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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini CV.Ngremboko merupakan home industry yang bergerak 

dibidang produksi handuk, waslap, dan kain ikhrom yang berada di dusun 

Ngendo Janti Klaten. Permintaan akan produk handuk setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, dengan Semakin banyaknya permintaan produk 

saat ini maka akan semakin banyak pula persediaan bahan baku yang harus 

disiapkan untuk melakukan proses produksi. 

Berdasarkan permintaan tersebut, maka peramalan permintaan akan 

produk untuk  masa yang akan datang sangat penting mengingat harga 

persediaan bahan baku bisa berubah kapan saja. Maka dari itu perusahaan 

harus bisa memperkirakan permintaan yang akan datang agar dapat 

meminimalisasi pengeluaran untuk pembeliaan bahan baku apabila terjadi 

kenaikan harga untuk bahan baku produk. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meramalkan 

permintaan produk yang di harapkan akan terealisir untuk jangka waktu 

tertentu pada masa yang akan datang. Peramalan permintaan ini akan 

menjadi masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan 

pengendalian perusahaan. Karena bagian operasional produksi bertanggung 

jawab terhadap pembuatan produk yang dibutuhkan konsumen. Peramalan 

permintaan ini digunakan untuk meramalkan permintaan dari produk jadi 

dalam kasus ini adalah produk handuk tipe C panjang. 
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Berdasarkan pengamatan pada perusahaan CV. NGREMBOKO. 

Perusahaan melakukan pembelian bahan baku sebelum adanya permintaan, 

maka akan lebih baik jika dilakukan peramalan permintaan agar nantinya 

pembelian bahan tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan. 

Berdasarkan hasil dari interview dengan pemilik bahwa harga bahan baku 

sering mengalami kenaikan harga dan terkadang supplier kehabisan barang 

sehingga peramalan permintaan sangat dibutuhkan untuk menghindari hal – hal 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalahnya yaitu “Berapa jumlah permintaan produk handuk tipe C panjang 

untuk masa periode berikutnya?” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pengerjaan lebih terarah pada maksud dan tujuan penelitian maka 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di perusahaan Ngremboko. 

2. Produk yang diteliti adalah produk handuk tipe C panjang (35cmx80cm). 

3. Peramalan yang dilakukan merupakan peramalan permintaan untuk 5 

periode yang akan datang. 

4. Peramalan permintaan dilakukan dengan metode time series dengan 

mengumpulkan data periode masa lalu dari bulan Januari 2016 sampai 

Oktober 2018. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis metode peramalan permintaan terbaik yang dapat 

digunakan, agar sesuai dengan kondisi permintaan pada CV. Ngremboko 

berdasarkan data historis permintaan produk. 

2. Mendapatkan hasil peramalan permintaan produk untuk lima bulan 

kedepan. 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

merencakan kegiatan produksi yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi atau masukan untuk peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian serupa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan gambaran uraian yang akan dibahas pada 

masing-masing bab di penelitian ini sehingga setiap bab memiliki pembahasan 

topik sendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan yang digunakan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang membahas 

isi dan konsep yang terkait dengan penelitian.Teori berasal dari buku, 

jurnal ilmiah, maupun artikel. Selain itu terdapat juga tinjauan 

pustaka yang mendukung dalam penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan obyek penelitian, prosedur penelitian, 

dan kerangka masalah berisi uraian langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terjadi dan 

mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan analisis data berikut pembahasannya. 

Data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara, 

serta dokumentasi yang meliputi sejarah industri dan deskripsi 

industri, spesifikasi dan proses produksi. Data tersebut diperlukan 

sebagai input untuk mendefinisikan kondisi dan permasalahan yang 

terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya mengurai data penjualan 

sebelumnya dan menganalisa peramalan permintaan untuk beberapa 

bulan kedepan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan hasil mengenai kesimpulan dan saran yang 

didapatkan oleh peneliti dan rekomendasi-rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


