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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri yang berlangsung pesat menyebabkan 

terjadinya persaingan yang meningkat antara perusahaan-perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Adanya persaingan yang semakin ketat 

mendorong perusahaan untuk bergerak memberikan yang terbaik bagi 

konsumen melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam menghadapi 

persaingan dunia usaha jasa pelayanan perawatan kendaraan, PT. Nasmoco 

sebagai dealer resmi Toyota terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya 

terutama pelayanan jasa perawatan. Saat ini permintaan akan jasa service 

otomotif semakin tinggi dan persaingan antara perusahaan otomotif semakin 

tinggi pula. Organisasi bisnis jasa dibidang otomotif khususnya pada body 

repair. Persediaan bahan baku merupakan elemen terpenting untuk 

melakukan proses produksi dalam suatu perusahaan. Menurut Assauri (1999) 

setiap perusahaan yang dibidang pengadaan barang atau pun perbaikan 

memerlukan persediaan. Tersedianya suatu barang diharapkan dapat 

membuat perusahaan melakukan perawatan (maintenance) sesuai dengan 

kebutuhan sebenarnya. Selain itu dibutuhkan persediaan di gudang karena 

dengan adanya persediaan diharapkan dapat memperlancar kegiatan yang 

dilakukan perusahaan. Menurut Herjanto (1999) persediaan adalah bahan atau 

barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, 

misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan 

untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Konsep rantai pasokan 

kebutuhan (supplay chain) persediaan telah banyak digunakan perusahaan 

guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi pelanggannya. Menurut 

Jonsson (2009) dalam Danuri (2011) pengembangan konsep ini menjadi suatu 

kebutuhan bagi perusahaan, seperti yang dilakukan IKEA dengan 

pengembangan supplay chain planning melalui sentralisasi perencanaan 

aktifitas dan pengendalian persediaan untuk pemenuhan kebutuhan dimasing-

masing retail-nya.  
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Persediaan bahan baku yang cukup dapat memperlancar suatu proses 

produksi serta barang jadi yang dihasilkan harus dapat menjamin efektifitas 

kegiatan pemasaran, yaitu memberikan kepuasan kepada customer, karena 

apabila barang tidak tersedia maka perusahaan kehilang kesempatan untuk 

merebut pasar dan tidak dapat memberikan barang pada tingkat optimal.  

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi permintaan 

konsumen pada waktu dan jumlah yang tepat. Kehilangan penjualan akibat 

kekurangan persediaan merupakan suatu hal yang harus dihindari oleh 

perusahaan. Dampak yang diakibatkan karena kekurangan persediaan selain 

berkurangnya jumlah penjualan juga hilangnya kepercayaan dan loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan. Jika permasalahan ini sering terjadi dapat 

menimbulkan berkurangnya suatu citra perusahaan dimata masyarakat atau 

customer yang akhirnya dapat menganggu perekonomian perusahaan tersebut. 

PT. Nasmoco merupakan bengkel body repair yang berada di Surakarta, 

dituntut selalu melayani kebutuhan pelanggan dengan menghasilkan jasa 

dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan ini dapat tercapai dengan didukung 

oleh persediaan bahan baku yang tersedia. Khususnya PT. Pada Makmur Baru 

(Unit B) yang telah bekerjasama dengan PT. Nasmoco dalam melakukan 

perencanaan pengendalian bahan baku hanya memperkirakan ketersediaan 

bahan baku yang ada untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Pada 

perusahaan tersebut mengalami kekurangan (Stock Out) bahan baku saat 

barang yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengerjaaan Body & Paint 

Repair tidak tersedia. Sedangkan, saat mengalami kelebihan dimana barang 

yang terdapat di gudang bahan baku tersebut jarang digunakan. Dimana 

penentuan jumlah bahan baku yang dibeli oleh perusahaan dilakukan 

berdasarkan pengalaman dan belum menggunakan pengukuran metode 

tertentu. Adapun gambar 1.1 ini merupakan kondisi gudang bahan baku yang 

ada pada PT. Pada Makmur Baru (Unit B). 
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 Gambar 1.1 Kondisi Persediaan Bahan Baku   

Melihat kondisi gambar persediaan bahan baku di atas , terdapat bahan 

baku yang kosong dan terdapat bahan baku yang masih banyak . hal ini terjadi 

dikarenakan akibat kurangnya perencanaan dan pengendalian persediaan 

bahan baku pada perusahaan, yang terkadang melakukan pemesanan bahan 

baku mengalami kekurangan serta berlebihan (overload) dan juga 

mengakibatkan banyaknya penumpukan yang terjadi pada gudang 

penyimpanan bahan baku  

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah sistem kebutuhan baku  untuk 

proses body repair di PT. Nasmoco maka diperlukan suatu “ Perencanaan 

Kebutuhan Bahan Baku pada PT. Nasmoco dengan Metode Min-Max”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sistem inventory merupakan salah satu hal penting dalam tata kelola 

pabrik, sistem yang buruk dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi 

yang berdampak pada hilangnya profit yang akan diperoleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana merencanakan dan mengoptimalkan kebutuhan persediaan bahan 

baku agar tidak mengalami penumpukan atau kekurangan ?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Sehubung dengan besar dan luasnya yang terdapat pada perusahaan maka 

akan dibuat batasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok perumusan 

masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Komoditas yang di kaji dan dipahami dalam penelitian ini adalah bahan 

baku yang diperlukan untuk proses body repair di PT. Nasmoco yang 

terletak di Jl. Raya Ringroad Utara Mojosongo Km 9, Jaten Karanganyar 

57771. 

2. Data yang digunakan penelitian ini meliputi data di gudang bahan baku 

Non Painting PT. Pada Makmur Baru (Unit B) yang bekerjasama dengan 

PT. Nasmoco. 

3. Perancangan kartu Kanban di gudang bahan baku non painting PT. Pada 

Makmur Baru (Unit B). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Menganalisis pengelolaan persediaan atau inventory pada proses body 

repair di PT. Pada Makmur Baru (Unit B) yang bekerjasama dengan PT. 

Nasmoco. 

2. Merancang alat bantu pengendalian persediaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan ilmu Teknik Industri yang sudah didapatkan selama 

berada pada bangku perkuliahan serta mampu menganalisa pemecahan 

kasus nyata secara sistematis. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai referensi untuk mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir 

serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding penelitian lebih lanjut. 
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3. Bagi Perusahaan  

Sebagai saran perbaikan dalam melakukan perencanaan kebutuhan bahan 

baku agar lebih tepat dan efisien sehingga keterlambatan dapat 

diminimalisir. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan gambaran umum tentang penerapan metode 

perencanaan serta pengendalian bahan baku yang tepat di bidang industri 

jasa body repair. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan pada penelitian maka 

penulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, konsep dan alur yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan 

data, serta langkah-langkah pemecahannya. 

BAB IV  : HASIL dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan dari hasil 

pengolahan terhadap data yang telah diperoleh. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran bagi perusahaan. 

 


