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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha pada sektor manufaktur saat ini telah 

menunjukkan kemajuan cepat dan pesat dengan adanya pertumbuhan industri. 

Persaingan yang ketat antar produsen, mendorong perusahaan memiliki 

keunggulan kompetitif terutama dalam pemenuhan permintaan pelanggan. 

Manajemen Operasi merupakan bagian terpenting dalam mengatasi masalah 

tersebut karena selalu dihadapkan pada kondisi yang selalu berubah. 

Tantangan untuk meningkatkan produktifitas merupakan hal yang harus 

dipikirkan oleh manajer operasi sebagai upaya dalam memenangkan 

persaingan perusahaan.  

Salah satu upaya memenangkan persaingan di bidang operasional yaitu 

merancang dan menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan selera pelanggan 

yang efektif dan efisien. Menurut Heizer & Render (2009:56-57) ada  

keputusan manajemen operasi yaitu perancangan produk dan jasa, pengelolaan 

kualitas, perancangan proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak, 

sumber daya manusia dan perancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, 

persediaan perencanaan bahan baku, penjadwalan, dan perawatan merupakan 

aktivitas yang perlu dilaksanakan oleh manajer operasi. Kemampuan untuk 

megambil keputusan dalam bidang persediaan dan mengalokasikan sumber 

daya untuk menjamin efektifnya pelaksanaan produksi. 
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Keputusan operasional yang diambil perusahaan yang berhubungan 

dengan persediaan adalah merancang pengendalian persediaan karena 

persediaan merupakan elemen terpenting dalam kegiatan produksi sehingga 

dapat meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan dan mampu 

melaksanakan kebijaksanaan dan pengendalian memonitor dan menentukan 

tingkat persediaan yang harus dijaga. Persediaan timbul disebabkan oleh tidak 

sinkron nya permintaan dengan persediaan dan waktu yang digunakan. 

Menurut Yamit (2003:6) Untuk menjaga keseimbangan permintaan 

dengan penyediaan bahan baku dan waktu proses di perlukan persediaan, 

karena itu terdapat empat faktor  yaitu faktor waktu, faktor ketidakpastian 

waktu datang, faktor ketidakpastian penggunaan dalam pabrik, dan faktor 

ekonomis.  Perusahaan manufaktur selalu memerlukan persediaan,  Tujuan 

adanya persediaan adalah meminimumkan biaya. 

Pentingnya perusahaan melakukan pengendalian adalah dapat 

menghitung transaksi yang mendukung kegiatan dan akuntansi perusahaan. 

Menurut Nasution (2005:19) Dalam pengendalian persediaan terdapat 

beberapa metode pengendalian persediaan yang sering digunakan oleh 

perusahaan, antara lain Economic Order Quantity (EOQ), kanban (JIT), dan 

Material Requirement Planning (MRP). 

Persediaan bahan baku di perusahaan manufaktur memerlukan 

penanganan khusus karena persediaan merupakan kunci utama dalam 

kelancaran produksi diantaranya perusahaan mebel karena merupakan 

kebutuhan primer yang harus dikonsumsi oleh masyarakat terutama dalam 
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rumah tangga, perkantoran, dan hotel. Perusahaan Mebel Teguh Utama Rotan 

belum menerapkan sistem persediaan bahan baku sehingga sering mengalami 

permintaan yang berlebihan tetapi tidak dapat memenuhi seluruh permintaan 

pelanggan, perusahaan mebel ini sudah banyak dikenal orang melalui mulut ke 

mulut dan telah mengekspor ke luar negeri sehingga menarik untuk diteliti. 

Material Requirement Planning (MRP) adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk mengendalikan jumlah persediaan yang disimpan. Metode 

ini 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 membuat produk. 

Pada prinsipnya pengendalian persediaan didalam suatu perusahaan 

dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasional. Dalam 

perusahaan ini penerapan pengendalian persediaan dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan tetapi mengalami keterlambatan, belum mampu meminimalkan 

resiko keterlambatan bahan baku, mengontrol stok persediaan digudang, 

mempertahankan kegiatan operasi. Permasalahan dalam perusahaan ini sering 

mengalami keterlambatan bahan baku sehingga menganggu proses produksi. 

Perusahaan Mebel Teguh Utama Rotan adalah perusahaan 

perseorangan, yang berlokasi di Jalan Atletik Tasik Madu Malang. Mebel 

Teguh Utama Rotan sebagai perusahaan berskala menengah yang bergerak 

dalam bidang pembuatan meja dan kursi rotan sintetis. Adapun jenis produk 

yang dihasilkan adalah meja kursi makan, meja kursi ruang tamu dan meja 
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kursi teras rumah. Proses produksinya berdasarkan job order, dimana tingkat 

permintaan selalu berubah-ubah tergantung dari permintaan pelanggan. 

Perusahaan ini tidak menerapkan sistem perencanaan kebutuhan bahan 

baku sehingga produksi sering mengalami keterlambatan. Pada kondisi seperti 

ini perusahaan memerlukan Material Reuirement Planning (MRP) untuk 

mengelola dan menentukan berbagai keputusan yang ada dalam perusahaan. 

Salah satu keputusan tersebut adalah menciptakan manajemen persediaan di 

dalam perusahaan tersebut agar masalah bahan baku dapat terselesaikan 

sehingga perusahaan memproduksi produk dengan optimal. Adapun data 

pemesanan bahan baku sebagai berikut  

Tabel 1.1 Data Pemesanan Bahan Baku Pada Mebel Teguh Utama Rotan 

 

No 
Jenis 

Bahan baku 
Waktu Pesan 

Waktu yang 

ditetapkan 
Waktu datang 

1 Rotan  Periode 1 Periode 7 Periode 14 
2 Pipa Besi Periode 1 Periode 2 Periode 2 
3 Kawat Las Periode 1 Periode 2 Periode 2 
4 Paku  Periode 1 Periode 2 Periode 2 

Sumber : Mebel Teguh Utama Rotan 

 
Salah satu produk yang permintaan tinggi adalah kursi, sehingga 

perusahaan harus merencanakan kebutuhan bahan baku dan perusahaan harus 

bisa mengatasi masalah tingginya permintaan atau penurunan permintaan.  

Dalam menjalankan proses produksinya perusahaan sering mengalami 

permasalahan pada persediaan bahan baku. Apabila persediaan bahan baku 

seperti rotan sintetis disimpan dalam jangka waktu yang lama makan akan 

menimbulkan kerusakan dan terjadi penumpukan di gudang. 
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Dalam memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan memberlakukan 

sistem persediaan tetapi hal tersebut tidak mampu untuk mengatasi kenaikan 

permintaan karena perusahaan menyimpan dalam jumlah yang tidak menentu. 

Sehingga masih terjadi kekurangan bahan baku terhadap permintaan 

konsumen. Karena permintaan yang tidak stabil, pengeluaran atas pembelian 

bahan baku dan biaya penyimpanan meningkat. 

Ketidakpastian pasokan bahan baku dari supplier akan menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam pengadaan persediaan bahan baku. 

Terjadinya kekurangan persediaan bahan baku pada saat dibutuhkan dapat 

menyebabkan berhentinya aktifitas produksi. Sebaliknya, terlalu banyaknya 

persediaan akan mengakibatkan tertahannya modal secara tidak produktif, 

sehingga hal ini merupakan salah satu faktor kerugian bagi perusahaan. 

Selain itu perusahaan dapat menghitung waktu penyelesaian produk 

yang ditentukan dengan sebuah jadwal produksi, jadwal produksi memerinci 

apa yang akan dibuat dan kapan dikerjakan. Jadwal tersebut menunjukkan apa 

yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai permintaan pelanggan 

sehingga jadwal pengerjaan barang dapat selesai tepat waktu. MRP akan 

terasa manfaatnya bagi industri yang memproses produk yang kompleks yaitu 

produk yang memerlukan ratusan komponen, lusinan proses assembling dan 

terdiri dari sejumlah kegiatan assembling. 

Sistem pengendalian bahan baku pada perusahaan Mebel Teguh Rotan 

masih belum bagus karena perusahaan menggunakan metode yang tradisional 

yaitu pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan pengalaman pembelian 
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bahan baku sebelumnya tanpa ada perencanaan yang tepat. Dengan begitu 

mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena ke dalam karya ilmiah 

dengan judul “ Perencanaan Persediaan Bahan Baku Pada Mebel Teguh 

Rotan di Malang”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perusahaan maka 

dapat didapat perumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana perencanaan 

bahan baku pada Mebel Teguh Utama Rotan di Malang?” 

 
C. Pembatasan Masalah 

Dalam memecahkan masalah tersebut agar lebih terarah dan tidak 

meluas maka dalam penelitian ini diadakan pembatasan masalah mengenai : 

1. Pembahasan hanya untuk jenis  mebel rotan yaitu kursi makan, kursi tamu 

dan kursi teras 

2. Penelitian hanya untuk satu periode pada bulan Desember 2015 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan perencanaan bahan baku 

pada Mebel Teguh Utama Rotan. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan di bidang persediaan oleh perusahaan.  

2. Sebagai sarana untuk mempelajari teori MRP mengenai persediaan yang 

sudah dipelajari di bangku kuliah. 


