sajiku  

8. Warehouse 9  : Food material 

9. Warehouse 10  : Finish goods masako, sajiku, mayumi 

10. Warehouse 12  : Pack printing material  

11. Warehouse 13  : Finish good sajiku export 

12. Warehouse 14A : Active karbon  

13. Warehouse 14B : Active karbon 

14. Warehouse 14C : Active karbon 

15. Warehouse 15  : Tepung terigu  

16. Warehouse 16  : Multifungsi  

Untuk penyimpanan dari tetes tebu (CM) dan beet molasses (BM) disimpan 

pada tangki diantaranya ada  

1. Tangki B  : Cane Molasses 

2. Tangki C : Cane Molasses 

3. Tangki E : Cane Molasses 

4. Tangki F : Cane Molasses 

5. Tangki G : Cane Molasses 

6. Tangki H : Cane Molasses 

7. Tangki I : Cane Molasses 

8. Tangki J : Cane Molasses 

9. Tangki L : Cane Molasses 

10. Tangki N : Cane Molasses 

11. Tangki K : Beet Molasses 

12. Tangki M : Beet Molasses 
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Sistem yang digunakan dalam departemen IC ini adalah SAP untuk 

memonitoring stok yang ada pada inventory dan untuk beberapa warehouse 

menggunakan sistem RFWMS (Radio Frequency Warehouse Management 

System). Warehouse yang menggunakan sistem RFWMS ini adalah warehouse 9 

yang merupakan penyimpanan material. Penggunaan system ini akan memudahkan 

dalam hal monitoring dan handling dimana barang material yang masuk akan diberi 

barcode yang terhubung kedalam sistem. Dan apabila dilakukan material request 

dari produksi maka sistem akan dengan automatis memberikan lokasi material. 

Selain itu sistem akan memilih material yang memiliki tanggal kadaluarsa terlebih 

dahulu dibandingkan dengan material yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih lama. 

Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan dalam IC adalah FEFO (First Expired 

First Out) namun ada juga warehouse yang menggunakan sistem FIFO (First In 

First Out) salah satunya adalah warehouse 15 yaitu penyimpanan tepung terigu. 

Penentuan sistem yang dilakukan ini dilakukan berdasarkan karakteristik dari bahan 

baku. Dalam gudang penyimpanan terdapat parameter yang harus terkontrol setiap 

harinya, diantaranya kontrol suhu (26,1 - 26,2oC) dan kelembapan (44 – 43). Untuk 

alur penerimaan material dan permintaan material oleh produksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 
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Gambar 4.2 Alur Penerimaan Material dari Supplier 
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Gambar 4.3 Alur Permintaan Material oleh Produksi  
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4.2 Planning/Perencanaan  

 Planning atau perencanaan merupakan salah satu tugas dari PPC yang 

mana melakukan penjadwalan produksi berdasarkan budget yang telah ditetapkan 

oleh Head Office (HO). Budgeting ini dilakukan secara bertahap yaitu dalam 5 

tahun ke depan secara kasar karena dasar penentuannya hanya berdasarkan data 

historical saja, selain itu dalam penentuannya juga mempertimbangkan estimasi 

pertumbuhan bahan setiap tahunnya. Setelah itu dilakukan estimasi untuk 3 tahun 

ke depan dengan melibatkan partner yaitu pihak ASI (Ajinomoto Sales 

Indonesia). Dalam estimasi ini juga ditentukan peramalan kebutuhan pasar yang 

telah dilakukan oleh pihak ASI. Setelah itu dilakukan perencanaan tahunan yang 

yang merupakan detailing dari perencanaan 3 tahunan. Dalam perencanaan 

tahunan ini telah ditentukan secara detail mengenai rencana produksi dan juga 

laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Setelah perencanaan tahunan 

dilakukan selanjutnya PPC akan melakukan perencanaan untuk 3 bulan ke depan 

yang merupakan tahap fiksasi mengenai bahan baku dan hal terkecil lainnya. 

Selanjutnya dilakukan fiksasi untuk perencanaan dalam 1 bulan ke depan melalui 

rapat bersama dengan departemen logistik dan juga sales yang menghasilkan 

jadwal produksi selama 1 bulan ke depan. Rapat bulanan ini juga dapat disebut 

dengan PRODEL (production Delivery Meeting). Pihak internal PPC juga akan 

menghitung Balance Of Material. Untuk dasar penentuan balance of material 

diantaranya ada :  

1. Carry over, stok tertanggung atau stok produksi yang ada di departemen 

produksi dan warehouse. Untuk menentukan carry over pada periode 

berikutnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

(CO periode 1 + OsPO) – PP x BOM = CO periode 2 

Keterangan :  

CO periode 1 : Carry over periode 1 

OsPO   : On standing Purchase Order  

PP   : Production Planning  

BOM   : Bill Of Material  

CO periode 2  : Carry Over periode 2/ selanjutnya  

2. On Standing purchasing order, yang merupakan sisa purchasing order 

yang masih belum dikirimkan oleh pihak vendor 

3. Plan production, perencanaan produksi produk  

4. Bill of material, kebutuhan penggunaan material dalam produksi  

5. Safety stock material yang mengikuti lead time dari material tersebut.  

Setelah dilakukan perhitungan balance of material akan dihasilkan 

material request (MR) untuk perencanaan produksi selama 3 bulan ke depan yang 

dikirimkan kepada SSP (Strategic Sourcing Procurement) yang berada pada Head 
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Office (HO). Permintaan atau material request (MR) dilakukan dengan 

perencanaan jangka 3 bulan ke depan karena SSP (HO) juga harus 

mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, negosiasi harga ke pada vendor, 

dan kesepakatan pengiriman. Nantinya pihak SSP akan mengeluarkan daftar 

material selection (MS) berserta jumlah pembelian bahan baku pada masing-

masing vendor. Material selection ini dikirim kepada PPC melalu ERP untuk 

ditindak lanjuti yaitu membuat PO yang harus dikirim ke vendor 2 bulan sebelum 

bahan baku digunakan.  

Production Delivery Meeting 

• PPC

• EDC 

• Sales 

Production Schedule
Production Planning

Perhitungan penggunaan 

material 

Material Purchasing 

Request 

Konsumsi, Stok, Minimum Order 

Quantity, Lead Time

(Material planning) 
 

Gambar 4.4 Gambaran Aktivitas Perencanaan   

Dalam melakukan perencanaan penjadwalan produksi departemen PPC 

juga harus mengetahui karakteristik bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang 

digunakan oleh PT.AJINOMOTO INDONESIA ini sangat beragam mengingat 

produk yang diproduksi juga beragam. Terdapat beberapa bahan baku yang 

merupakan bahan baku lokal dan bahan baku impor sehingga dalam 

perencanaannya harus memastikan ketersediaan bahan yang juga dipengaruhi oleh 

lead time bahan baku. Dalam perencanaannya pengadaan bahan baku impor dan 

ekspor hampir sama yaitu tetap dilakukan perencanaan untuk 3 bulan ke depan yang 

mana dari departemen PPC akan mengirimkan MR berisi barang ekspor dan impor 

yang akan diterima oleh pihak SSP dan dihasilkan MS.  

 Untuk bahan baku impor memiliki lead time 2-3 bulan sehingga harus 

dipastikan ketersediaan bahan baku impor untuk 3 bulan ke depan. Sedangkan 

untuk lead time produk lokal memiliki lead time pengiriman yang tidak begitu lama 

yaitu berkisar 1 minggu hingga 1 bulan. Namun terdapat bahan baku yang tidak 

memiliki stok sehingga selalu terjadi kedatangan bahan baku setiap harinya.  

Bahan baku yang datang setiap hari ini adalah daging ayam dan juga daging 

sapi. Untuk vendor daging ayam merupakan vendor lokal yang terletak di area 

sekitar Mojokerto sehingga waktu pengirimannya cukup cepat yaitu sekitar 2 jam. 

Untuk perencanaannya juga sama seperti material yang lain namun yang 

membedakan hanya lead time dimana masiih dalam satu cakupan area yang sama 

sehingga lead timenya tidak terlalu lama. Setiap harinya akan ada material yang 

datang yang sesuai dengan jadwal in coming material.  
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Sedangkan untuk bahan baku daging sapi merupakan daging impor yang 

memiliki kandungan lemak (CI) yang rendah yaitu berkisar 85-95%. Untuk 

meminimalisir adanya keterlambatan pada pengiriman bahan baku daging-

dagingan maka pada bahan baku daging ayam memiliki 4 vendor lokal dan untuk 

bahan baku daging sapi memiliki 4 vendor impor dan 1 vendor lokal yang sudah 

disesuaikan dengan spesifikasi. Untuk kapasitas penerimanan dari daging ayam 

adalah sebesar 12,5 ton dan daging sapi 3,5 ton. Selain itu terdapat bahan baku lokal 

yang juga memiliki lead time yang sangat lama yaitu tetes tebu hal ini dikarenakan 

karakteristik dari tebu. Masa panen dari tebu sendiri adalah 6 bulan sekali sehingga 

mempengaruhi produksi dari tetes tebu. Dalam pengadaannya stok dari tetes tebu 

ini harus dapat meng-cover kebutuhan produksi untuk 1 tahun. Oleh karena itu 

dalam perencanaannya juga harus memastikan safety stock yang ada dari bahan 

baku terutama bahan baku yang bersifat musiman dan memiliki lead time yang 

tinggi. Untuk penentuan safety stock dari tetes tebu ini dimaksimalkan untuk 

periode tersebut sehingga safety stock dari material tetes tebu dapat mencover 

produksi selama periode 6 bulan. Selain itu dalam penentuan safety stock ini juga 

harus mempertimbangkan inventory cost yang ada karena apabila hanya 

mementingkan satu sisi maka nilai inventory akan membesar. Oleh karenenya 

departemen PPC harus memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan 

restock terhadap bahan baku.  

Dalam melakukan pengadaan bahan baku ini pihak Ajinomoto factory ini 

sangat mempertimbangkan inventory cost dan kestabilan produksi. Hal ini 

terkadang berbeda dengan pihak SSP yang menginginkan pembelihan bahan baku 

yang lebih terjangkau. Biasanya apabila pembelian bahan baku lebih banyak dari 

material request dari PPC maka harganya akan lebih murah dari biasanya. Namun 

pihak Ajinomoto factory tidak akan menghendaki hal tersebut karena akan 

berakibat pada besarnya biaya inventory sehingga PPC akan meminta bahwa 

material selection nantinya harus sama dengan material request. Oleh karenanya 

Ajinomoto factory memiliki sistem monitoring yang dapat menjadwalkan 

pembelian yang disesuaikan dengan penggunaan bahan baku dan safety stock. 

Dengan menggunakan sistem ini PT.AJINOMOTO INDONESIA dapat 

meminimalisir inventory cost hingga 56,4%.  

Dalam perencanaanya pihak PPC juga harus memastikan regulasi yang 

berlaku sehingga saat dilakukan perencanaan semua hal sudah dalam keadaan yang 

sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kebijakan factory. Salah satunya adalah 

melakukan regulasi retribusi saat melakukan pembelian bahan baku terutama ayam 

potong segar. Hal ini merupakan aplikasi dari surat edaran gubernur Jawa Timur 

yang mengenakan biaya sebesar Rp. 150,00/kg material yang dibeli. Sehinggasetiap 

bulannya depaertemen PPC memberikan biaya retribusi sebesar 30-50 juta/bulan. 
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Regulasi ini harus diperbaruhi 3 bulan sekali kepada UPT Pelayan Perizinan 

Terpadu (P2T). 

4.2.1 Perancanaan Produksi Masako  

 Salah satu produk yang diproduksi oleh PT.AJINOMOTO INDONESIA 

adalah masako ayam dalam menetukan production planning dari masako ayam 

yaitu menentukan trend permintaan terlebih dahulu dari ASI (Ajinomoto Sales 

Indonesia). Untuk trend permintaan pada bulan September 2022 – Desember 2022 

dapat dilihat dalam Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Trend Permintaan Masako 

September 2022 Oktober 2022 November 2022 Desember 2022 

1700 1700 1800 1800 

 Setelah dilakukan penentuan permintaan selanjutnya adalah penentuan 

balance of material untuk menentukan safety stock untuk periode berikutnya untuk 

penentuan batas maksimum dari safety stock menyesuaikan dengan lead time setiap 

material. Dalam penentuan persentase safety stock material dilakukan berdasarkan 

beberapa aspek seperti material carry over, bill of material dan on standing 

purchasing order. Untuk bill of material berisi jumlah penggunaan matrial untuk 

memproduksi produk masako ayam yang mana dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Setelah penentuan bill of material dilakukan penentuan material carry over yang 

merupakan material yang tersisa dari periode sebelumnya yang berada di 

warehouse maupun pada departemen produksi (Tabel 4.3) dan untuk on standing 

purchasing order merupakan material yang sudah dilakukan PO namun masih 

belum sampai di industri (Tabel 4.4).  

Tabel 4.2 Bill Of Material Masako  

Kode Material UC/Ton 
Use 

Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 

1 Material A 700 1.190.000 1.190.000 1.260.000 1.260.000 

2 Material B - - - - - 

3 Material C - - - - - 

4 Material D 200 340.000 340.000 360.000 360.000 

5 Material E 100 170.000 170.000 180.000 180.000 

6 Outer Box 100 170.000 170.000 180.000 180.000 

7 Film 1,5 2.550 2.550 2.700 2.700 

 Untuk bill of material dari masako ini merupakan jumlah resep yang 

digunakan dalam satu kali produksi masako. Untuk total penggunaan perbulannya 

merupakan hasil pengalian antara plan permintaan dan unit consumtionnya 

sehingga, untuk bulan September total penggunaaan material A adalah sebesar 

1.190.000 ton, material D 340.000 ton, material E 170.000 ton, outer box 170.000 

dan film kemasan sebesar 2.550 roll. Hal ini juga berlaku terhadap bulan-bulan 
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berikutnya yang didaptkan dari mengkalikan penggunaan setiap material dengan 

plan permintaan setiap bulannya 

Tabel 4.3 Carry Over 

Material Stock Warehouse Stock Production Total CO 

Material A 400.000 300.000 700.000 

Material B 200.000 100.000 300.000 

Material C 300.000 300.000 600.000 

Material D 150.000 200.000 350.000 

Material E 300.000 100.000 400.000 

Outer Box 45.000 45.000 90.000 

Film 3.000 500 3.500 

 Untuk data dari carry over merupakan sisa material yang berada pada 

warehouse maupun produksi. Total dari carry over ini merupakan jumlah dari 

material sisa yang berada pada warehouse dan departemen produksi yang mana 

merupak sisa dari periode sebelumnya. Selain itu dalam perhitungkan carry over 

juga sudah dihitung dengan materil yang termasuk kedalam on standing PO.  

Tabel 4.4 Purchasing Order 

Material Short Text Open PO Purch.Doc. Vendor 

1 Material A      300.000  - Suplier A 

2 Material B      450.000  - Suplier B 

3 Material C      300.000  - Suplier C 

4 Material D      400.000  - Suplier D 

5 Material E      180.000  - Suplier E 

6 Outer Box      190.000  - Suplier F 

7 Film          3.000  - Suplier G 

1 Material A      450.000  - Suplier A 

2 Material B      300.000  - Suplier B 

3 Material C      450.000  - Suplier C 

4 Material D      400.000  - Suplier D 

5 Material E      180.000  - Suplier E 

6 Outer Box      190.000  - Suplier F 

7 Film          3.000  - Suplier G 

 Untuk data PO ini merupakan data material request yang diinginkan oleh 

departemen PPC yang dilakukan berdasarkan perhitugan balance of material.  
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Tabel 4.5 Balance Of Material Masako 

 

 

 Dalam menentukan balance of material ini dilakukan dengan mendata poin-

poin penting seperti lead time dari setiap material, MOQ (Minimum Order 

Quantity) yang merupakan order terkecil yang ditetapkan oleh setiap supplier. 

Untuk kolom open PO merupakan data PO yang telah dilakukan oleh industri.  Lalu 

data CO yang tersisa dari periode sebelumnya dimana pada bulan September 

terdapat CO dari Bulan Agustus yang tersisa baik pada warehouse maupun pada 

produksi serta data on standing purchasing order. Kolom request merupakan 

request material yang dikehendaki oleh PPC dengan mempertimbangkan 

penggunaan bahan material untuk satu bulan kedepan.  

Sebagai contoh dalam ilustrasi pada tabel 4.5 dimana penggunaan material 

untuk produksi masako pada bulan September adalah sebesar 1.190.000 untuk 

material grup (A,B,C) dan telah diketahui sisa material/CO dari periode bulan 

Agustus adalah sebesar 1.600.000. Maka CO dapat mengcover penggunaan 

material grup (A,B,C) unuk produksi masako meskipun demikian pihak PPC harus 

melakukan PO untuk material grup (A,B,C) sesuai dengan kebijakan safety stock 

yang digunakan oleh pihak PPC dimana dalam pentuan safety stock lead time 

material juga diperhatikan. Untuk material grup (A,B,C) memiliki lead time yaitu 

30 hari sehingga perlu dilakukan penentuan safety stock yang dapat mengcover 

untuk konsumsi material untuk 1 bulan kedepan. Pihak PPC akan melakukan 

material request sebesar 1.050.000 yang merupakan safety stock dari material grup 

(A,B,C) dengan persentase 134%. Hal ini berbeda dengan material E yang memiliki 

leadtime 60 hari sehingga safety stock yang ditentukan harus dapat mengcover 

kegiatan produksi untuk 60 hari kedepan sehingga dilakukan PO sebesar 180.000. 

Untuk kegiatan produksi pada bulan Desember juga telah dilakukan perencaan pada 

Balance Material Sep-22

Open PO

Open MR

Upload MR

Forecast

Lead time

Day CO Req Use %

Grouping Material grup    2.250.000    1.600.000    1.050.000    1.190.000 134%

1 Material A Suplier A Kg 250000 30       750.000       700.000       300.000    1.190.000 

2 Material B Suplier B Kg 400000 30       750.000       300.000       450.000                -   

3 Material C Suplier C Kg 300000 30       750.000       600.000       300.000                -   

4 Material D Suplier D Kg 200000 30       800.000       350.000       400.000       340.000 103%

5 Material E Suplier E Kg 300000 60       360.000       400.000       180.000       170.000 235%

6 Outer Box Suplier F Pc 100000 15       380.000         90.000       190.000       170.000 53%

7 Film Suplier G Roll 1000 30           6.000           3.500           3.000           2.550 137%

Sep-22
Code Material Suplier Unit MOQ Open PO

Jan-23

CO Req Use % CO Req Use % CO Req Use % CO

1.460.000    1.200.000    1.190.000 123% 1.470.000    1.100.000    1.260.000 117% 1.310.000    1.100.000    1.260.000 104% 1.150.000 Product A

      450.000    1.190.000    1.260.000    1.260.000 

      300.000                -                  -                  -   

      450.000                -                  -                  -   

410.000       400.000       340.000 121% 470.000       300.000       360.000 131% 410.000       300.000       360.000 114% 350.000 Product A

410.000       180.000       170.000 241% 420.000       160.000       180.000 233% 400.000       160.000       180.000 222% 380.000 Product A

110.000       190.000       170.000 65% 130.000       180.000       180.000 72% 130.000       180.000       180.000 72% 130.000 Product A

3.950           3.000           2.550 155% 4.400           2.000           2.700 163% 3.700           2.000           2.700 137% 3.000 Product A

Product
Oct-22 Nov-22 Dec-22
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bulan September sehingga dalam indikator warna merupakan data forecast atau 

peramalan namun untuk material dengan leadtime 60 hari sudah dilakukan proses 

request material (MR) kepada SSP supaya dilakukan realease MS dan dapat 

nantinya dapa bulan Oktober material E harus sudah dilakukan PO sehingga 

material akan diperkiran datang tepat waktu. Setelah dilakukan penentuan safety 

stock ini maka akan didapatkan CO untuk setiap periode yang akan menjadi dasar 

dalam analisis biaya inventory dari material untuk produksi Masako. Untuk 

penentuan baiaya inventory ini merupakan pengkalian dari jumlah CO pada periode 

tersebut dengan rencana harga pada setiap materialnya sehingga dapat ditentukan 

biaya invetory serta estimasi untuk periode-periode berikutnya. Untuk bulan 

September biaya inventory dari material grup (A,B,C) adalah sebesar 

9.600.000.000 yang mana pada periode berikutnya diperkirakan biaya inventorynya 

menurun menjadi 8.760.000.000 hal ini terjadi karena nilai CO pada periode 

tersebut lebih kecil dari periode sebelumnya. Untuk biaya inventory dari material 

produksi dari produk Masako dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Biaya Inventory Masako 

 

4.3 Purchasing Order (PO) 

 Purchasing order merupakan kegiatan selanjutnya setelah melakukan 

planning. Kegiatan purchasing order ini dilakukan setelah SSP (Strategic Sourcing 

Procurement) mengeluarkan material selection (MS). Dalam material selection 

tersebut berisi vendor-vendor yang telah terseleksi oleh SSP dimana terdapat 

kesepakatan antara SSP dan juga vendor mengenai harga dan kuantitas bahan baku 

yang diinginkan. Selain itu pembagian kuantitas pengiriman bahan baku ke 

PT.AJINOMOTO INDONESIA juga dilakukan oleh SSP. Setelah material 

selection (MS) dikirimkan melalui sistem SAP yang akan diterima oleh departemen  

PPC. Selanjutnya pihak PPC melakukan realese PO atau mengirimkan PO melalui 

email kepada vendor dengan menyantumkan kuantitas bahan baku yang diinginkan, 

waktu kedatangan, harga dan nomer PO. Selain itu PPC juga harus melakukan 

konfirmasi terhadap pengiriman PO kepada vendor dan pihak vendor harus 

mengirimkan feedback konfirmasi dari material request.  

Price

Plan 2022 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23

              -     9.600,00   8.760,00   8.820,00   7.860,00   6.900,00 

         7.000   4.900,00              -                -                -                -   

         6.000   1.800,00              -                -                -                -   

         5.000   3.000,00              -                -                -                -   

         5.000   1.750,00   2.050,00   2.350,00   2.050,00   1.750,00 

         4.000   1.600,00   1.640,00   1.680,00   1.600,00   1.520,00 

         1.500      135,00      165,00      195,00      195,00      195,00 

       10.000        35,00        39,50        44,00        37,00        30,00 

inventory Cost (000.000)
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Selain itu pihak vendor juga harus mengkonfirmasi apakah ada kendala saat 

akan mengirimkan bahan baku yang nantinya akan berakibat pada overtime 

kedatangan. Hal ini akan menambah lead time dari bahan baku sehingga 

permasalahan seperti ini perlu didiskusikan kembali kepada PPC dan PPC dapat 

memberikan feedback berupa tolerasi waktu keterlambatan. Namun apabila 

overtimenya melebihi toleransi waktu yang diberikan maka pihak PPC akan beralih 

ke vendor lain yang sudah ditetapkan oleh SSP. Apabila vendor sepakat untuk dapat 

mengirimkan bahan bakunya sesuai kehendak dari PPC maka PO akan realease 

dimana isi dari PO diantaranya ada :  

1. Nama Supplier/vendor 

2. Nama pengirim  

3. Tempat penyerahan  

4. Invoice (HO) 

5. Kuantitas bahan baku  

Dan pihak vendor akan memberikan respon berupa :  

1. Jenis kendaran yang mengirim 

2. Nomor polisi kendaraan yang mengangut bahan baku 

3. Jumlah bahan baku 

4. Identitas supir kendaraan. 

Selain itu apabila terdapat perubahan dari data yang diberikan oleh SSP 

mengenai kesepakatan awal dengan vendor maka departemen PPC harus 

mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak SSP supaya pihak SSP dapat 

melakukan cross check kembali dan melakukan revisi terhadap material selection 

yang sudah realease. Selain itu dalam proses purchasing order departemen PPC 

harus memastikan bahwa vendor memiliki spesifikasi dan regulasi yang sesuai 

dengan ketentuan PT. AJINOMOTO INDONESIA. Dimana surat – surat yang 

dimiliki oleh vendor mengenai bahan baku yang akan dibeli sesuai seperti adanya 

sertifikasi halal dan keamanan bahan baku. Sertifikasi dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan bahan baku yang akan dipesan tersimpan dalam sistem SAP 

dimana dalam sistem tersebut akan memberikan peringatan H-30 hari apabila masa 

aktif dari dokumen akan berakhir. Sehingga pihak PPC harus mengirimkan 

informasi kepada vendor untuk segera memperbaruhi dokumen. Sistem peringatan 

awal tersbut dapat disebut dengan EWS (Early Warning System). Apabila bahan 

baku sudah terlanjur dikirimkan namun dokumen masih belum terbaruhi secara sah 

maka pihak Ajinomoto factory menerima surat keterangan bahwa dokumen sedang 

diperbaruhi. Sehingga bahan baku yang sudah dalam perjalanan dapat diterima oleh 

pihak PPC. Selain memberikan peringatan awal PPC juga harus melakukan update 

dokumen yang sudah dikirimkan oleh pihak vendor supaya saat melakukan PO 

bahan baku sudah sesuai dengan ketentuan dari pihak Ajinomoto factory. Setelah 
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dilakukan PO maka selanjutnya PPC akan memonitoring bahan baku hingga bahan 

baku datang ke factory.  

SSP (Strategic Sourcing 

Procurement)
PPC DEPT

Material selection 

Vendor 

PO dgn Email

Konfirmasi PO dgn Email

 

Gambar 4.5 Gambaran Aktivitas Purchasing Order 

4.4 Incoming Material Control  

 Incoming material control atau kedatangan material ini juga merupakan 

tanggung jawab dari departemen PPC hal ini karena departemen PPC harus 

memastikan ketepatan waktu kedatangan, spesifikasi dari material yang datang 

serta kuantitas dari material yang datang. Monitoring kedatangan dari material ini 

dimulai dari truck datang hingga material realease ke produksi. Gambaran 

mengenai kegiatan incoming material ini dapat dilihat pada Gambar 4.4  

Jadwal proses produksi 
Estimasi balance of 

material 

Actual receive

Realease material

Produksi 

Vendor 

QA Dept 

Produksi/

IC Dept

& sistem 

SAP

Penerimaan tidak sesuai 

jadwal, tidak sesuai 

spesifikasi, claim 

Penerimana material 

sesuai 

 

Gambar 4.6 Gambaran Aktivitas Incoming Material 

       

Gambar 4.7 Kedatangan Material  

Saat terdapat kedatangan truk maka hal pertama yang harus dilakukan 

adalah memeriksa dan mencatat identitas kendaraan dimana supir kendaraan wajib 

membawa COA (Certificate of Analysis) dan juga surat jalan dari pihak vendor. 

Selain membawa dokumen PT.AJINOMOTO INDONESIA juga mengharuskan 

para supir kendaraan untuk menggunakan APD sesuai dengan K3 yang ada. Para 
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supir dan kernet harus menggunakan celana panjang, bersepatu, dan menggunakan 

helm keselamatan. Apabila supir tidak menggunakan APD yang sesuai maka 

kendaraan tidak akan diizinkan untuk memasuki area factory. Namun apabila bahan 

bakunya sangat dibutuhkan dan urgent maka pihak PPC akan mengkonfirmasi 

kepada pihak IC untuk mempersilahkan produk untuk masuk namun pihak vendor 

akan mendapatkan peringatan untuk selalu melengkapi supir kendaraan dengan 

APD.  

Selanjutnya pihak IC akan melakukan penimbangan bahan baku serta 

identifikasi bentuk luar dari kemasan bahan baku. Identifikasi ini merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh pihak IC yang dikenal dengan material knowledge. 

Dimana kemasan bahan baku harus sama seperti daftar penerimaan barang saat 

pertama kali pembelian muali dari warna kemasan, warna label, bentuk kemasan 

dll. Apabila terdapat perbedaan bentuk kemasan maka pihak IC akan 

mengkonfirmasi terhadap PPC bahwa ada perbedaan bahan baku yang datang. 

Selanjutnya pihak PPC akan mengkonfirmasi kepada vendor bahwa ditemukan 

perbedaan kedatangan bahan baku dari kedatangan sebelumnya. Apabila hal 

tersebut terjadi karena pihak vendor memberikan perubahan maka pihak vendor 

harus memberikan surat keterangan perubahan dan pihak PPC akan 

mengkoordinasikannya dengan IC untuk memperbaruhi material knowledge 

terhadap produk tersebut. Selain itu keadaan kemasan juga harus diperhatikan 

semisal adanya lubang dalam kemasan, jumlah kemasan, adanya hama yang 

menempel pada kemasan harus diperhatikan apabila terdapat keadaan outspect 

maka produk langsung dikembalikan kepada vendor.  

 Setelah itu dilakukan penimbangan dan pencatatan terhadap jenis dan berat 

grossnya. Apabila bahan baku yang datang tidak sesuai dengan PO yang dikirimkan 

maka akan dilakukan pengembalian atau return PO. Namun hal ini akan disesuai 

dengan lot size. Apabila terdapat bahan baku dengan kelipatan 10 dan dilakukan 

PO 100 dan jumlah kedatangannya hanya 95 maka bahan baku yang akan 

dikembalikan hanya 5 dari 95. Namun jika kekurangan bahan bakunya sangat besar 

dan tidak ada penentuan kelipatana maka pihak factory tidak bisa menerima bahan 

baku dan harus mengembalikan semuanya. Hal ini juga berlaku jika kedatangan 

memiliki berat yang lebih dari PO namun terdapat kelonggaran sebesar 10% dari 

PO apabila lebih banyak dari 10% maka sisanya akan dikembalikan kepada vendor. 

Setelah melalui penimbangan selanjutnya bahan baku akan dianalisis oleh pihak 

QC sehingga terdapat waktu tunggu yang disebut dengan tunggu analisis. Dimana 

jika analisis dari material sesuai maka bahan baku dapat digunakan oleh departemen 

produksi atau dilakukan penyimpanan pada warehouse. Bahan baku yang lolos 

analisis akan berubah kode dari kode 103 (belum analisis/realease) menjadi bahan 

baku akan berkode 105 (realease) sehingga pihak PPC dapat memonitoring dan 

melakukan update pada sistem bahwa bahan baku siap digunakan oleh pihak 
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produksi. Apabila bahan baku tidak lolos uji analisis maka material akan reject dan 

dikembalikan kepada vendor dengan menggunakan surat yang dikeluarkan oleh 

PPC yang mencantumkan hasil analisisnya. Alur dari penerimaan material dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 

Pengiriman material 

Pemeriksaan identitas 

kendaraan 

Timbang berat total 

Pengambilan sampel 

material oleh QC

Analisa material oleh QC

Penyimpanan sesuai jenis 

oleh petugas IC

Pencatatan jenis bahan 

baku dan berat gross

Unloading material oleh 

IC

Hasil analisa

Penimbangan berat 

kosong setelah unloading 

material

Pengiriman material ke 

dept. Produksi 

Pemakaian material oleh 

dept. Produksi 

Pengembalian ke Vendor 

Ya 

Tidak 

 

Gambar 4.8 Alur Penerimaan Material  

4.5 Delivery  

 Pengirimana atau delivery merupakan langkah terakhir yang ada pada 

Ajinomoto factory. Produk yang sudah diproduksi dan sudah menjalani proses 

analisis oleh pihak QC selanjutnya dapat dilakukan pengiriman ke EDC. EDC atau 

East Distribution Center merupakan tempat penyimpanan untuk produk finish 

goods yang akan dikirimkan inbound ataupun outbound. Pada aktivitas delivery 

PPC membuat DO (Delivery Order) dari finish goods kepada EDC. Selain membuat 

DO, PPC juga melakukan kontrol terhadap pallet dan jumlah produk yang masuk 

ke dalam EDC. Setalah produk finish goods masuk ke dalam EDC maka produk 

tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab PPC melainkan sudah menjadi 

wewenang EDC. Apabila sebelum memasuki EDC ternyata produk tidak lolos uji 
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analisis atau out spec (kelembaban dan performa produk) maka produk tidak bisa 

direalease dan dikirim ke EDC. Hal ini akan berdampak pada target produksi yang 

telah direncanakan.  

Apabila terjadi kasus seperti ini maka departemen produksi harus 

memproduksi kembali sisa produk yang tidak lolos analisis. Namun hal ini juga 

harus dipertimbangkan dengan safety stock jika masih ada safety stock dan 

diperkirakan kedatangan selanjutnya tidak mengalami masalah maka produksi 

dapat berjalan kembali. Namun jika safety stock tidak mencukupi maka produk 

tidak bisa diproduksi pada periode tersebut. Dari kasus ini akan berdapampak pada 

target dari EDC/logistik yang tidak tercapai untuk periode tersebut. Namun, apabila 

level stok nasional/SKU masih dalam batas aman maka produk masih dapat 

mencukupi target EDC sedangkan jika dilihat level stok nasional tidak 

mencukupi/kurang maka logistik akan memberikan peringatkan kepada 

departemen produksi untuk menambah kekurangan finish goods supaya target 

produksi dapat tercapai. Dalam 1 bulannya logistik menetapkan SKU (Stock 

Keeping Unit) yang harus diproduksi, dimana terdapat SKU yang perlu dikirimkan 

rutin setiap hari yang perlu dipenuhi serta terdapat beberapa SKU yang hanya perlu 

di produksi di awal bulan atau akhir bulan. Selain mengirimkan produk dalam 

keadaan menjadi finsih goods ke EDC, Ajinomoto factory juga mengirimkan 

produk setengah jadi untuk kepentingan in house supply. Biasanya produk yang 

dibutuhkan oleh in house supply adalah MSG karena produk MSG merupakan salah 

satu produk yang dibuttuhkan hampir disemua produk yang dikeluarkan oleh 

PT.AJIMONOTO INDONESIA. Selain mengeluarkan DO (Delivery Order) 

departemen PPC juga mengeluarkan ASN (Advance Shipping Note) yang 

merupakan daftar barang-barang yang akan diterima oleh gudang EDC. Dengan 

adanya ASN akan meminimalisir terjadinya kesalahan pengiriman barang kepada 

EDC. Untuk gambaran mengenai aktivitas delivery dapat dilihat pada Gambar 4.9.  
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Gambar 4.9 Gambaran Aktivitas Delivery (Inbound) 
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4.6 Tugas Tambahan PPC   

 Selain menjalankan tugas utama PPC juga memiliki tugas tambahan atau 

additional jobs diantaranya adalah analisis biaya, estimasi biaya, analisis biaya 

inventory, estimasi biaya inventory, dan juga survei terhadap supplier.  

4.6.1 Analisis Biaya 

 Analisis biaya merupakan kegiatan menganalisis dari segi produksi dengan 

data dari FA (Finance). Kegitan ini dilakukan untuk menghitung pengeluaran 

kegiatan produksi secara real. Dalam pelaksanaannya analisis biaya produksi ini 

dilakukan setiap bulan/monthly biasanya pada minggu pertama atau kedua. Analisis 

biaya ini harus sesuai dengan budgeting yang telah diploting setiap tahunnya pada 

awal tahun fiskal PT. AJINOMOTO INDONESIA. Tahun fiskal dari 

PT.AJINOMOTO INDONESIA adalah pada bulan Maret - April. Apabila ditemui 

bahwa analisis biayanya melebihi dari budgeting maka akan dilaporkan ke pada 

SSP untuk meminimalisir biaya supaya tidak over budget. Penekanan biaya 

produksi ini dapat dilakukan dengan negosiasi harga ataupun pemilihan supplier 

lain yang memiliki biaya lebih kecil dari pada sebelumnya.  

 Dalam budgeting untuk produksi ini biaya yang digunakan diantaranya ada 

variabel cost dan fixed cost. Untuk variabel cost merupakan biaya material yang 

digunakan sedangkan untuk fixed cost adalah untuk biaya man power dari proses 

produksi. Untuk biaya fixed cost ini dilakukan oleh setiap section dan menyerahkan 

kepada PPC yang selanjutnya dilakukan perhitungan oleh pihak PPC. Sedangkan 

untuk variabel cost merupakan cost dari material produksi yang digunakan. Untuk 

menentukan perhitungan variable cost dapat menggunakan rumus :  

Variabel Cost = BOM x UPP 

Keterangan :  

BOM  : Bill Of Material  

UPP  : Unit Product Price  

 Namun dalam kasus MSG sistem budgeting dan produktivitasnya dilakukan 

langsung dalam satu tahun tanpa mempertimbangan PRODEL (Production 

Delivery Meeting) setiap bulannya. Apabila terjadi trend kenaikan atau penurunan 

permintaan pada material MSG tidak begitu dihiraukan. Oleh karena itu pada kasus 

MSG sistem budgetingnya langsung dilakukan dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan 

karakteristik dari material bahan baku MSG yang hanya ada 6 bulan sekali sehingga 

membuat seluruh stok material harus bisa mengcover kebutuhan MSG dalam 1 

tahun kedepan. Berbeda dengan food product yang sistem budgeting masih 

menyesuaikan dengan PRODEL bulanan.  
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4.6.2 Estimasi Biaya 

 Estimasi biaya merupakan kegiatan yang memperkirakan total biaya 

produksi sebagai standart yang harus diacu untuk biaya produksi. Dengan membuat 

estimasi biaya produksi maka dapat dilakukan penentuan strategi yang paling 

optimal sehingga dapat meminimalisir biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk 

periode selanjutnya. Dasar penentuan estimasi biaya ini adalah realisasi biaya pada 

periode ini dan juga mempertimbangkan PRODEL periode selanjutnya. Dengan 

melihat realisasi data history maka akan dapat memperkirakan estimasi sebaik 

mungkin.  

4.6.3 Analisis Biaya Inventory  

 Dalam penentuan biaya inventory ini merupakan biaya realisasi yang 

digunakan oleh inventory pada setiap material yang ada dalam 

warehouse/inventory. Material yang termasuk kedalam biaya inventory ini 

merupakan material yang sudah dilakukan analiasa dan sudah dinyatakan dapat 

digunakan untuk proses produksi. Apabila material sudah berada pada inventory 

namun masih menunggu hasil analisis maka material tersebut masih belum masuk 

kedalam biaya inventory. Hal ini karena kode yang ada pada sistem masih belum 

terupdate dan sistem masih membaca bahwa material tersebut masih belum masuk 

kedalam invetory. Dalam perhitungannya biaya inventory dihitung setiap akhir 

bulan karena pada akhir bulan dapat dianalisis sisa stok yang masih ada dalam 

inventory. Biaya inventory akan membesar apabila terdapat stok atau material yang 

tersisa dalam jumlah banyak. Salah satu kasus yang dapat terjadi karena adanya 

perubahan/improvment dari resep produk sehingga terdapat berubahan bill of 

material yang memperngaruhi jumlah material. Apabila terdapat material yang 

dalam pengembangan tidak digunakan maka hal tersebut akan membuat biaya 

inventory menjadi tinggi. Salah satu hal alternatif  yang dapat dilakukan oleh pihak 

PPC untuk menekan biaya inventory adalah dengan menghubungi vendor dan 

menanyakan apakan bisa dilakukan PO return untuk material tersebut. Vendor 

dapat menerima material tersebut apabila material tersebut merupakan material 

yang juga dibutuhkan oleh industri yang lain. Namun, jika material tersebut khusus 

diproduksi untuk PT.AJINOMOTO INDONESIA maka pihak vendor tidak bisa 

menerima kembali sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya inventory. 

Departmen PPC hanya bisa melakukan reporting mengenai analisis biayanya. 

4.6.4 Estimasi Biaya Inventory  

 Estimasi biaya inventory merupakan kegiatan yang memperkirakan total 

biaya dari penyimapanan atau inventory. Penentuan estimasi biaya ini digunakan 

sebagai standart yang harus diacu untuk target biaya inventory pada periode 

selanjutnya. Dengan membuat estimasi biaya inventory maka dapat dilakukan 

penentuan strategi yang paling optimal sehingga dapat meminimalisir biaya 

inventory untuk periode selanjutnya. Dasar penentuan estimasi biaya inventory ini 



 
 

 

 
 

 

 

32 

UISI 

Laporan Praktik Kerja Lapang 

Tanggal 5/9/2021 – 5/10/2021 

Di PT. Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory 

adalah dengan menggunakan realisasi analisis biaya inventory pada periode ini. 

selain itu estimasi biaya inventory juga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan-

perubahan dalam produk sehingga dapat dilakukan strategi yang paling optimal 

untuk menghindari peningkatan biaya untuk periode berikutnya. Sehigga dengan 

melihat realisasi data history maka akan dapat memperkirakan estimasi sebaik 

mungkin.  

4.6.5 Evaluasi Supplier  

 Evaluasi supplier atau vendor merupakan proses menilai dan menyetujui 

supplier potential perusahaan melalu berbagai tindakan evaluasi kuantitatif dan 

kualitatif. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan mutu pengadaan 

barang dapat sesuai dengan spesifikasi mutu yang benar dan memastikan bahwa 

portofolio supplier dengan nilai kriteria tertinggi untuk perusahaan. Kegiatan 

evaluasi ini dilakukan setiap bulan dan diakumulasi pada akhir tahun fiskal yaitu 

pada Bulan Maret. Dalam penilaiannya terdapat beberapa aspek/kriteria yang 

diniali diantaranya : 

1. Stabilitas pengiriman (SP), aspek ini akan membandingkan kestabilan 

kedatangan dengan PO yang disepakati 

2. Ketepatan jumlah (KJ), penilaian terhadap realisasi kuantiti pengiriman 

oleh supplier dibandingkan dengan jumlah order pada PO 

3. Stabilitas harga (SH), penilaian terhadap kestabilan harga material pada 

stiap supplier selama tahun fiskal  

4. Kualitas (K), penilaian terhadap kualitas material yang telah diterima oleh 

pembeli 

5. Kondisi lingkungan (KL), penilaian terhadap lingkungan dari lokasi 

supplier dan dilakukan secara on set/langsung datang ke lokasi supplier oleh 

pihak HO (Head Office) 

6. Tanggapan klaim (TK), penilaian terhadap kecepatan tanggapan atas klaim 

yang diberikan  

4.7 Development  

 Development merupakan unit yang juga dilakukan oleh departemen PPC 

apabila terdapat perubahan atau pengembangan dari segi film dan kemasan produk. 

Pengembangan film dan kemasan ini dilakukan apabila terdapat aspek aspek yang 

harus dilakukan diantaranya adalah :  

1. Desain kemasan kompetitor lebih menarik  

2. Up/Down sizing  

3. Perubahan resep 

4. Resizing  

5. Adanya logo baru  

6. Perubahan merek dagang  
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Dalam proses pengembangan juga harus melakukan perencanaan untuk 

mendapatkan hasil desain yang sesuai dan dapat digunakan untuk seluruh produk 

milik PT.AJINOMOTO INDONESIA. Tahapan untuk pengembangan ini 

dilakukan dengan membuat desain terlebih dahulu yang dilanjut dengan pembuatan 

kemasan dan juga film. Untuk dapat melakukan realease kemasan dan film yang 

baru terdapat lead time yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pihak development 

harus melakukan perencanaan dalam hal desain dan regulasi yang ada. Dalam 

pembuatannya PT.AJINOMOTO bekerja sama dengan agensi (pihak ke-3) untuk 

melakukan perubahan desain yang disampaikan oleh pihak PPC. Selanjutnya pihak 

agensi akan memberikan PA (Preminary Artwork) yang akan diajukan kepada 

manajemen. PA akan dilakukan submit ke BPOM apabila PA disetujui/ACC oleh 

pihak manajemen. Setelah dilakukan submit pada BPOM akan muncul P5 yang 

mana waktu perijinannya sekitar 30 hari kerja dan untuk memperbaruhi merek 

dagang akan membutuhkan waktu sebesar 60 hari kerja. Apabila desain disetuji 

oleh BPOM maka akan muncul surat P5 (Persetujuan Pendaftaran Pangan) dimana 

dalam suratnya berisi nomor ID, nama, dan batas tanggal ijin edar sehingga saat 

dilakukan cetak film desain tidak boleh berubah dari yang diajukan kepada BPOM.  

Setelah PA disetujui maka akan dibuat FA (Final Artwork) yang diajukan ke 

manajemen dan apabila disetujui maka FA akan dikirimkan ke vendor/supplier 

yang terpilih. Setelah itu pihak vendor akan menghasilkan chromalin yang 

merupakan hasil simulasi cetakan film sebelum diproduksi dalam jumlah yang 

besar. Chromalin akan dicek oleh departemen FT (Food Tech), QA, dan marketing 

dan dilakukan persetujuan. Setelah chromalin disetujui dilakukan proses cylinder 

yang dilanjutkan dengan test print yang mana cylinder yang telah disetujui akan 

ditest pada media plastik/OPP. Dalam melakukan test print akan dihasilkan color 

standart yang akan menjadi acuan dari tim QA. Dalam color standart akan 

ditentukan color tolarance maksimum dan minimun sehingga kemasan yang akan 

dicetak tidak boleh kurang atau melebihi color tolerance. Selanjutnya akan 

dilakukan penerimaan material. Setalah itu dilakukan uji analisis oleh pihak QC 

dengam mengambil sampel kedatangan material. Apabila kedatangannya tidak 

sesuai dengan desain maka akan dikembalikan kepada vendor. Setalah pengecekan 

desain selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kekuatan yang mana 

menggunakan kekuatan minimal sebesar 100 kg force. Setelah itu material film dan 

kemasan dapat dilakukan realease dan dapat digunakan untuk proses produksi.  
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Gambar 4.10 Alur Proses Pengembangan  
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BAB V 

PENUTUP 

5.3 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil laporan praktik kerja lapangan diatas kesimpulan yang 

diperoleh diantara lain adalah :  

1. Departemen PPC PT.AJINOMOTO INDONESIA memiliki tugas pokok 

diantaranya adalah melakukan perencanaan produksi, purchase order, 

material incoming control, dan delivery. Namun, selain melakukan tugas 

pokok departemen PPC juga melakukan tugas tambahan yaitu cost 

analysis, cost estimation, inventory cost analysis, inventory cost 

enstimation, dan supplier evaluation. 

2. PPC memiliki fokus utama terhadap kestabilan produksi dan kestabilan 

inventory cost  

3. Dalam aktivitas planning atau perencanaan dilakukan berdasarkan 

budgeting yang telah ditentukan dan dilakukan dalam jangka panjang 

yaitu 5 tahun kedepan berupa kapasitas produksinya, lalu jangka 

menengah yaitu 1 tahun kedepan dan 3 bulan kedepan berupa material 

request, serta dilakukan planning dengan jangka pendek yaitu 1 bulan 

kedepan (PRODEL) berupa jadwal produksi untuk 1 bulan kedepan 

4. Kegiatan PO dilakukan berdasarkan material selection yang dikeluarkan 

oleh SSP  

5. Departemen PPC harus memastikan dan memonitoring kedatangan 

material, spesifikasi material, jumlah material hingga lolos analisis oleh 

QC dan dapat digunakan oleh departemen produksi 

6. Pada aktivitas delivery PPC bertugas untuk membuat DO (Delivery Order) 

dan juga ASN (Advance Shiping Note) yang berisi daftar material yang 

harus dikirim.  

5.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan sebagai mahasiswa praktik kerja lapangan pada 

PT. AJINOMOTO INDONESIA adalah dapat dikembangkannya sistem yang 

dapat mengakomodir dan memonitoring semua kegiatan yang dilakukan oleh 

departemen PPC 
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LAMPIRAN 

1. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang  

• Melihat kegiatan kedatang material  

           

• Melakukann kegitan visit ke warehouse 9 
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• Pengenalan area PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO 

FACTORY 
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• Pemberian materi dari setiap departemen

 
 

• Dokumentasi dengan departemen PPC  
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• Dokumentasi bersama pembimbing lapang dan peserta PKL  
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2. Surat Keterangan Diterima Kerja Praktik  
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3. Lembar Kehadiran PKL 
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4. Prosedur Pengajuan Prkatik Kerja Lapngan  

PT. AJINOMOTO INDONESIA MOJOKERTO 

FACTORY membuka program magang/PKL 

Mahasiswa mengirimkan surat keterang PKL dan proposal 

dengan judul yang telah ditentukan ke link yang telah dibuka

Proses seleksi proposal 

Mahasiswa yang diterima akan dihubungi melalui email oleh 

pihak perusahaan 

Pelaksanaan magang/praktik kerja lapangan pada 

perusahaan secara offline 
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5. Surat Keterangan Selesai PKL  

 


