
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada mulanya CV. Abadi merupakan home industri yang didirikan pada 

tahun 1955 di Malang. Saat ini CV. Abadi merupakan perusahaan 

perseorangan yang memproduksi alat olahraga, salah satunya adalah bet tenis 

meja. Perusahaan ini memiliki sistem produksi yang bertipe make to stock. 

Terdapat 3 jenis bet tenis meja yang diproduksi oleh perusahaan ini dengan 

kualitas yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Sebagai perusahaan 

manufaktur yang bertipe make to stock, kebutuhan bahan baku yang memadai 

menjadi hal yang sangat penting demi kelancaran proses produksi. Oleh 

karena itu pemesanan kebutuhan bahan baku harus direncanakan dengan 

tepat. Selain kebutuhan bahan baku, yang diperhatikan selanjutnya adalah 

kapasitas produksi apakah telah sesuai dengan ketersediaan jam kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh CV. Abadi adalah stock out yang 

terkadang terjadi pada kebutuhan bahan baku. Seperti yang pernah dialami 

pada bulan Agustus 2013, CV. Abadi menghentikan proses produksinya 

selama beberapa hari, dikarenakan bahan baku karet sintesis yang digunakan 

mengalami stock out. Kekurangan output produk mengakibatkan hilangnya 

pelanggan dan penjualan tidak optimal, sebaliknya kelebihan output produksi 

akan mengakibatkan penumpukan produk yang tentunya menambah biaya 

penyimpanan. Pemintaan konsumen pada produk bet tenis meja sangat 

fluktuatif terutama pada hari kemerdekaan Republik Indonesia dimana 

permintaan meningkat drastis mencapai 1220 unit di tahun 2012 dan 1250 

unit di tahun 2013 jumlah permintaan ini sangat jauh di atas rata – rata 

permintaan produk pada bulan lainya yaitu hanya sebesar 1030 unit saja. Oleh 

karena itu, pembuatan jadwal produksi dan perencanaan kebutuhan bahan 

baku sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi perusahaan. 

Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah lembur di bagian pemotongan 
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kayu. Pada bagian ini pengerjaan dilakukan secara manual sehingga 

dibutuhkan keahlian dan ketelitian dalam memotong kayu sesuai ukuran bet 

tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, diperlukan pembuatan jadwal 

produksi (Master Production Schedule), perencanaan kebutuhan bahan baku 

(Material Requirement Planning) serta perencanaan kebutuhan kapasitas 

(Capacity Requirement Planning) untuk membandingkan kapasitas yang 

dibutuhkan dari hasil perhitungan MRP dengan kapasitas yang tersedia di 

perusahaan. Karena dengan dilakukannya pembuatan jadwal produksi maka 

perusahaan diharapkan dapat memenuhi seluruh permintaan yang akan datang 

dengan jumlah dan waktu yang tepat, sedangkan perencanaan kebutuhan 

bahan baku dan kebutuhan kapasitas produksi diharapkan dapat menunjang 

proses produksi yang dilakukan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana membuat jadwal produksi dan merencanakan kebutuhan 

bahan baku sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat jadwal induk produksi (JIP). 

2. Membuat perencanaan kebutuhan bahan baku (MRP). 

3. Membuat perencanaan kebutuhan kapasitas (CRP). 

4. Membandingkan total biaya persediaan bahan baku perusahaan dengan 

usulan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai  masukan terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan. 

2. Proses produksi perusahaan dapat berjalan lancar dengan tersedianya 

bahan baku dalam jumlah dan waktu yang tepat. 

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan proses persediaan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai 

maka dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data permintaan yang digunakan adalah data periode Agustus 2012 – Juli 

2014. 

2. Peramalan, penjadwalan produksi sampai pada perencanaan kebutuhan 

bahan baku dihitung selama 6 bulan yaitu dari Agustus 2014 – Januari 

2015 dan hanya membahas produk andalan perusahaan. 

3. Pemilihan metode peramalan yang terbaik dari beberapa alternatif model 

peramalan berdasarkan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) terkecil. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyesuaian penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Struktur produk tidak mengalami perubahan selama periode analisa. 

2. Lead Time tetap selama proses perencanaan. 

3. Biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan harga bahan baku tetap selama 

periode analisa. 

4. Elemen-elemen produksi berjalan dengan baik dan lancar.  


