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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Home Industry Kendedes merupakan salah satu perusahaan yang 

memperoduksi alat olahraga yaitu shuttlecock dan terletak di kota Malang. 

Perusahaan manufaktur ini memiliki sistem produksi bertipe make to stock. 

Shuttlecock yang diproduksi oleh Home Industry Kendedes memiliki 3 jenis 

produk. Sebagai perusahaan yang bertipe make to stock, persediaan 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 pemesanan bahan baku, yang perlu 

diperhatikan setelahnya adalah perencanaan kapasitas produksi apakah sesuai 

dengan fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat memenuhi 

permintaan dalam waktu yang seharusnya. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Home Industry Kendedes 

adalah mengenai stock atau persediaan yang terkadang mengalami stockout, 

sehingga berpengaruh pada proses produksinya. Seperti yang pernah dialami 

pada bulan Juli yang lalu, Home Industry Kendedes menghentikan proses 

produksinya selama beberapa hari, dikarenakan bahan baku yang tidak 

tersedia atau mengalami stock out untuk bahan baku bulu sebanyak 2 kardus. 

Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya rencana pemesanan bahan baku 

yang tepat dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, ketika bahan baku telah 

tersedia, kapasitas produksi pun menjadi permasalahan selanjutnya pada 

perusahaan ini. Kapasitas yang tersedia tidak memadai untuk memenuhi 

target produksi. Akibatnya, dari jumlah target sebesar 6000 unit shuttlecock, 

hanya dapat terpenuhi sebesar 3500 unit produk. Sehingga perusahaan harus 

mengadakan jam kerja lembur yang berakibat pada meningkatnya biaya 

produksi dan juga dapat menurunkan kualitas dari produk shuttlecock itu 

sendiri. 
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Berdasarkan permasalahan yang terjadi, untuk mengatasi stock yang 

terlalu berlebihan dan agar tidak mengalami stock outdi gudang, maka salah 

satu alternatifnya adalah melalui perencanaan kebutuhan bahan baku (MRP) 

dan perencanaan kebutuhan kapasitas (CRP). Menurut Purnama dan Sato 

(2012), penggunaan MRP dan CRP dapat membantu dalam meningkatkan 

aktivitas produksi sehingga dicapai kegiatan produksi yang optimal.Dengan 

melakukan pemesanan bahan baku dan perencanaan kapasitas yang tepat, 

diharapkan dapat menurunkan biaya persediaan dan dapat memenuhi 

permintaan konsumen dengan tepat waktu. Selain itu juga dapat membantu 

pihak perusahaan dalam merencanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan pengadaan bahan baku. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan maka 

permasalahan yang dihadapi oleh Home Industry Kendedes, secara umum 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Merencanakan jumlah bahan baku dan kebutuhan kapasitas yang optimal.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Masalah rencana bahan baku dan kapasitas sangat kompleks, terdiri 

dari banyak sub-sub masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu 

diselesaikan dalam sub-sub, sehingga tujuan penelitiannya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Merencanakan jumlah produksi yang sesuai dengan kapasitas yang 

tersedia. 

2. Merencanakan kebutuhan bahan baku dengan tepat dan biaya minimal. 

3. Memperoleh perbandingan biaya persediaan bahan baku usulan dengan 

perusahaan. 

4. Merencanakan kebutuhan kapasitas yang optimal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dengan perencanaan kebutuhan bahan baku yang disesuaikan dengan 

kapasitas output mesin maka perusahaan dapat menentukan MPS dan 

kebutuhan bahan baku dengan lebih tepat. 
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2. Dengan perencanaan kebutuhan bahan baku yang tepat maka perusahaan 

dapat mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Data permintaan dan produksi yang digunakan adalah data periode 

Januari 2013 – Desember2013 

2. Harga – harga yang berhubungan dengan biaya produksi, meliputi biaya 

bahan baku, biaya pesan dan biaya simpan tidak mengalami perubahan 

selama proses perencanaan. 

3. Untuk evaluasi  peramalan, digunakan alat ukur kesalahan peramalan 

yaitu MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

1.6 Asumsi-asumsi 

Adapun 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. Harga beli dan harga jual bahan baku dianggap konstan. 

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

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan melihat 

isinya dan mengarahkan penyajian pembahasan. Sistematika yang digunakan 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Landasan teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

pokok-pokok permasalahan diantaranya adalah pengertian persediaan, 

kapasitas, peramalan permintaan, MRP, Jadwal Induk Produksi (JIP/MPS), 

RCCP (Rough-Cut Capacity Planning), dan CRP (Capacity Requirement 

Planning). 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

  Metodologi penelitian berisi tentang langkah-langkah yang akan 

ditempuh guna memecahkan permasalahan yang ada, metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian serta flowchart pemecahan masalah 

BAB IV   PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  Pada bab pengumpulan dan pengolahan data berisi tentang data-data 

yang diperoleh dari perusahaan meliputi jenis produk, data permintaan, data 

struktur produk, bill of material, data persediaan bahan baku dan produk jadi, 

data lead time, kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, dan data biaya. 

Kemudian data-data tersebut diolah untuk memperoleh berapa jumlah bahan 

baku yang harus dipesan, kapan periode pemesanan yang harus dilakukan 

untuk memenuhi permintaan konsumen, serta berapa total biaya persediaan 

yang minimal 

BAB V    ANALISA DATA 

  Pada bab analisa data berisi tentang penjabaran dari hasil pengolahan 

data sehingga hasil dapat diketahui dengan jelas 

BAB VI   KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh analisa yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang bermanfaat untuk menyempurnakan dan 

melengkapi penelitian selanjutnya 


