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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, dunia usaha tumbuh dengan 

pesat di Indonesia. Pengusaha dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien dalam 

menghadapi persaingan yang lebih ketat demi menjaga kelangsungan operasi 

perusahaan. Untuk menjadi perusahaan yang maju dan mapan, perusahaan harus 

mampu mengatur manajemen persediaan untuk menunjang produk yang mereka 

jual. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk . 

Persediaan menjadi salah satu faktor produksi yang harus dikelola dengan benar, 

karena merupakan aset yang sangat berpengaruh terhadap suatu proses produksi. 

Selain itu perencanaan persediaan material merupakan salah satu bagian terpenting 

dalam suatu produksi.  

CV. Abadi merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi raket. Untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggannya CV. Abadi memiliki stok  

persediaan material  seperti frame, steel, crop dan lain-lain.  CV. Abadi sering kali 

dihadapkan pada masalah persediaan bahan baku. Permasalahan yang terjadi yaitu 

proses produksi yang sering kali tidak didukung oleh persediaan bahan baku yang 

tidak mencukupi sehingga dapat terhentinya proses produksi. Perusahaan ini 

menggunakan metode Fixed Order Quantity (FOQ), karena setiap kali pesan 

ukuran lot sizenya sama. Dampaknya terjadi penumpukan atau kekurangan bahan 

baku, karena pemesanan selalu tetap jumlahnya meskipun permintaan naik turun. 

Permasalahan lain adalah pemesanan bahan baku yang tidak terencana dengan baik 

sehingga dapat mengakibatkan biaya persediaan meningkat. Pada penelitian ini 

akan dibahas tentang persediaan bahan baku raket pada perusahaan. Pengadaan 

bahan baku sendiri didasarkan pada perkiraan kebutuhan yang ditentukan oleh 

pihak perusahaan.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan perencanaan persediaan 

bahan baku yang tepat. Untuk material frame, steel, dan Crop diperlukan 

perencanaan persediaan bahan baku dengan menggunakan sistem Material 

Requirement Planing (MRP). Sistem MRP merupakan suatu sistem perencanaan 
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dan penjadwalan kebutuhan bahan baku untuk produksi. Adapun dalam penelitian 

ini diusulkan menggunakan metode lot size Silver Meal. Metode Silver Meal sendiri 

merupakan metode penentuan biaya yang minimal (Ristono,2009). Maka, dengan 

menerapkan metode Silver Meal di perusahaan ini, diharapkan perencanaan 

kebutuhan bahan baku perusahaan juga akan minimal. Metode Silver Meal ini 

digunakan agar mendapatkan perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih 

meminimalkan biaya persediaan, hal ini akan menghasilkan biaya persediaan lebih 

kecil dibandingkan saat ini.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang dihadapi CV ABADI adalah: 

“Bagaimana merencanakan pemesanan bahan baku raket yang dapat 

mengurangi biaya persediaan ?”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Jadwal Induk Produksi. 

2. Menentukan jumlah pemesanan bahan baku dengan metode awal 

perusahaan (metode Fixed Order Quantity). 

3. Menentukan jumlah pemesanan bahan baku dengan metode usulan 

(metode Silver-Meal) 

4. Membandingkan total biaya persediaan bahan baku antara metode 

perusahaan dengan usulan. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi perusahaan yang dapat diambil 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 

Supaya pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan yang ingin 

dicapai maka dibuat batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada sistem persediaan bahan baku dari 

perusahaan. 

2. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang hal-hal yang 

bersifat teknis operasional produksi melainkan menitik beratkan pada 

sistem persediaan saja.  

3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan jumlah supplier bahan baku 

tetapi hanya pada jumlah kebutuhan bahan baku perusahaan saja. 

4. Diasumsikan bahwa supplier selalu dapat memenuhi pemesanan 

bahan baku dari perusahaan. 

5. Bahan baku yang digunakan hanya frame, steel, dan Crop. 

 


