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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Arthawenasakti Gemilang adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 

1975 dan bergerak di bidang sector industry manufactur dengan tipe produksi 

make to order. Aktivitas PT. Arthawenasakti Gemilang adalah pembuatan 

kemasan kaleng dengan pasar industri untuk penggunaan bahan pendukung 

bangunan, seperti : cat, thinner, dempul, pernis, politer, dan sebagian kecil produk 

lain seperti lem, grease, minyak, serta beberapa produk lain. Arthawenasakti 

Gemilang memiliki 2 buah plant yaitu plant A1 yang terletak di Jalan A. Yani 

Utara No. 32, plant A2 yang terletak di Jalan Kertanegara No.88 Karangploso 

Kabupaten Malang, dan plant A3 yang terletak di Cikupa – Tangerang. Dengan 

basis make to order yang ada di perusahaan seringkali permintaan yang terjadi 

berubah – ubah pada setiap periodenya, hal ini memungkinkan terjadinya 

perbedaan antara permintaan aktual yang diterima dan yang telah diramalkan oleh 

perusahaan. Beberapa efek yang terjadi dari kasus tersebut yakni terjadi 

perubahan pola persediaan bahan baku yang dimana bahan baku sangat 

berhubungan erat dengan permintaan, karena adanya permintaan yang lebih besar 

dari yang diramalkan perusahaan tentu saja juga akan menambah bahan baku yang 

dibutuhkan. Efek lain yang ditimbulkan yakni mengacaukan jadwal produksinya, 

karena permintaan aktual lebih besar dari yang diramalkan perusahaan maka 

perusahaan harus menambah jam kerja (lembur) kepada para karyawan untuk 
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memenuhi permintaan konsumen. Beberapa efek yang terjadi tersebut tentu saja 

akan mengakibatkan pembengkakan biaya persediaan di perusahaan yang meliputi 

biaya simpan dan biaya pemesanan. Kondisi inilah yang disebut dengan 

nervousness. Menurut Ho (1999) menyatakan bahwa nervousness adalah 

ketidakstabilan dari planned orders, penjadwalan ulang yang berlebihan. Di dalam 

sistem perencanaan produksi, system nervousness adalah perubahan yang sering 

terjadi pada rencana atau jadwal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan 

informasi terbaru tentang demand  dan supply.  

Perubahan pada Master Production Schedule (MPS) akan berpengaruh pada 

perencanaan kebutuhan material/ Material Requirement Planning (MRP), dimana 

terjadi perubahan pada jumlah item yang harus diproduksi, hingga mempengaruhi 

jumlah item – item pada level terbawah yang membentuk item di level utama. 

Dengan adanya perubahan pada Material Requirement Planning (MRP) maka 

diperlukan tindakan yang bersifat clerical, yakni pembenahan untuk 

mengakomodasikan segala perubahan yang terjadi. Ho (1999), Vollman et all 

(1988), Kazan et all (2000) mengemukakan cara untuk mengatasi nervousness 

yakni dengan pemilihan metode lot sizing yang tepat. Lot sizing merupakan proses 

penentuan kuantitas produksi untuk memenuhi order, baik pada satu periode 

maupun mencakup tindakan antisipatif berupa penyediaan kuantitas tertentu untuk 

periode – periode lain dengan pertimbangan ekonomis. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Chrwan (1999) telah meneliti konseptual tentang efektifitas 

masing – masing teknik lot sizing untuk mengurangi biaya akibat nervousness.  
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Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT. Arthawenasakti 

Gemilang yakni adanya efek nervousness yang mengakibatkan pembengkakan 

biaya persediaan sehingga diperlukan suatu analisa dalam pemilihan metode lot 

sizing yang tepat yang nantinya diharapkan dapat  mengurangi total biaya 

persediaan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara 

mengurangi total biaya persediaan akibat efek nervousness pada metode lot sizing 

yang diterapkan di PT. Arthawenasakti Gemilang dengan pemilihan metode lot 

sizing yang tepat” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membandingkan total biaya persediaan metode lot sizing sistem riil akibat 

nervousness dengan metode lot sizing baru 

2. Mengetahui performansi lot sizing dalam perencanaan material untuk 

mengurangi total biaya persediaan akibat nervousness. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah penentuan 

metode lot sizing untuk dapat diaplikasikan pada sistem perencanaan material 

untuk menurunkan total biaya persediaan dalam pemenuhan demand. 
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1.5 Batasan dan Asumsi 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode lot sizing yang dibahas terdapat 3 metode yaitu lot sizing wagner 

within, part period balancing, dan least total cost  

2. Horizon untuk evaluasi perencanaan produksi didasarkan pada data tahun 

2011 selama 24 minggu  

3. Produk yang diteliti ada 3 produk yang memiliki diameter sama yakni 

Plain, A.L.F, dan Vitara yang diameternya 153 cm 

4. Total biaya persediaan yang diperhitungkan adalah biaya pemesanan dan 

biaya simpan. 

Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Nilai nervousness diasumsikan sama dengan 0 dalam penerapan metode 

lot sizing usulan  

2. Produk yang diteliti seringkali di order oleh customer. 

3. Lead time proses perencanaan bersifat deterministik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan permasalahan yang muncul mencakup latar 

belakang penelitian, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan asumsi yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memaparkan berbagai tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian dan memecahkan 

masalah. Tinjauan pustaka diambil dari sumber – sumber pustaka dan 

informasi yang dapat dipercaya. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tahap – tahap dan tata cara penulisan laporan 

penelitian. Fungsinya sebagai kerangka utama yang menjaga arah tata 

cara penulisan laporan penelitian untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dan meminimalisasi kesalahan yang mungkin timbul. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini menampilkan data – data yang dibutuhkan untuk memecahkan 

permasalahan. Kemudian akan dilakukan pengolahan untuk 

memecahkan permasalahan dengan aturan yang telah dipaparkan 

dalam metodologi penelitian.  

BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini, data yang sudah diolah akan dibahas lebih lanjut sebelum 

ditarik kesimpulan. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil analisa pada bab berikutnya, digunakan sebagau  

solusi dan alternative pemecahan masalah. Bab ini dilengkapi dengan 

saran – saran yang bersifat konstruktif berdasarkan dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


