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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah      

Persaingan yang ketat antar produsen dengan memproduksi atau 

menghasilkan barang atau produk yang sama, mendorong perusahaan 

dapat bersaing dalam memiliki keunggulan, terutama pemenuhan 

permintaan pelanggan atau pemberian pelayanan kepada pelanggan. 

Pemenuhan kebutuhan pelanggan mempengaruhi loyalitas konsumen dan 

laba perusahaan. Ketidakpastian jumlah dan waktu permintaan konsumen 

mendorong adanya persediaan, Oleh karena itu perusahaan seharusnya 

memiliki pengawasan terhadap persediaan. Hal tersebut bertujuan untuk 

menciptakan suatu tingkat efisiensi penggunaan biaya dalam persediaan, 

walaupun pengawasan terhadap persediaan tidak berarti dapat 

melenyapkan sama sekali resiko yang timbul akibat adanya persediaan 

yang terlalu besar atau terlalu kecil, melainkan hanya mengurangi resiko 

untuk  dapat bertahan. Setiap industri manufaktur ataupun bukan 

manufaktur harus mampu mengelola dan merencanakan setiap 

kegiatannya dengan baik. Pengelolaanya dalam perusahaan adalah 

meliputi perencanaan kebutuhan bahan baku, perencanaan produksi, 

perakitan sampai dengan produk  jadi. 

CV. Tiga Berlian Jaya merupakan Perusahaan semi manufaktur 

yang bergerak dalam pembuatan furniture atau Meubel. Produk-produk 

yang dihasilkan juga sangat beragam dari mulai almari, kursi, meja, kaca 

hias, patung dan dll. Bahan dasar pembuatan produk pada CV Tiga Berlian 

Jaya adalah Kayu jati yang didapatkan langsung dari Pacitan, Ngawi dan 

Gunung Kidul. CV Tiga Berlian Jaya telah sering  diundang untuk 

mengikuti event pameran-pameran sehingga dari kegiatan tersebut 90% 

konsumen adalah orang-orang asing yang sangat tertarik dengan desain 

dari produk-produk yang dihasilkan. Banyaknya produk yang dihasilkan 
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tentunya harus adanya pengelolaan sistem persediaan yang baik. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada CV Tiga Berlian Jaya Furniture, Model 

persediaan pada Perusahaan tersebut adalah dependent atau produk produksi 

sesuai dengan permintaan (make to order). Perusahaan ini belum menerapkan 

atau memiliki sistem perencanaan kebutuhan material yang baik, sehingga 

dalam proses produksinya sering terjadi keterlambatan produksi, dari mulai 

bahan baku dipesan kemudian diproses sampai dengan proses finishing 

terkadang mengakibatkan produk yang dipesan tidak jadi sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya perhitungan waktu 

tenggang atau (lead time) untuk pembuatan suatu produk sampai waktu 

tenggang untuk masing-masing komponen pembentuk produk tersebut. Pada 

penelitian ini produk yang digunakan adalah produk dari CV. Tiga Berlian 

Jaya yang miliki jumlah permintaan yang paling banyak. 

Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya (Jayana 

dkk, 2014) yang berisi tentang perencanaan kebutuhan bahan baku meubel 

dengan  menggunakan metode MRP. Dalam hasilnya ditemukan bahwa pada 

UD Jaya Utama Seririt memiliki perbedaan waktu tenggang pengiriman antar 

komponen pada produk yang akan diproduksi sehingga belum bisa dilakukan 

perakitan produk, sehingga perbaikan yang dilakukan dengan UD. Jaya Utama 

membuat sketsa terlebih dahulu untuk mendapatkan kebutuhan bersih 

selanjutnya membuat jadwal order tentang penyelesaian produk kemudian 

membuat Gant Chart waktu pemasangan pada produk yang dibuat kemudian 

barulan membuat penyelesaian dengan metode lot sizing yaitu Lot for lot 

ordering tiap komponen.  

Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan (Erlangga, 2015). Pada hasilnya bahwa pada Quick Chicken kota 

Batu menghadapi permasalahan dengan sistem pengendalian bahan baku yang 

tidak terstruktur dan dalam pengendalian bahan baku masih menggunakan 

perhitungan konvesiona. Sehingga dilakukan perbaikan dengan melakukan 
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peramalan dengan baik dengan merencanakan salah satu kebutuhan  item-item 

bahan baku dengan menentukan waktu jumlah pemesanan dengan metode lot 

sizing mengggunakan Lot for lot dan Economic Order Quantity EOQ.  Untuk 

mendapatkan biaya total persediaan bahan baku seminimum mungkin yang 

terdiri dari biaya pemesanan, penyimpanan dan pembelian bahan baku. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ARIMA merupakan metode 

peramalan yang memiliki tingkat kesalahan peramalan paling kecil.  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini 

membahas tentang perencanaan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan 

untuk membuat pesanan produksi dan pembelian. Serta mengatur aliran bahan 

baku dan persediaan  sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk 

akhir  sehingga berjalan dengan baik dengan menggunakan metode MRP 

sebagai sebuah teknik permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan 

bahan, persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk 

untuk menentukan kebutuhan material. 

2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana merencanakan persediaan bahan baku pada produk Cowboy 

Chair Goat Skin CV. Tiga Berlian Jaya ? 

2. Bagaimana Jadwal Produksi Induk (Master Production Schedule)? 

3. Bagaimana struktur produk dan daftar kebutuhan bahan (Bill of Material)? 

4. Pendekatan Lot Sizing apa yang efisien terhadap produk Cowboy Chair 

Goat Skin  CV. Tiga Berlian Jaya? 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari tujuan maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di CV Tiga Berlian Jaya Furniture dan obyek peneliti 

pada permintaan produk yang paling banyak   

2. Menggunakan Data permintaan 2 tahun (agustus 2015 – Juli 2017)  

3. Peramalan pada 2 bulan kedepan (Agustus  – September) 

4. Penentuan lot size menggunakan lot for lot dan Part Period Balancing 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perencanaan persediaan bahan baku Produk kursi 

(Cowboy Chair Goat Skin)  CV. Tiga Berlian Jaya  

2. Mengidentifikasi jadwal produksi induk (Master Production Schedule)  

3. Menganalisis struktur produk dan daftar kebutuhan bahan (Bill of 

Material) 

4. Mengidentifikasi metode pengendalian persediaan yang efisien untuk 

produk Cowboy Chair Goat Skin  pada CV.Tiga Berlian Jaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, khususnya untuk 

pengusaha dan akademisi: 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai referensi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan 

perusahaan dimasa yang akan datang khususnya dalam perencanaan 

kebutuhan bahan baku yang optimal. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

memiliki kaitan dalam bidang manajemen operasional khususnya masalah 

perencanaan kebutuhan bahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam hal penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyusun dan membagi 

menjadi beberapa bab yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah 

rangkain yang runtut. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan garis besar pokok permasalahan 

yang dibahas yaitu mengenai sistem persediaan bahan baku 

pada CV. Tiga Berlian Jaya meliputi latar belakang yang 

berisikan uraian mengapa penelitian ini perlu dilakukan, 

perumusan masalah mengenai masalah apa saja yang akan 

dibahas dalam penelitian ini terkait dengan persediaan bahan 

baku, batasan masalah yang merupakan batasan dari penelitian 

ini agar lebih terfokus dan tidak melebar, tujuan penelitian 

mengenai tujuan apa yang akan dicapai dari penelitian ini, 

manfaat penelitian merupakan manfaat yang dapat diambil oleh 

beberapa pihak setelah terselesaikannya pnelitian ini beserta 

sistematika penulisan yang akan menjelaskan mengenai 

masing-masing bab dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai dasar teori yang 

digunakan dalam penelitian sebagai penguat dalam pemecah 

permasalahan. Dasar teori yang digunakan meliputi sistem 

persediaan bahan baku yang ada di CV. Tiga Berlian Jaya serta 

melakukan kmenjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu 

penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya dengan 

menggunakan metode Material Requirement Planning (MRP). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan uraian mengenai tahapan yang akan 

dilakukan selama penelitian dalam memecahkan masalah 
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hingga ditemukan solusi yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah primer 

dan data sekunder. Metodologi Penelitian dimulai dengan 

penjelasan mengenai obyek penelitian. Langkah-langkah dalam 

penelitian dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data  

tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisa 

data dan cara-cara pengumpulan data yang diperlukan untuk 

menjawab masalah yang ada. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA  

 Bab ini menyajikan data-data dari obyek penelitian serta 

pengolahan data dari hasil penelitian kemudian disajikan dalam 

bentuk Pengumpulan data, Pengolahan data dan analisa dari 

obyek penelitian. Data-data yang disajikan berupa data hasil 

data permintaan dan data-data biaya yang ada pada CV.Tiga 

Berlian Jaya.  

BAB V Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian serta disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, beserta saran yang diberikan untuk penelitian yang 

dapat dilakukan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


