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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur maupun jasa di masa sekarang sudah semakin 

berkembang, dimana persaingan tidak lagi terjadi dalam lingkup lokal atau 

nasional saja tetapi  dalam lingkup global. Manajemen Operasi (MO) 

merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alasan 

MO merupakan ilmu yang menarik adalah ilmu ini selalu dihadapkan pada 

kondisi yang selalu berubah. Dinamika ini terjadi dikarenakan berbagai 

tekanan, dari globalisasi perdagangan dunia hingga transfer ide,produk, dan 

uang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tantangan untuk meningkatkan 

produktivitas merupakan hal yang harus dipikirkan oleh manajer operasi 

sebagai upaya dalam memenangkan persaingan perusahaan. 

Seiring dengan adanya persaingan perusahaan manufaktur secara global 

menyebabkan munculnya isu-isu mengenai lingkungan global/go green yang 

mengakibatkan setiap penduduk maupun perusahaan di dunia untuk selalu 

menjaga lingkungan disekitarnya. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah 

dengan membuang sampah atau limbah pada tempatnya atau dengan 

mengolahnya menjadi tidak beracun dan sesuatu hal yang berguna bagi 

kehidupan. Hal tersebut menyebabkan permintaan akan tempat pembuangan 

sampah semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan akan tempat 

sampah, industri pembuatan tempat sampah terus mengalami peningkatan dan 

bermunculan.           
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Hingga saat ini tempat sampah sudah mengalami perubahan fungsi dan 

kegunaannya, tidak digunakan sekedar untuk membuang sampah saja 

melainkan menambah nilai estetika dan memperindah tata ruang. Di negara-

negara maju seperti Singapura,Jepang,Amerika,Jerman,Inggris dan sebagainya, 

tempat sampah tidak digunakan untuk membuang sampah saja tetapi juga 

untuk memperindah tata ruang kota sehingga desain maupun bentuknya bagus-

bagus dan bernilai seni. Di Indonesai sudah mulai banyak produsen yang 

berbisnis tempat sampah,seperti PT.DIP, PT.Tritunggal Mahasarana, PT.Out of 

Asia(OA), CV.Hanaca Mandiri, CV.Mia Wiguna Fiberglass dan sebagainya. 

Pada kondisi seperti ini memenangkan persaingan usaha bukan merupakan 

hal yang mudah, dibutuhkan manajer operasi untuk mengelola dan menentukan 

berbagai keputusan yang ada dalam perusahaan. Salah satu keputusannya yaitu 

manajemen persediaan yang sangat penting dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam perusahaan, mulai dari perencanaan produksi, 

berapa jumlah persediaan yang harus tersedia, hingga menjadi produk akhir 

sesuai yang di rencanakan sebelumnya. 

Pengelolaan persediaan bagi perusahaan merupakan satu hal yang sangat 

penting, karena persediaan merupakan salah satu aset yang mahal bagi 

perusahaan. Sekitar 40% dari keseluruhan modal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan di investasikan untuk keperluan persediaan Fien (2005:2). Manajer 

operasi di seluruh dunia menyadari manajemen persediaan yang baik sangatlah 

penting. Selain dapat mengurangi jumlah persediaan berlebih di dalam gudang, 

biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih efisien. Sehingga tujuan 
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untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan maksimal bisa dicapai oleh 

perusahaan. 

Di dalam pengendalian persediaan terdapat beberapa metode yang paling 

sering digunakan oleh perusahaan, antara lain metode Economic Order 

Quantity (EOQ), Kanban (JIT), dan Material Requirement Planning (MRP). 

Nasution (1996:19) dari ketiga teknik pengendalian persediaan diatas, Material 

Requirement Planning merupakan teknik yang menarik untuk dipelajari karena 

Material Requirement Planning mencakup hal-hal yang berhubungan dengan 

sistem persediaan sekaligus sistem informasinya, agar dicapai sistem 

pengadaan material tepat waktu,tepat jumlah,tepat bahan,dan tepat harga. 

Material Requirement Planning (MRP) merupakan sebuah metode yang 

dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah persediaan yang disimpan di 

gudang perusahaan. Metode MRP membantu perusahaan dalam menentukan 

jumlah kebutuhan bahan baku yang akan diproses untuk menghasilkan produk. 

Dengan metode ini perusahaan dapat menghitung daftar jumlah komponen, 

komposisi, dan bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah produk. 

Selain itu perusahaan dapat menghitung waktu penyelesaian produk yang 

telah ditentukan dengan sebuah jadwal produksi induk (master production 

schedule), jadwal produksi induk juga memerinci apa yang akan dibuat dan 

kapan. Jadwal tersebut menunjukkan apa yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan dan sesuai dengan rencana produksi, sehingga jadwal penyelesaian 

pengerjaan barang dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
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Salah satu alasan mengapa MRP digunakan secara cepat dan meluas 

sebagai teknik manajemen produksi, yaitu karena MRP menggunakan 

kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengelola data yang berguna 

dalam menjalankan kegiatan perusahaan. MRP dapat mengkoordinasikan 

kegiatan dari berbagai fungsi dalam perusahaan manufaktur, seperti teknik, 

produksi, dan pengadaan. Oleh karena itu, hal yang menarik dari MRP tidak 

hanya fungsinya sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan, melainkan 

keseluruhan peranannya dalam kegiatan perusahaan. 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen 

persediaan, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Nastiti (UMM:2001) 

dengan judul: penerapan MRP pada perusahaan tenun”Pelangi” lawang. 

Pendekatan yang digunakan untuk pengolahan data yaitu membuat Jadwal 

Induk Produksi (JIP), netting, dan lotting. Hasilnya sebelum penggunaan MRP 

biaya yang dikeluarkan Rp.2.231.870,55,- dan setelah menggunakan  MRP 

biaya menjadi Rp.2.100.000,- . begitu pula dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sukamto (UMM:2011) yang berjudul: evaluasi pengendalian persediaan 

bahan baku dengan metode MRP pada perusahaan “School Shoes” di 

Mojokerto, hasilnya perhitungan biaya total sebelum MRP pada bulan juni 

2011 sebesar Rp.920.678,- , setelah penggunaan MRP menjadi sebesar 

RP.677.000,-. 

Persoalan sampah di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan multi 

dimensi, dan sampai sekarang ini belum juga bisa teratasi. Indonesia 

merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat setelah China, 
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Amerika, dan India. Dengan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan 

limbah sampah yang dihasilkan juga besar. Oleh karena itu dibutuhkan sarana 

atau fasilitas yang dapat menampung limbah sampah tersebut supaya tidak 

berserakan dan mencemari lingkungan.Dengan demikian keberadaan produsen 

tempat sampah dan peralatan kebersihan sangat dibutuhkan dan harus di 

dukung pengelolaannya supaya bisa tetap berjalan dengan baik. 

Sarana Bersih “LIMA” merupakan salah satu home industri pembuat 

berbagai model tempat sampah  dan peralatan kebersihan. Produksi pada 

industri ini masih menggunakan sistem konvensional yaitu dikerjakan secara 

manual oleh tenaga karyawan dan beberapa peralatan pendukung. Dikarenakan 

limbah sampah bersifat jahat atau merusak, maka bahan baku yang digunakan 

juga harus berkualitas supaya bisa tahan.  Penentuan bahan baku yang 

berkualitas tersebut mengakibatkan biaya yang dikeluarkan besar dan waktu 

tiba pesanan menjadi lebih lama karena harus impor. 

Sistem pengendalian persediaan pada Sarana Bersih “LIMA” tergolong 

masih kurang bagus. Perusahaan dalam pengendalian persediaan selalu 

memproduksi barang jadi dalam jumlah yang cukup banyak sebagai stok 

barang jadi walaupun tidak ada pemesanan. Hal yang dilakukan perusahaan 

tersebut memang membuat waktu penyelesaian lebih cepat dikarenakan sudah 

terdapat barang jadi yang siap digunakan. Tetapi dalam dunia bisnis hal 

tersebut adalah pemborosan karena jika tidak ada yang memesan barang 

tersebut maka akan merugikan perusahaan baik tempat maupun biaya. 
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Perusahaan dalam pembelian bahan baku selama ini menggunakan metode 

tradisional yang sangat sederhana, yaitu pembelian bahan baku dilakukan 

berdasarkan pengalaman pembelian bahan baku sebelumnya tanpa adanya 

suatu perencanaan yang tepat. Dengan demikian apabila permintaan 

bergelombang dapat menimbulkan pemborosan bagi perusahaan. 

dikarenakan masih kurangnya perhatian terhadap perencanaan bahan baku 

tersebut diatas, mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena ke dalam 

karya ilmiah dengan judul Evaluasi Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Dengan Metode Material Requirement Planning. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana hasil evaluasi pengendalian persediaan bahan baku dengan metode 

Material Requirement Planning? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam memecahkan permasalahan tersebut agar lebih terarah dan tidak meluas 

maka dalam penelitian ini diadakan pembatasan masalah mengenai: 

1. Pembahasan hanya untuk satu model tempat sampah yaitu compartment 

sampah pilah/model berbentuk rumah dari total 33 model yang di produksi 

oleh home industri sarana bersih”LIMA”. 

2. Penelitian hanya untuk satu periode pembelian bahan baku pada bulan mei.   
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hasil evaluasi pengendalian persediaan bahan baku 

dengan metode Material Requirement Planning. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan kebijakan baru bagi 

perusahaan guna mengurangi pemborosan dalam persediaan. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai masalah 

persediaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 


