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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Wirasindo Santakarya (Wisanka) merupakan salah satu perusahaan 

manufacture dan eksportir furniture, lighting, dan craft di Indonesia. Dalam 

usaha memenuhi kebutuhan produk ke mancanegara PT. Wirasindo Santa 

Karya (Wisanka) memiliki enam buah pabrik yang digunakan untuk produksi. 

Keenam pabrik tersebut adalah divisi Daleman, divisi Jonggrangan (Jepara), 

divisi Penggung (Piguno), divisi Kepoh, divisi Cirebon, dan divisi RSD yang 

mampu memproduksi furniture sebesar 18.000 pcs per tahun. Berbagai jenis 

furniture diproduksi di pabrik tersebut antara lain outdoor furniture, indoor 

furniture, rattan furniture, dan  lighting furniture. 

Dalam melakukan kegiatan produksi di divisi RSD, bahan baku yang 

dipakai adalah rotan, kerangka kayu mahoni, dan material anyam. Produksi 

furniture di PT. Wirasindo Santa Karya (Wisanka) khususnya di divisi RSD 

didasarkan pada pesanan dari konsumen (make to order). Oleh karena strategi 

produksi dari perusahaan adalah make to order menyebabkan permintaan 

terhadap kebutuhan furniture menjadi sangat fluktuatif. Untuk itu diperlukan 

persediaan bahan baku yang cukup untuk mengantisipasi demand yang 

fluktuatif tersebut. Belum adanya perencanaan yang optimal dalam penentuan 

ukuran pemesanan bahan baku menjadi permasalahan di PT. Wirasindo Santa 

Karya (Wisanka). Pemesanan yang dilakukan selama ini hanya 

mempertimbangkan kuantitas bahan baku dapat mencukupi kebutuhan selama 

periode tertentu tanpa mempertimbangkan inventory cost yang harus 

dikeluarkan perusahaan, kuantitas pemesanan bahan baku dilakukan 

berdasarkan intuisi jumlah produk yang dipesan. Selain itu perusahaan juga 

belum pernah melakukan evaluasi dan melakukan perbandingan sistem 

persediaan yang ada dengan metode lain.  

Pengendalian persediaan bahan baku perlu mendapatkan perhatian 

khusus karena jika tidak dilakukan penanganan secara tepat dapat 

menyebabkan masalah bagi perusahaan terlebih lagi jika permintaan dari 

konsumen sulit diprediksi besarnya. Persediaan berakibat pada penetapan 

harga dari sebuah produk atau keuangan dari perusahaan (Sipper & Bulfin, 

1998). Persediaan sangat diperhatikan dalam suatu perusahaan karena 

persediaan merupakan idle resources, jika persediaan berlebih mengakibatkan 

investasi sia-sia dan apabila tidak terdapat persediaan akan sulit mengantisipasi 

fluktuasi permintaan atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekurangan 

(Madinah, dkk, 2015). Kekurangan persediaan dapat menghambat kelancaran 

proses produksi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 

atau lost sale.  Sebaliknya jika jumlah persediaan yang ada lebih besar dari 

yang dibutuhkan, maka akan mengakibatkan biaya pemeliharaan dan biaya
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resiko kerusakan atau kehilangan bahan-bahan tersebut akan menjadi lebih 

besar pula. Untuk itu perlu dilakukan penanganan bahan baku secara tepat agar 

proses produksi dapat berjalan lancar dan pesanan dari konsumen dapat 

terpenuhi secara tepat waktu.  

Bahan baku yang perlu dilakukan penangan dalam ketersediaan di 

gudang divisi RSD adalah bahan baku rotan dan material anyam. Bahan 

tersebut merupakan bahan baku utama dalam pembuatan furniture. Selain itu, 

pengadaan material yang lain perlu mendapat penanganan yang tepat karena 

tidak semua material dapat diproduksi sendiri atau tersedia di perusahaan 

sehingga harus dilakukan pembelian untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk 

mengantisipasi kebutuhan bahan baku furniture sebagai material utama dan 

juga untuk menjaga kelancaran produksi khususnya di divisi RSD PT. 

Wirasindo Santakarya (Wisanka), maka perlu dilakukan kajian mengenai 

perencanaan dan pengendalian persediaan material tersebut secara tepat.  

Perencanaan dan pengendalian bahan baku sebenarnya dapat dilakukan 

secara kualitatif dengan mengandalkan intuisi bisnis seorang manager dengan 

melihat trend permintaan di pasaran untuk masa mendatang dan kapasitas 

produksi tahun lalu serta faktor lain yang mendukung. Akan tetapi agar dapat 

dilakukan evaluasi secara berkala, maka sebaiknya dilakukan perencanaan 

produksi secara kuantitatif dengan menerapkan metode terstruktur sesuai 

dengan sistem produksi yang diterapkan di perusahaan.  

Tahap perencanaan dilakukan dengan menganalisa pola dan jumlah 

permintaan kebutuhan bahan baku furniture masa lalu untuk memperkirakan 

permintaan yang akan datang dengan menggunakan data pemakaian bahan 

periode Juni 2017 hingga Mei 2018. Selanjutnya pada tahap pengendalian 

bahan baku, dilakukan analisis biaya inventory selama masa perencanaan, 

mengkombinasikan setiap alternatif pemesanan untuk mendapatkan strategi 

terbaik untuk memenuhi permintaan dan menentukan ukuran lot pemesanan 

yang optimal. 

Dalam penelitian ini diusulkan dengan dua metode deterministik yaitu 

silver-meal algorithm dan wagner-within algorithm. Pertimbangan pemilihan 

kedua metode tersebut adalah metode silver-meal algorithm dapat memberikan 

nilai biaya lokal optimal disetiap pembelian ulang bahan baku dan pada periode 

waktu yang panjang memiliki probabilitas yang dapat memberikan biaya yang 

lebih rendah, sedangkan metode wagner-within algorithm dapat memberikan 

solusi optimal yang digunakan untuk menentukan biaya paling minimum 

(Mbota, dkk, 2015). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

dalam usulan penelitian ini adalah bagaimana melakukan perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku yang tepat di divisi RSD PT. Wirasindo 

Santa Karya (Wisanka). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan rencana kebutuhan bahan baku untuk periode yang akan datang 

(Juni-Desember 2018) berdasarkan hasil peramalan terhadap data historis 

pemakaian bahan baku. 

2. Membuat kebijakan pengendalian persediaan bahan baku dengan 

mengkombinasikan strategi terbaik untuk memenuhi permintaan dan 

menentukan ukuran lot pemesanan yang optimal. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Usulan penelitian yang membahas tentang perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku diharapkan dapat diambil manfaatnya 

sebagai berikut : 

1. Menghasilkan rencana kebutuhan bahan baku untuk periode yang akan 

datang. Dengan mengetahui besar rencana kebutuhan tersebut dapat 

menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan pembelian material. 

2. Menghasilkan kebijakan tentang pengendalian persediaan bahan baku 

meliputi penentuan kuantitas pemesanan optimal. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi permasalahan agar tidak 

terlalu luas dan memperjelas objek yang diamati. Batasan masalah yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Identifikasi persediaan hanya dilakukan untuk bahan baku pada divisi RSD 

PT. Wirasindo Santa Karya (Wisanka). 

2. Kebutuhan bahan baku yang dihitung adalah yang termasuk ke dalam 

klasifikasi bahan baku prioritas. 

3. Data bahan baku yang digunakan dalam peramalan adalah data pemakaian 

bahan baku selama 1 tahun yaitu mulai Juni 2017 hingga Mei 2018. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir disusun secara sistematis dan berisi uraian pada 

setiap bab untuk mempermudah pembahasannya. Adapun dari pokok-pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi lima bab, seperti 

dijelaskan di bawah ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang menguraikan latar 

belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah 

berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diangkat, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  Pengantar 

penelitian yang dijabarkan dalam bab ini dimaksudkan untuk 

memberikan wacana mengenai penelitian yang diangkat.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengurai teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

pemikiran, wawasan dan acuan serta sebagai landasan yang 

memberikan penjelasan secara garis besar mengenai metode yang 

digunakan sebagai kerangka pemecahan masalah. Tinjauan pustaka 

berasal dari berbagai literatur tertulis, diantaranya buku, jurnal, 

karya ilmiah, maupun berbagai sumber lainnya. Teori yang 

dikemukakan berupa penjelasan mengenai pengertian dari 

persediaan, penjelasan tentang metode peramalan dan penjelasan 

tentang metode pengendalian persediaan bahan baku. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran terstruktur yang disusun dalam 

flowchart dari alur pelaksanaan penelitian tugas akhir. Metodologi 

menguraikan materi penelitian, alat, tata cara penelitian, variabel dan 

data yang dikaji serta cara analisis yang dipakai untuk menarik 

kesimpulan. Kerangka metodologi penelitian disusun mulai dari 

tahap identifikasi permasalahan awal, tahap perencanaan, tahap 

pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisis hasil serta tahap 

kesimpulan dan saran. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan proses pengolahan data yang diperoleh selama 

observasi. Data yang dikumpulkan berupa data historis pemesanan 

bahan baku selama 1 tahun terakhir, harga beli tiap bahan baku, lead 

time pemesanan tiap bahan baku, biaya pengadaan serta biaya 

penyimpanan bahan baku. Analisis peramalan yang dilakukan sesuai 

dengan pola data pada permintaan.  

Selain itu dari hasil analisis peramalan dilakukan perhitungan lot 

sizing yang nantinya dapat ditentukan jumlah pemesanan bahan baku 

yang optimal sehingga dapat meminimumkan pengeluaran 

perusahaan untuk pembelian bahan baku serta menghindari adanya 

masalah keterlambatan bahan baku yang mengakibatkan terhentinya 

proses produksi yang akan dihitung menggunakan dua metode yang 

dibandingkan yaitu silver-meal algorithm dan wagner-within 

algorithm. 

BAB V  PENUTUP 

Merupakan tahapan akhir penyusunan laporan penelitian yang 

berisikan uraian pencapaian tujuan penelitian yang diperoleh dari 

analisis pemecahan masalah maupun hasil pengolahan data, serta 

rekomendasi saran yang bermanfaat untuk pihak yang 

membutuhkan. 


