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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun

perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Persediaan adalah salah satu dari

asset termahal dari banyak perusahaan mewakili 50% dari keseluruhan modal

yang diinvestasikan. Disatu sisi perusahaan dapat mengurangi biaya dengan

mengurangi persediaan. Disisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan tidak

puas ketika barang tidak tersedia (Heizer dan Render, 2010).

Pengendalian persediaan barang merupakan suatu masalah yang sering

dihadapi oleh suatu perusahaan, dimana sejumlah barang diharapkan dapat

diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat, dengan ongkos yang murah.

Persediaan barang diperlukan karena dalam pengadaan barang dibutuhkan

sejumlah waktu untuk proses pemesanan barang tersebut. Sehingga dengan

adanya permintaan dalam suatu perusahaan, maka permintaan suatu barang yang

datang diharapkan dapat dipenuhi dengan segera pada saat adanya permintaan

barang yang dilakukan konsumen. Selain itu bermunculan pula kompetitor–

kompetitor baru, baik lokal maupun asing yang menjadikan tingkat kompetisi

yang tinggi agar menjadi perusahaan yang menguasai pasar khususnya pada

perusahaan yang menghasilkan produk sejenis.

Dalam pengendalian persediaan barang dikenal adanya istilah overstock dan

stockout. Dimana pengertian overstock adalah kelebihan persediaan bahan baku,

sedangkan stockout adalah kekurangan persediaan bahan baku. Dalam

menghindari adanya overstock dan stockout maka sangatlah diperlukan adanya

perencanaan dan pengendalian produksi untuk menentukan apa yang harus

diproduksi, berapa banyak, kapan dan sumber-sumber apa yang dibutuhkan serta

untuk memastikan apakah sumber-sumber yang digunakan dapat memenuhinya,

apakah produksi dapat dijalankan sesuai dengan rencana, serta tindakan perbaikan

apa yang perlu dilakukan bila keduanya tidak dilaksanakan.
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Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik ataupun sistem yang berfungsi

untuk merencanakan jadwal keperluan material yang dibutuhkan. Teknik ataupun

sistem tersebut biasanya disebut Material Requirement Plan atau disingkat

dengan MRP. Dalam Bahasa Indonesia MRP atau Material Requirement Planning

ini sering diterjemahkan menjadi Perencanaan Kebutuhan Material.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang energi dan

terletak di kawasan Tangerang adalah PT.XYZ. Perusahaan ini menghasilkan

produk trafo dalam berbagai tipe dan ukuran. Selama ini, pengendalian persediaan

bahan baku yang dilakukan PT.XYZ masih belum mencapai hasil yang optimal.

Pada umumnya sering terjadi overstock terhadap persediaan bahan baku utama

pada trafo. Hal ini sering berakibat pada kerugian materil pada PT. XYZ itu

sendiri dikarenakan cost yang dikeluarkan akan menjadi bertambah. Bahkan, tidak

sering juga terjadi stockout yang membuat perusahaan harus bekerja keras untuk

menutupi kekurangan tersebut.

Gambar 1.1 Gambar Produk Trafo

I.2 Perumusan Masalah

Sering terjadinya masalah overstock dan stockout pada PT.XYZ membuat

perusahaan ini mengalami penjadwalan kebutuhan material yang tidak teratur.

Oleh karena itu, masalah overstock ini harus diminimalisir, karena dapat

mengakibatkan kerugian pada finansial perusahaan. Dimana biaya kelebihan

persediaan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan produksi

lainnya.
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I.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai

berikut :

a. Melakukan peramalan persediaan bahan baku trafo selama 1 tahun dengan

menggunakan metode Moving Average.

b. Menghitung biaya yang timbul atas pelaksanaan penjadwalan kebutuhan

bahan baku trafo dengan metode MRP dan teknik lot sizing.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh perusahaan sebagai

masukan informasi dalam kebijakan bidang operasional sehingga

perusahaan dapat mengendalikan persediaan bahan baku menjadi lebih baik

lagi.

b. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipakai sebagai tambahan

pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan

berminat untuk mengembangkannya.

I.5 Batasan Masalah

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dilakukan di PT. XYZ departemen gudang.

b. Produk yang diteliti hanya produk Trafo 100kVA

c. Menggunakan perhitungan peramalan.

d. Teknik Lot size yang digunakan untuk metode MRP adalah Lot For Lot

(LFL), Economic Order Quantity (EOQ), Fixed Order Quantity (FOQ),

Period Order Quantity (POQ).

e. Tanpa pertimbangan luas gudang.
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I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 BAB dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab  ini  berisi  gambaran  umum  mengenai latar  belakang masalah,  perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika
penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang berisi konsep dasar pemikiran dan pandangan
umum secara teori sebagai pendukung dalam pemecahan masalah. Teori-teori
tersebut meliputi teori persediaan, tujuan persediaan, fungsi persediaan, jenis-jenis
persediaan, biaya-biaya persediaan dan Material Requirement Planning (MRP).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tatacara dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai
tujuan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga menguraikan tentang metode yang
digunakan dalam penelitian, terdiri dari obyek penelitian, metode pengumpulan
data, dan metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menampilkan data-data yang berguna untuk mengkaji sistem
pengendalian persediaan di PT. XYZ, seperti riwayat pemakaian bahan baku
selama 1 tahun periode 2015, lead time, ordering cost. Pada bab ini juga
mengolah dan menganalisis data dengan cara mengelompokkan data lalu
mengolahnya dengan metode MRP.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan suatu kesimpulan yang telah
didapatkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan
memberikan saran-saran yang berguna bagi perusahaan.
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