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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya setiap perusahaan, baik itu bergerak dibidang jasa 

maupun bidang produksi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai 

keuntungan yang optimal. Ada berbagai pos biaya yang dapat dihemat dan 

diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan ini. Salah satu untuk 

menghemat biaya produksi adalah dengan perencanaan kebutuhan bahan 

baku yang baik, sebagai salah satu input yang mutlak diperlukan sebuah 

perusahaan khususnya perusahaan produksi. Banyak hal positif yang dapat 

dicapai perusahaan dengan adanya perencanaan pengadaan bahan baku yang 

baik diawal. 

CV. SEKAWAN yang bergerak dibidang penerbit dan percetakan 

buku. Dengan tingkat produksi yang terbilang cukup tinggi dan waktu 

rentang pemesanan yang cukup pendek, serta tidak adanya tempat khusus 

untuk penyimpanan bahan baku. Maka perencanaan bahan baku mutlak 

diperlukan guna menjamin lancarnya proses produksi dan pemanfaatan 

ruang yang lebih efisien. Ketidakpastian akan permintaan berpengaruh 

terhadap pengadaan bahan baku, pada CV. SEKAWAN sering sekali 

mengabaikan masalah pengadaan bahan baku tersebut. Dapat dilihat pada 

kondisi gudang yang terbatas dan sering kali kelebihan bahan baku, 

terutama kertas sering terjadi. Hal ini tanpa disadari perusahaan akan 



menimbulkan kerugian-kerugian, baik berupa kerusakan bahan bila terlalu 

lama disimpan dan menimbulkan masalah biaya-biaya yang seharusnya 

dapat diminimalisasi. Penumpukan bahan baku ataupun kelangkaan bahan 

sering terjadi pada awal semester dan tahun baru. 

Selain menekankan pada jumlah serta waktu pemesanan, hal yang 

penting untuk dipertimbangkan juga dari segi ekonomis, dengan kata lain 

faktor biaya juga mempengaruhi model pemesanan yang akan dipakai. 

Dalam hubungannya dengan tingkat efisiensi perusahaan secara 

keseluruhan, tingkat aktifitas pembelian bahan baku dan penggunaan bahan 

baku perlu direncanakan dengan biaya cermat agar perusahaan terhindar 

dari pemborosan-pemborosan biaya dan perusahaan dapat beroperasi lebih 

efisien di masa yang akan datang. 

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka penelitian Tugas 

Akhir ini mengkaji tentang perencanaan kebutuhan bahan baku dari proses 

produksi yang ada dan juga pengaturan tentang perhitungan ekonominya, 

sehingga dapat menjamin lancarnya proses produksi di perusahaan serta 

menekan biaya pengadaan bahan baku. 

 
I.2 Perumusan Masalah 

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana menentukan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan 

metode Material Requirement Planning (MRP) dan bagaimana dapat 

melakukan penghematan biaya pada CV. SEKAWAN, Klaten yang 

bergerak pada usaha penerbit dan percetakan buku  terutama buku LKS. 



  
I.3. Batasan Masalah 

1. Perencanaan persediaan bahan baku dilakukan pada penerbitan dan 

percetakan buku LKS. 

2. Produk yang dikerjakan tidak mengalami cacat produksi. 

3. Pengadaan bahan baku yang diamati yaitu pada kertas, cat/tinta, plat, 

tiner, dan staples. 

4. Asumsi sifat jenis barang tidak ada quantity discount 

5. Periode penjadwalan adalah perminggu dan peramalan dilakukan tiga 

bulan yang akan datang. 

 
I.4. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan perencanaan kebutuhan bahan untuk memprediksi jumlah 

kebutuhan sumber yang diperlukan dalam produksi dan menentukan 

rencana waktu pemesanan bahan yang diperlukan. 

2. Memberikan alternatif solusi bagi perusahaan dalam masalah 

pengadaaan bahan baku dengan menggunakan sistem MRP. 

3. Membantu perusahaan dalam memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan teory inventory dalam perhitungan analisis perencanaan 

kebutuhan bahan baku sehingga perusahaan dapat berproduksi secara 

efisien. 

 

 

 



I.5. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dari penelitian ini diperoleh manfaat yaitu sebagai bahan 

pertimbangan bagi pimpinan perusahaan terutama dalam menetapkan 

perencanaan persedian bahan baku dimasa yang akan datang. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengaplikasi teori yang 

diterima, terutama yang berkaitan dengan bahan baku. 

 
I.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas mengenai teori – teori yang 

mendasari pembahasan masalah yang diteliti. Yaitu tentang 

pengertian persediaan, pengertian MRP, dan pengertian EOQ, LFL 

dan FOQ serta langkah-langkah proses perhitungan MRP.  

Bab III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, data yang dibutuhkan, metode pengolahan data, dan kerangka 

pemecahan masalah. 

 

 



Bab IV   PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, 

lokasi perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, pengumpulan 

data, pengolahan data dan analisa data. 

 Bab V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


