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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dari praktek kerja lapangan sebelumnya yang

membahas tentang peramalan (forecasting), maka penelitian kali ini akan

dilanjutkan untuk membahas tentang persediaan bahan baku dengan metode

Material Requirement Planning (MRP).

1) Yayah Sopiyah, Didiek Pramono 2013

Material merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah proyek
konstruksi, karena itu persediaan material merupakan  hal yang sangat
penting juga dalam menunjang kelancaran seluruh aktifitas pelaksanaan
pekerjaan suatu proyek konstruksi. Perencanaan yang kurang baik dalam
merencanakan persediaan material dapat menyebabkan keterlambatan dan
kehabisan persediaan yang mengakibatkan pekerjaan tertunda dan secara
tidak langsung akan mempengaruhi waktu pelaksanaan dan biaya proyek.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh teknik yang tepat dari
teknik lot sizing yang dibandingkan dan untuk mendapatkan  total biaya
persediaan material struktur lantai 2 yang paling minimum. Perencanaan
persediaan material menggunakan metode Material Requirement Planning
(MRP) dengan teknik Lot Sizing yang terdiri dari 4 (empat) teknik, yaitu
Lot For Lot, Economic Order Quantity (EOQ), Period Order Quantity
(POQ), dan Part Period Balancing (PPB). Dari hasil analisis dengan
menggunakan metode Material Requirement Planning, yaitu dengan
menggunakan teknik Lot Sizing didapatkan hasil bahwa teknik Lot Sizing
yang membentuk biaya persediaan yang minimum untuk kebutuhan
material multipleks 9 mm, kayu 5/7, kayu 8/12, besi D 12, dan besi d 13
adalah teknik Part Period Balancing. Untuk material multipleks 12 mm, besi
D 10, besi D 16, dan besi D 19 menggunakan teknik Period Order
Quantity. Untuk material  besi D 22 menggunakan teknik Lot For Lot.
Untuk  material  beton K-300 menggunakan teknik Lot For Lot, Period
Order Quantity, dan teknik Part Period Balancing. Sedangkan untuk
material beton K-400 menggunakan teknik Period Order Quantity, dan
teknik Part Period Balancing.

Kata kunci : Material, Persediaan, Teknik Lot Sizing, Biaya Persediaan
Minimum.
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2) Dwika Ery Irwansyah 2010

PT. NYONYA MENEER Semarang merupakan industri yang bergerak
dalam bidang pembuatan jamu, khususnya Jamu Sehat Perkasa. Perusahaan
membutuhkan suatu perencanaan bahan baku supaya produksi dapat
berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan
bahan  baku  sangat  berpengaruh  terhadap  jalannya  produksi.  Masalah
dalam penelitian ini mengenai persediaan bahan baku, dimana terjadi
keterlambatan pengiriman bahan baku dalam hal ekspedisi. Oleh karena itu
dibutuhkan suatu sistem informasi yang diharapkan dalam pemenuhan
kebutuhan bahan baku dapat dilakukan dengan tepat dan penentuan biaya
persediaannya dapat ditetapkan seoptimal mungkin yaitu melalui penerapan
MRP. Variabel penelitian dalam hal ini adalah perencanaan persediaan
bahan baku. Sumber data berasal dari sumber internal perusahaan. Jenis data
yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder perusahaan tempat
penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan adalah
wawancara dan dokumentasi perusahaan. Teknik analisis yang dilakukan
yaitu mengeplot data permintaan masa lalu, peramalan, dan MRP (Material
Requirements Planning). Dari  hasil  penelitian dapat  diambil kesimpulan
bahwa  penerapan metode  Lot Sizing Algoritma Wagner Whititn untuk
setiap bahan baku Jamu Sehat Perkasa pada PT. NYONYA MENEER
Semarang dapat meminimalkan biaya total persediaan apabila dibandingkan
dengan metode Lot Sizing Lot for Lot dan Part Period Balancing.

Kata kunci : MRP (Material    Requirements Planning), persediaan bahan
baku, Lot Sizing.

3) Nandika Wisnu 2016

PT. Trafoindo Prima Perkasa (Trafoindo) didirikan pada tahun 1981,

dengan awal yang sederhana, yaitu dengan memproduksi trafo distribusi.

Di PT Trafoindo memproduksi trafo jenis oli dan kering dengan merek

‘TRAFINDO’ dengan kapasitas dari 35 kVA hingga 35000 kVA dan

dengan tegangan maksimum 36 kV Metode yang digunakan dalam laporan

praktek kerja lapangan ini menggunakan peramalan (forecasting). Masalah

yang diambil adalah menitik beratkan pada topik peramalan permintaan

yang akan membandingkan antara hasil peramalan 2016 dengan data aktual

pada tahun 2015. Pola data yang dihasilkan dari data aktual 2015 adalah

pola horizontal dengan menggunakan metode Moving Average. Metode ini

memanfaatkan rata-rata data aktual dari beberapa periode masa lalu.
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Penggunaan metode ini diawali dengan menentukan jumlah periode data

masa lalu yang akan digunakan untuk meramalkan masa datang. Metode

ini dipilih karena menghasilkan nilai error terkecil dari semua metode yang

telah diuji. Setelah melihat hasil peramalan tersebut dapat disimpulkan jika

tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami sedikit naik dan

turun di setiap bulanya.

Kata kunci : Forecasting, persediaan produk, Moving Average.

II.2 Pengertian Peramalan

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa

datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan

lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa.

Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan

(forecasting Demand) merupakan tingkat permintaan produk – produk yang

diharapkan akan terealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan

datang.

II.2.1Teknik Peramalan

Peramalan adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan

kondisi suatu sistem dimasa yang akan datang. Dalam konteks perancangan teknik

industri, peramalan merupakan aktivitas pertama dalam penentuan jadwal

produksi di masa depan.

Peramalan memprediksi jumlah permintaan pasar akan sebuah produk yang

kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan target volume produksi.

Pada dasarnya peramalan bertujuan untuk memperkecilketidakpastian yang

terdapat pada kecenderungan (trend) dan fluktuasi permintaan (demand) yang

terjadi di luar pengendalian perusahaan.

Berdasarkan keadaan di atas, maka peramalan dibagi atas dua klasifikasi yaitu :
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a. Permintaan Kualitatif

Metode ini digunakan jika data masa lalu tidak tersedia  secara memadai.

Metode ini mengombinasikan informasi dengan pengalaman, penilaian, dan

intuisi untuk menghasilkan pola-pola dan hubungan yang mungkin dapat

diterapkan dalam memprediksi masa yang akan datang. Metode kualitatif

didasarkan atas pendekatan akal sehat (common sense) dalam menyaring

informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat.

b. Peramalan Kuantitatif

Model peramalan kuantitatif merupakan metode peramalan yang dilakukan

berdasarkan data yang memadai. Jenis metode peramalan kuantitatif yakni metode

kausal dan metode deret waktu. Baik model deret berkala maupun kausal

mempunyai keuntungan dalam situasi terntentu. Model deret berkala seringkali

dapat digunakan dengan mudah untuk meramal, sedangkan model kausal dapat

digunakan dengan keberhasilan yang lebih besar untuk pengambilan keputusan

dan kebijaksanaan. Bilamana data yang diperlukan tersedia, suatu hubungan

peramalan dapat dihipotesiskan baik sebagai fungsi dari waktu atau sebagai fungsi

dari variabel bebas, kemudian diuji.

1) Metode Kausal

Model kausal mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan

menunjukkan suatu hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih

variabel bebas. Maksud dari model kausal adalah menemukan bentuk

hubungan tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai

mendatang dari variabel tak bebas. Atau dengan kata lain metode kausal

terdiri atas teknik-teknik peramalan yang menggunakan informasi atas

satu atau beberapa independent variable untuk memprediksi dependent

variabel dengan memanfaatkan pengetahuan atas hubungan antara

variabel-variabel tersebut. Teknik utama dalam model-model kausal ini

adalah model regresi. Model Regresi merupakan salah satu model

statistik yang mencoba untuk menjelaskan perubahan satu atau beberapa

variabel  ketika variabel lainnya mengalami perubahan. Variabel yang
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akan dijelaskan perubahannya biasa disebut variabel dependen atau

variabel respons. Variabel yang menjelaskan perubahan variabel

dependen (respons) disebut variabel independen atau variabel

eksplanatori atau regresor atau prediktor. Pada modul ini  istilah yang

digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Pada

dasarnya model-model kausal dapat digunakan ketika perubahan dalam

suatu variabel dianggap disebabkan oleh perubahan pada variabel-

variabel yang lain.

2) Metode Time Series (deret berkala/deret waktu)

Metode deret waktu memanfaatkan data masa lalu untuk meramalkan

suatu kondisi di masa yang akan datang. Pendugaan masa depan

dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel atau kesalahan

masa lalu. Tujuan metode peramalan deret berkala seperti itu adalah

menemukan pola dalam deret data historis lalu mengekstrapolasikan pola

tersebut ke masa depan. Peramalan dengan metode time series

menggunakan sumbu x untuk menunjukkan skala waktu seperti minggu,

bulan, kuarter, atau tahun.

II.2.2Teknik-Teknik dalam Metode Time Series

Beberapa metode kuantitatif yang sering digunakan untuk meramalkan

permintaan pasar antara lain naive forecast, simple moving average, weighted

moving average, single exponential smoothing, exponential smoothing with trend

adjustment, linear regression with time, Holt-Winters dan Dekomposisi.

a. Metode Moving Average

Metode ini memanfaatkan rata-rata data aktual dari beberapa periode masa

lalu. Penggunaan metode ini diawali dengan menentukan jumlah periode data

masa lalu yang akan digunakan untuk meramalkan masa datang. Rata-rata data

masa lalu yang digunakan bersifat dinamis disesuaikan dengan periode yang akan
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diramalkan. Semakin banyak jumlah periode yang digunakan untuk peramalan

maka hasil yang  diperoleh akan lebih smooth.

(1)

Dimana:

Ft : hasil peramalan pada periode t

N : moving average width

D : data jumlah permintaan

t : indeks waktu

II.3 Persediaan

II.3.1Pengertian Persediaan

Persediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam perusahaan untuk

menunjang kelancaran proses produksi. Menurut Riyanto (2012:69) adanya

investasi   dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan

akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan

pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan,

turunnya  kualitas,  keusangan,  sehingga semuanya ini akan memperkecil

keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu

kecil dalam inventory akan mempunyai  efek  yang  menekan  keuntungan juga,

karena kekurangan material perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi

yang optimal.

II.3.2Tujuan Persediaan

Dari pengertian tersebut, maka tujuan adanya persediaan adalah :

a. Untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen (memuaskan

konsumen).

b. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses

produksi, hal ini dikarenakan alasan :

- Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka sehingga

sulit untuk diperoleh.
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- Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan.

c. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba

perusahaan.

d. Menjaga agar pembeli yang membeli dalam jumlah yang kecil dapat

dihindari, karena dapat mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar.

e. Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak menumpuk, karena

akan mengakibatkan biaya menjadi lebih besar.

II.3.3Fungsi Persediaan

Menurut Zulian Yamit (2008:6) fungsi persediaan dapat dilihat dari empat

faktor, yaitu :

a. Faktor Waktu

Faktor ini menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum

barang jadi sampai kepada konsumen. Waktu diperlukan untuk membuat jadwal

produksi, memotong bahan baku, pengiriman bahan baku, pengawasan bahan

baku, produksi, dan pengiriman barang jadi ke pedagang besar atau konsumen.

Persediaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tunggu (lead

time).

b. Faktor Ketidakpastian Waktu Datang dari Supplier

Faktor ini menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan agar tidak

menghambat produksi maupun keterlambatan pengiriman kepada konsumen.

Persediaan bahan baku terikat pada supplier, persediaan barang dalam proses

terikat pada departemen produksi, dan persediaan barang jadi terikat pada

konsumen. Ketidakpastian waktu datang mengharuskan perusahaan membuat

jadwal operasi lebih teliti pada setiap level.

c. Faktor Ketidakpastian Penggunaan dari Dalam Perusahaan

Faktor ini disebabkan oleh kesalahan dalam peramalan permintaan,

kerusakan mesin, keterlambatan operasi, bahan cacat dan berbagai kondisi
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lainnya. Persediaan dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian peramalan

maupun akibat lainnya tersebut.

d. Faktor Ekonomis

Faktor ini merupakan keinginan perusahaan untuk mendapatkan alternatif

biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan jumlah

yang paling ekonomis. Pembelian dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan

mendapatkan potongan harga yang dapat menurunkan biaya. Selain itu,

pemesanan dalam jumlah besar dapat pula menurunkan biaya karena biaya

transportasi per unit menjadi lebih rendah. Persediaan diperlukan untuk menjaga

stabilitas produksi dan fluktuasi bisnis.

II.3.4Jenis Persediaan

Persediaan ada berbagai jenis, setiap jenisnya mempunyai karakteristik

khusus dan cara pengelolaannya juga berbeda. Untuk mengakomodasi fungsi-

fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara jenis persediaan yang dibedakan

sebagai berikut (Heizer & Render 2010):

a. Persediaan Bahan Mentah (Raw Material Inventory)

Adalah persediaan bahan baku yang telah dibeli tetapi belum diproses.

Persediaan ini dapat digunakan untuk melakukan decouple (memisahkan)

pemasok dari proses produksi. Pendekatan yang lebih dipilih adalah

menghilangkan variability pemasok akan kualitas, kuantitas atau waktu

pengantaran sehingga tidak diperlukan pemisahan.

b. Persediaan Barang Setengah Jadi (Work In Procces-WIP Inventory)

Adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses

perubahan, tetapi belum selesai.

c. Persediaan MRO (Maintenance, Repair, Operating)

Adalah persediaan yang disediakan untuk keperluan pemeliharaan,

perbaikan dan operasi yang dibutuhkan agar mesin-mesin dan proses tetap

produktif.
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d. Persediaan Barang Jadi

Adalah persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam

pabrik dan  siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain.

II.3.5Biaya dalam Persediaan

Menurut Aulia Ishak (2010:168), biaya dalam sistem persediaan secara

umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Biaya pembelian (Purchasing Cost)

Adalah harga pembelian setiap unit item jikaitem tersebut berasal dari

sumber-sumber eksternal, atau biaya produksi per unit bila item tersebut berasal

dari internal perusahaan atau diproduksi sendiri oleh perusahaan. Biaya pembelian

ini bisa bervariasi untuk berbagai ukuran pemesanan bila pemasok menawarkan

potongan harga untuk ukuran pemesanan yang lebih besar. Dalam kebanyakan

teori persediaan, komponen biaya pembelian tidak dimasukkan ke dalam total

biaya sistem persediaan karena diasumsikan bahwa harga barang per unit tidak

dipengaruhi oleh jumlah barang yang dibeli sehingga komponen biaya pembelian

untuk periode waktu tertentu (misalnya satu tahun) konstan dan hal ini tidak akan

mempengaruhi jawaban optimal tentang berapa banyak barang yang harus

dipesan.

b. Biaya pengadaan ( Procurement Cost )

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal-usul barang, yaitu biaya

pemesanan (ordering cost) bila barang yang diperlukan diperoleh dari pihak luar

(supplier) dan biaya pembuatan (set up cost) bila barang diperoleh dengan

memproduksi sendiri.

1) Biaya pemesanan (Ordering Cost)

Biaya pemesanan adalah semuapengeluaran yang timbul

untukmendatangkan barang dari luar (bila barang yang diperlukan

diperoleh dari supplier). Meliputi biaya untuk menentukan supplier,

pengiriman pesanan, biaya pengangkutan dll. Biaya ini diasumsikan

konstan untuk setiap kali pesan.
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2) Biaya pembuatan (Set up Cost)

Ongkos pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan untuk

persiapan memprodiksi barang (bila barang yang diperoleh dengan

memproduksi sendiri). Meliputi biaya menyusun peralatan produksi,

menyetel mesin dll.

c. Biaya penyimpanan (Holding/ Carrying Cost)

Merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu item. Biaya

penyimpanan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan

kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila

kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan semakin

tinggi. Pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang meliputi biaya gudang,

biaya penyusutan barang per persediaan, biaya asuransi, dll. Dalam manajemen

persediaan, biaya simpan per unit diasumsikan linier terhadap jumlah barang yang

disimpan (misal : Rp/unit/tahun).

d. Biaya Kekurangan Persediaan (Shortage Cost)

Bila perusahaan kehabisan barang pada saat ada permintaan, maka akan

terjadi keadaan kekurangan persediaan. Keadaan ini akan menimbulkan kerugian

karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan kesempatan mendapat

keuntungan atau kehilangan konsumen pelanggan karena kecewa sehingga

konsumen tersebut bisa saja beralih ketempat lain. Biaya kekurangan persediaan

dapat diukur dari kuantitas yang tidak dapat dipenuhi, waktu pemenuhan, biaya

pengadaan darurat. Dari semua biaya-biaya yang berhubungan dengan tingkat

persediaan, biaya kekurangan bahan (stockout cost) adalah yang paling sulit

diperkirakan. Biaya ini timbul bilamana persediaan tidak mencukupi permintaan

produk atau kebutuhan bahan.

II.4 Pengertian Material Requirement Planning (MRP)

Menurut Stevenson (2005), Material Requirement Planning (MRP) adalah

suatu sistem informasi berbasis komputer yang menterjemahkan Jadwal Produksi

Induk (Master Production Schedule) untuk barang jadi (produk akhir) menjadi
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beberapa tahapan kebutuhan sub-assy, komponen dan bahan baku. Dengan

demikian dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk

sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat

ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen

suatu produk yang akan dibuat.

II.4.1Tujuan Material Requirement Planning (MRP)

Berikut ini adalah beberapa tujuan penerapan MRP (Material Requirement

Planning) pada suatu perusahaan manufaktur.

a. Mengurangi jumlah persediaan : MRP dapat menentukan jumlah

komponen/bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen/bahan baku

tersebut dibutuhkan untuk suatu Jadwal Produksi Induk (Master Produksi

Schedule). Dengan demikian, perusahaan manufaktur yang bersangkutan

hanya perlu membeli material (komponen/bahan baku) tersebut pada saat

dibutuhkan saja sehingga dapat menghindari kelebihan persedian material.

b. Mengurangi waktu tenggang (lead time) produksi dan pengiriman ke

pelanggan : MRP mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang

dibutuhkan sehingga pihak purchasing (pembelian) dapat melakukan

tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Dengan

demikian MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi

yang dikarenakan oleh material.

c. Komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan : Dengan

menggunakan MRP, Pihak Produksi dapat memberikan informasi yang

cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya.

d. Meningkatkan Efisiensi Operasi : Dengan adanya MRP, setiap unit kerja

dapat terkordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi

operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP

tersebut.
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Yang diperlukan untuk mengoperasikan MRP, antara lain :

1) Tersedia data file yang terintegrasi yang berisi data status persediaan dan

data tentang struktur produk (harus teliti, lengkap dan up to date).

2) Lead time untuk semua item diketahui atau diperkirakan.

3) Terkendalinya setiap item diketahui atau dapat diperkirakan.

4) Tersedianya semua komponen untuk setiap perakitan, pada saat pesanan

perakitan tersebut dilakukan. Maksudnya agar jumlah dan waktu

kebutuhan kotor dari perakitan tersebut dapat ditentukan.

5) Pengadaan dan pemakaian terhadap komponen bahan bersifat diskrit.

6) Proses pembuatan suatu item bersifat independent (tidak tergantung)

terhadap proses pembuatan item lainnya.

II.4.2Input Sistem MRP

a. Jadwal Input Produksi

Diberdasarkan pada peramalan kebutuhan dari setiap produk akhir yang

akan dibuat. Hasil peramalan (perencanaann jangka panjang) dipakai untuk

membuat rencana produksi (perencanaan jangka sedang) yang pada akhirnya

dipakai untuk membuat JIP (perencanaan jangka pendek ) yang berisi rencana

secara mendetail mengenai “jumlah produksi” yang dibutuhkan untuk setiap

produk akhir beserta “periode waktunya” untuk suatu jangka perencanaan dengan

memperlihatkan kapasitas yang tersedia (pekerja, mesin, dan bahan).

b. Catatan Keadaan Persediaan

Catatan Keadaan Persediaan yaitu yang menggambarkan status

semua item yang ada dalam persediaan. Setiap item persediaan harus didefinisikan

secara jelas jumlahnya karena transaksi-transaksi yang terjadi, seperti penerimaan,

pengeluaran, produk cacat, dan data-data tentang leadtime, teknik ukuran yang

dipakai, persediaan pengaman dan sebagainya. Hali ini dilakukan untuk

menghindari kesalahan dalam perencanaan.\

UPN VETERAN JAKARTA
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c. Struktur Produk

Struktur Produk berisi informasi tentang hubungan antara komponen-

komponen dalam suatu proses asembling. Informasi ini dibutuhkan dalam

menentukan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih suatu komponen. Selain itu,

struktur produk juga berisi informasi tentang jumlah kebutuhan.

Gambar 2.1 Contoh Gambar Diagram Struktur Produk

Sumber : Sistem Produksi, hlm 171

II.4.3Langkah Dasar Proses Material Requirement Planning

Sistem MRP memerlukan syarat pendahuluan dan asumsi-asumsi yang

harus dipenuhi. Bila syarat pendahuluan dan asumsi tersebut telah dipemuhi,maka

kita bisa mengolah MRP dengan empat langkah sebagai berikut :

a. NETTING (Perhitungan Kebutuhan Bersih) . Kebutuhan bersih (NR)

dihitung sebagai nilai dari kebutuhan kotor(GR) minus Jadwal Penerimaan (SR)

minus Persediaan ditangan (OH). Kebutuhan Bersih dianggap nol bila NR lebih

kecil dari atau sama dengan nol.

UPN VETERAN JAKARTA
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Tabel 2.1 Tabel MRP

Sumber : Sistem Produksi, hlm 185

b. LOTTING ( Penentuan Ukuran Lot). Langkah ini bertujuan menentukan

besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan

kebutuhan bersih. Ada beberapa cara untuk menentukan lotting antara lain:

1) Metode Lot for Lot (LFL)

Teknik LFL ini merupakan teknik lot sizing yang paling sederhana dan

paling mudah dipahami. Pemesanan dilakukan dengan pertimbangan

minimasi ongkos simpan. Pada teknik ini, pemenuhan kebutuhan bersih

dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkannya, sedangkan besar

ukuran kuantitas pemesanannya (lot size) adalah sama dengan jumlah

kebutuhan bersih yang harus dipenuhi pada periode yang bersangkutan.

Teknik ini biasanya digunakan untuk item-item yang mahal atau yang

tingkat diskontinuitas permintaannya tinggi. Metode ini mengandung

risiko, yaitu jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. Jika

persediaan itu berupa barang jadi, menyebabkan tidak terpenuhinya

permintaan pelanggan. Namun bagi perusahaan tertentu seperti yang

menjual barang yang tidak tahan lama (perishable product) metode ini

merupakan pilihan terbaik.

2) Metode Economic Order Quantity (EOQ)

Kuantitas pemesanan ekonomis (Economic Order Quantity) adalah

jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan

biaya persediaan tahunan. Dengan cara menyeimbangkan 2 faktor yaitu,

PD-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GR
SR

POH
NR

Porelease
Poreceipt
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biaya pemilikan (penyimpanan) bahan baku dan biaya perolehan

(pemesanan) bahan baku (Carter, William.K, 2009). Sedangkan menurut

Zulian Yamit (2008:51) EOQ adalahjumlah pemesanan yang dapat

meminimumkan total biaya persediaan. Model EOQ digunakan untuk

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimalkan biaya

langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inversecost)

pemesanan persediaan.

Rumus EOQ yang bisa digunakan adalah :

Dimana:

Q = Jumlah satuan per pesanan (Q= EOQ)

D = Kebutuhan bahan baku (Annual Demand)

S = Biaya pesan per pesanan (Setup/Ordering Cost)

H= Biaya simpan/unit/hari (Holding/Carrying Cost)

Setelah diperoleh nilai kuantitas pesanan optimal dengan teknik EOQ,

maka model MRP dapat dilakukan dengan melakukan pesanan sebesar

kelipatan dari EOQ yang lebih besar dan terdekat dengan kebutuhan

bersih. Apabila terdapat persediaan awal yang cukup besar, maka

perusahaan tidak perlu melakukan rencana penerimaan bahan baku

sampai persedaan awal tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan

bahan baku perusahaan. Pesanan direncanakan akan diterima pada saat

dan jumlah yang mencukupidan mendekati kebutuhan bersih sesuai

dengan kelipatan EOQ yang telah dihitung sebelumnya. Dengan model

EOQ, jumlah pesanan optimal akan muncul dititik dimana total biaya

(2)
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penyimpanan sama dengan total biaya pemesanan total. Berikut ini

disajikan grafik yang menunjukkan hubungan antara kedua biaya

tersebut, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan.

3) Fixed Order Quantity (FOQ)

Pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena

keterbatasan akan fasilitas. Misalnya : kemampuan gudang, transportasi,

kemampuan supplier dan pabrik.

4) Period Order Quantity (POQ)

Pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar

dapat dipakai pada periode bersifat permintaan diskrit, teknik ini

dilandasi oleh metode EOQ. Dengan mengambil dasar perhitungan pada

metode pesanan ekonomis maka akan diperoleh besarnya jumlah pesanan

yang harus dilakukan dan interval periode pemesanannya adalah setahun.

Dimana :

EOI = interval pemesanan ekonomis dalam satu periode

C = biaya pemesanan setiap kali pesan

h = persentase biaya simpan setiap periode

P = harga atau biaya pembelian perunit

R = rata-rata permintaan per periode

c. OFFSETTING, yaitu perhitungan untuk menentukan saat yang tepat dalam

melakukan rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih (netting),

dimana rencana pemesanan diperoleh dengan mengurangkan saat awal

tersedianya kebutuhan bersih yang diinginkan dengan Lead Time.

(3)
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d. EXPLOSION, Langkah ini merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor

untuk tingkat item (komponen) pada level yang lebih rendah dari struktur

produk yang tersedia.

e. Total Biaya Pembelian = Total Order x Harga per unit.

f. Total Biaya Simpan = Total Persediaan x Biaya Simpan per unit.

g. Total Biaya Pesan = Frekuensi pesan x Biaya pesan per unit.

h. Total Biaya Persediaan Material = Total Biaya Pembelian + Total Biaya

Simpan + Total Biaya Pesan.

(4)

(5)

(6)

(7)
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