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ABSTRACT

PT. X has a problem about the supply of raw materials to be processed into
ceramics. Inventory control at PT X at this time for the standard is only in the form
of the number of requests per 6 (six) months without delivery schedule. So that the
cost of ordering raw materials made has increased quite large so that it can harm
the company. Forecasting is a method used to handle the production process so as
not to get out of the actual data. The lotting method used in the raw material
inventory control process is the method, Lot For Lot (LFL) and Economic Order
Quantity (EOQ). Planning and inventory control systems for raw materials at PT.
X uses the Lot For Lot (LFL) method because the total cost obtained has the
smallest number at a cost of Rp. 369,612,000. While for raw material E uses Lot
For Lot (LFL) method because the total cost obtained has the smallest number at
a cost of Rp.133,068,000 in the period of October 2016 - September 2017.
Conclusions can be drawn that the forecasting patterns used are linear patterns.
While the lotting technique used for raw material A is to use the Lot For Lot
method because the total cost obtained has the smallest number. While the raw
material E also uses the Lot For Lot method because the total cost obtained has
the smallest number. So that the MRP applied is MRP with a safety lead time that
is by ordering a period of 1 period before it is needed.

Keywords: Raw Material Inventory Planning and Control, MRP, EOQ, LFL,
Forecasting, Lotting, lead time
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ABSTRAK

PT. X mempunyai masalah tentang persediaan bahan baku yang akan diolah
menjadi keramik Pengendalian persediaan pada PT X pada saat ini untuk baku
hanya berupa jumlah permintaan per 6 (enam) bulan tanpa jadwal pengiriman.
Sehingga biaya pemesanan bahan baku yang dilakukan mengalami peningkatan
yang cukup besar sehingga dapat merugikan perusahaan. Peramalan adalah
metode yang digunakan untuk menangani proses produksi agar tidak terlalu keluar
dari data sebenarnya. Metode lotting yang digunakan dalam proses pengendalian
persediaan bahan baku yaitu metode, Lot For Lot (LFL) dan Economic Order
Quantity (EOQ).Sistem perencanaan dan pengendalian persediaan untuk bahan
baku di PT. X menggunakan metode Lot For Lot (LFL) dikarenakan total cost
yang didapat memiliki angka terkecil dengan biaya Rp. 369,612,000. Sementara
untuk bahan baku E menggunakan metode Lot For Lot (LFL) dikarenakan total
cost yang didapat memiliki angka terkecil dengan biaya Rp.133,068,000 pada
periode oktober 2016 – September 2017. maka dapat diambil kesimpulan yaitu
Pola peramalan yang digunakan yaitu pola linier. Sedangkan Teknik lotting yang
digunakan untuk bahan baku A yaitu menggunakan metode Lot For Lot
dikarenakan total biaya yang didapat memiliki angka terkecil. Sedangkan bahan
baku E juga menggunakan metode Lot For Lot dikarenakan total cost yang didapat
memiliki angka terkecil. Sehingga MRP yang diterapkan adalah MRP dengan
safety lead time yaitu dengan jadwal pemesanan 1 periode sebelum dibutuhkan.
Kata Kunci : Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku,
MRP,EOQ,LFL, Peramalan, Lotting, lead time
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agar proses produksi berjalan efektif dan efisien, pengawasan

dan pengendalian persediaan menjadi masalah yang sangat penting

karena jumlah persediaan akan menentukan atau mempengaruhi

kelancaran produksi perusahaan tersebut. Jumlah atau tingkat

persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-beda untuk

setiap perusahaan, pabrik, tergantung dari volume produksinya, jenis

pabrik dan prosesnya.

Semua perusahaan pada dasarnya mengadakan perencanaan dan

pengendalian bahan dengan tujuan pokok menekan (meminimumkan)

biaya dan untuk mamaksimumkan laba dalam waktu tertentu. Dalam

perencanaan dan pengendalian bahan baku yang menjadi masalah

utama adalah menyelenggarakan persediaan bahan yang paling tepat

agar kegiatan produksi tidak terganggu dan dana yang ditanam dalam

persediaan bahan tidak berlebihan. Masalah tersebut berpengaruh
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terhadap penentuan (1) berapa kuantitas yang akan dibeli dalam

periode akuntansi tertentu, (2) berapa jumlah atau kuantitas yang dibeli

dalam setiap kali dilakukan pembelian,(3) kapan pemesanan bahan

harus dilakukan, (4) berapa jumlah minimum kuantitas bahan yang

harus selalu ada dalam persediaan pengaman (safety stock) agar

perusahaan terhindar dari kemacetan produksi akibat keterlambatan

bahan, dan berapa jumlah maksimum kuantitas bahan dalam persediaan

agar dana yang ditahan tidak berlebihan.

Konsep dasar yang menjadi tujuan dari pengendalian

persediaan sistem MRP adalah keseimbangan. Keseimbangan yang

ingin dicapai adalah keseimbangan antara permintaan (demand) bahan

baku untuk produksi dan pasokan (supply) dari barang-barang tersebut,

baik yang ada ditangan maupun yang sedang dipesan. Oleh kerena itu

perlunya suatu model MRP untuk pengendalian persediaan yang sesuai

dengan kondisi perusahaan.

Pengendalian persediaan pada PT X dikendalikan sepenuhnya

oleh departemen PPIC (Planing production inventory control). Ini

meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi

atau produk akhir, bahan – bahan pembantu/pelengkap, dan komponen

– komponen lain yang menjadi bagian dari proses produksi secara

langsung maupun tidak langsung.

Bahan baku merupakan salah satu bagian terpenting dalam
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proses produksi. Pengendalian persediaan pada PT X pada saat ini

untuk baku hanya berupa jumlah permintaan per 6 (enam) bulan tanpa

jadwal pengiriman.

Dengan demikian diharapkan tugas akhir ini akan membahas

sistem penyediaan bahan baku yang dapat meminimalisasi biaya

persediaan dengan menggunakan metode MRP yang tepat dan sesuai

dengan kondisi perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

diatas, Sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi di PT X

yaitu seberapa besar jumlah pemesanan bahan baku yang dapat

memberikan hasil biaya yang terendah.

1.3 TujuanPenelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan

penelitian ini adalah dapat memperoleh sistem pengendalian persedian

dengan metode MRP yang dapat memberikan biaya total yang

terendah.

1.4 Batasan Penelitian
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Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas dan dapat lebih

terarah, maka perlu dikemukakan beberapa batasan permasalahan yaitu

sebagai berikut :

1. analisa penelitian hanya dibatasi pada pemilihan metode MRP

yang tepat dan sesuai untuk pengendalian persediaan bahan baku

pada PT X.

2. perusahaan memiliki 5 (lima) bahan baku utama

3. Penelitian ini hanya dibatasi pada 2 jenis bahan baku utama yaitu

bahan baku A dan bahan baku E

4. Metode peramalan yang digunakan dibatasi pada 2 pilihan yaitu

pola peramalan konstan, dan pola peramalan linier.

5. Peramalan dilakukan berdasarkan data hasil produksi selama 12

bulan. Peramalan ini bertujuan untuk menentukan target produksi

pada 12 bulan mendatang.

6. Tidak dibahas mengenai sistem informasi pengendalian

persediaan yang diperlukan oleh PT X.

7. Metode lotting yang dipergunakan adalah metode, Lot For Lot

(LFL) dan Economic Order Quantity (EOQ).

1.5 Sistematika Penulisan

Dala penulisan digunakan untuk memudahkan pembahasan,

penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang terkait antara satu dengan
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yang lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara

garis besarnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, metode

penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menunjang serta

digunakan dalam membantu pengolahan data dan analisa pembahasan.

Bab III Metodelogi Penelitian

Membahas tentang metode pengumpulan data, metode analisis

data dan flow diagram dalam pemecahan masalah.

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada bab ini terdapat hasil dari pengumpulan data yang dilakukan

penulis, dan dituangkan seutuhnya sebagai gambaran umum

perusahaan. Serta data-data yang telah dikumpulkan, juga dilakukan

pengolahan data berdasarkan teori-teori dan metode yang ada untuk

kemudian sebagai acuan dalam menganalisa permasalahan.

Bab V Analisa & Pembahasan

Pada bab ini mengemukakan pengolahan data dan analisa dari

hasil pengumpulan data.
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Bab VI Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini yang berisi

kesimpulan dari hasil penulisan dan saran-saran yang diberikan penulis

berkaitan dengan penulisan ini.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Konsep Dan Teori 2.1

Setiap perusahaan industri perlu memiliki perusahaan untuk 

menjamin kelangsungannya. Hal ini perlu dilakukan dengan 

menginvestasikan sejumlah uang kedalamnya. Mereka harus mampu 

mempertahankan jumlah persediaan optimum untuk menjamin 

kebutuhan bagi kemajuan kegiatan perusahaan baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu 

jenis aktiva lancar yang jumlah nya cukup besar dalam suatu 

perusahaan.  

Istilah persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukan 

segala sesuatu atau sumberdaya-sumberdaya perusahaan yang 

disimpan dalam antisipasi pemenuhan permintaan. Permintaan akan 

sumber daya internal ataupun eksternal meliputi persediaan bahan 

mentah,barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan- 
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bahan pembantu atau pelengkap dan komponen-komponen lain yang 

menjadi bagian keluaran produk perusahaan. (Nasution,2008). 

Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor 

penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Persediaan 

merupakan bentuk investasi, dari mana keuntungan (laba) itu bisa 

diharapkan melalui penjualan dikemudian hari. Oleh sebab itu pada 

kebanyakan perusahaan sejumlah minimal persediaan harus 

dipertahankan untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas penjualannya.  

Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menarik minat 

pelanggan. Salah satunya adalah dengan memberikan sistim diskon 

pada pembeli yang juga dapat menurunkan biaya-biaya persediaan 

pada perusahaan. Telah banyak dikembangkan penelitian model 

persediaan yang mempertimbangkan diskon dan waktu kadaluarsa 

yang bertujuan untuk meminimalkan biaya total persediaan yang ada.. 

2.1.1 Peranan Persediaan  

Pada dasarnya persediaan mempermudah atau mempelancar 

jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut 

untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada 

pelanggan. Persediaan bagi perusahaan, antara lain berguna untuk :  

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau 

bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan.  

2. Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman 

sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.  

3. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran operasi perusahaan.  

4. Mencapai penggunaan mesin yang optimal.  

5. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya. 

6. Membuat produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau 

penjualannya.  

Persediaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan karena 

berfungsi menggabungkan antara operasi yang berurutan dalam 
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pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada konsumen. 

Adanya persediaan dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan operasi produksi, karena faktor waktu antara oprasi itu 

dapat dihilangkan sama sekali atau diminimumkan. (Nasution,2008) 

Pengendaliaan persediaan merupakan fungsi manejerial yang 

sangat penting karena persediaan fisik banyak melibatkan investasi 

terbesar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam 

persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan, dan 

mungkin mempunyai “Opportunity Cost” (dana dapat ditanamkan 

dalam investasi yang lebih menguntungkan). Sebaliknya, bila 

perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, dapat 

mengakibatkan meningkatkan biaya-biaya karena kekurangan bahan. 

Fungsi-fungsi persediaan antara lain : 

1. Fungsi Decoupling.  

Fungsi persediaan ini operasi-operasi perusahaan secara internal 

dan eksternal sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan 

pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan barang jadi 

diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti 

dari pelanggan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi 

fluktuasi permintaan yang tidak pasti diperkirakan atau diramalkan 

disebut Fluctuation Stock.  

2. Fungsi Ekonomis Lot Sizing  

Persedian berfungsi untuk mengurangi biaya-biaya per unit saat 

produksi dan membeli sumber daya. Persediaan ini perlu 

mempertimbangkan penghematan-penghematan (potongan 

pembelian, biaya pengangkutan lebih murah dan sebagainya) 

karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang 

lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena 

besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, resiko 

kerusakan).  
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3. Fungsi Antisipasi 

Persediaan berfungsi sebagai pengaman bagi perusahaan yang 

sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan 

permintaan akan barang-barang. Persediaan ini penting agar 

kelancaran proses produksi tidak terganggu. 

2.1.2 Biaya-Biaya Dalam Persediaan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya sistim persediaan 

adalah semua pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat 

adanya persediaan. Biaya sistim persediaan terdiri dari biaya 

pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya kekurangan 

persediaan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing 

komponen biaya di atas (Nasution, 2008):  

1. Biaya Pembelian (Purchasing Cost = 𝑃𝑐)  

Biaya pembelian (purchase cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli barang. Besarnya biaya pembelian ini 

tergantung pada jumlah barang yang dibeli dan harga satuan 

barang.  

2. Biaya Pengadaan (Procurement Cost)  

Biaya pengadaan dibedakan atas 2 jenis sesuai asal–usul 

barang, yaitu biaya pemesanan (ordering cost) bila barang yang 

diperlukan diperoleh dari pihak luar (supplier) dan biaya 

pembuatan (setup cost) bila barang diperoleh dengan memproduksi 

sendiri.  

a. Biaya Pemesanan (Ordering Cost = 𝑂𝑐)  

Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk 

mendatangkan barang dari luar.  

b. Biaya Pembuatan (Setup Cost = 𝑆𝑐𝑜)  

Biaya pembuatan adalah semua pengeluaran yang ditimbulkan 

untuk persiapan memproduksi barang.  

3. Biaya Penyimpanan (holding Cost/Carrying Cost = 𝐻𝑐)  
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Biaya simpan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat 

penyimpanan barang. Biaya ini meliputi: 

a. Biaya Memiliki Persediaan (biaya modal).  

Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, di 

mana modal perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang 

dapat diukur dengan suku bunga bank.  

b. Biaya Gudang  

Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan 

sehingga timbul biaya gudang.  

c. Biaya Kerusakan dan Penyusutan.  

Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan 

penyusutan karena beratnya berkurang ataupun jumlahnya 

berkurang karena hilang.  

d. Biaya Kadaluarsa (absolence). Barang yang disimpan dapat 

mengalami penurunan nilai karena perubahan teknologi dan 

model seperti barang – barang elektronik.  

e. Biaya Asuransi. Barang yang disimpan diasuransikan untuk 

menjaga hal – hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran.  

4. Biaya Kekurangan Persediaan (shortage cost = 𝑆𝑐)  

Bila perusahaan kehabisan barang pada saat ada 

permintaan, maka akan terjadi keadaan kekurangan persediaan. 

Keadaan ini akan menimbulkan kerugiaan karena proses produksi 

akan terganggu dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan atau kehilangan konsumen pelanggan karena kecewa 

sehingga beralih ke tempat lain. Biaya kekurangan persediaan 

dapat diukur dari: 

a. Kuantitas yang tidak dapat dipenuhi  

Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak 

dapat memenuhi permintaan atau kerugian akibat terhentinya 

proses produksi.  
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b. Waktu pemenuhan  

Lamanya gudang kosong berarti lamanya proses produksi 

terhenti atau lamanya perusahaan tidak mendapatkan 

keuntungan.  

c. Biaya pengadaan darurat  

Supaya konsumen tidak kecewa maka dapat dilakukan 

pengadaan darurat yang biasanya menimbulkan biaya yang 

lebih besar dari pengadaan normal. Kelebihan biaya 

dibandingkan pengadaan normal ini dapat dijadikan ukuran 

untuk menentukan biaya kekurangan persediaan. 

2.1.3 Metode Peramalan 

Peramalan merupakan gambaran keadaan perusahaan pada masa 

yang akan datang. Gambaran tersebut sangat penting bagi manajemen 

perusahaan karena dengan gambaran tersebut maka perusahaan dapat 

memprediksi langkah- langkah apa saja yang diambil dalam memenuhi 

permintaan konsumen. Terdapat berbagai pola dari data yang ada. Pada 

pembahasan ini hanya akan membahas 2 (dua) pola, yaitu : 

1.  Pola peramalan linier 

2.  Pola peramalan konstan 

2.1.3.1 Devinisi Peramalan 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa 

kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran 

kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka 

memenuhi permintaan barang ataupun jasa. (Nasution, 2008). 

2.1.3.2 Fungsi Peramalan 

 Fungsi peramalan adalah :  

                   ( 1 ) 

dimana :    d’t = perkiraan permintaan 

  x   = variable bebas 
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 fungsi d’t yang disusun dengan baik akan memberikan adanya 

kesalahan standar dari perkiraan terkecil. kesalahan standar perkiraan 

didefenisikan sebagai : 

     
           

   
               ( 2 ) 

dimana :   d’t = permintaan sesungguhnya yang diamati pada periode x 

 n = jumlah periode pengamatan 

 f = derajat kebebasan yang hilang 

2.1.3.3 pola peramalan konstan 

Jika bentuk persamaan d = f(x) diasumsikan konstan maka 

fungsi dari pola peramalan konstan menjadi : 

     
   

 
               ( 3 ) 

2.1.3.4 pola peramalan linier 

 jika bentuk fungsi peramalan dianggap merupakan yang linier 

antara y dan x maka fungsi dari pola peramalan linier adalah : 

                          ( 4 ) 

dimana:                       
             –              

       
    ( 5 ) 

                         
              –       

      
        ( 6 ) 

 Setelah dilakaukan peramalan dengan menggukan metode 

diatas, langkah selanjutnya akan dibuat Master Production Schedule 

(MPS) agar dapat mengetahui kebutuhan kotor dari masing-masing 

bahan baku  per minggu selama 52 peroide atau 1 tahun produksi. 

2.1.4 Metode Agregat Planning  

Dalam proses Agregat Planning (AP) ada beberapa metode 

yang bisa digunakan yang diantaranya sebagai berikut :  

1. Trial & Error (Charting/graphical methods)  

-  Pure Strategy 

- Mixed startegy  
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2.1.4.1 Jadwal Induk Produksi (JIP)  

Menurut Vincent Gaspersz (2004), Pada dasarnya jadwal 

produksi induk (master production schedule) merupakan suatu 

pernyataan tentang produk akhir (termasuk parts pengganti dan suku 

cadang) dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan 

memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu 

(Gaspersz, 2004). Aktivitas Master Production Scheduling (MPS) pada 

dasarnya berkaitan dengan bagaimana menyusun dan memperbaharui 

jadwal produksi induk (master production schedule), memproses 

transaksi dari MPS, dan memberikan laporan evaluasi dalam periode 

waktu yang teratur untuk keperluan umpan balik dan tinjauan ulang 

(Gaspersz, 2004).  

Penjadwalan produksi induk pada dasarnya berkaitan dengan 

aktivitas melakukan empat fungsi utama berikut (Gaspersz, 2004):  

1. Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem 

perencanaan kebutuhan material dan kapasitas (material and 

capacity planning(M&CRP).  

2. Menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian 

(production and purchase ordes) untuk item-item MPS.  

3. Memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan 

kapasitas.  

4. Memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan 

produk (delivery promises) kepada pelanggan.  

 Sebagai suatu aktivitas proses, penjadwalan produksi induk  

(MPS)membutuhkan lima input utama, yaitu (Gaspersz, 2004): 

1. Data permintaan total merupakan salah satu sumber data bagi proses 

penjadwalan produksi induk. Data permintaan total berkaitan 

dengan ramalan penjualan (sales forecasts) dan pesanan-pesanan 

(orders).  
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2. Status inventori berkaitan dengan informasi tentang on-hand 

inventory, stok yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu 

(allocated stock), pesanan-pesanan produksidan pembelian yang 

dikeluarkan (released production and purchase orders), dan firm 

planned orders.  

3. Rencana produksi memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. 

MPS harus menjumlahkannya untuk menentukan tingkat produksi, 

inventory, dan sumber-sumber daya lain dalam rencana produksi 

tersebut.  

4.   Data perencanaan berkaitan dengan aturan-aturan tentang lot-sizing 

yang harus digunakan, shrinkage factor, stok pengaman (safety 

stock), dan waktu tunggu (lead time) dari masing-masing item yang 

biasanya tersedia dalam file induk dari item (Item Master File).  

5. Informasi dari Rough Cut Capacity Planning (RCCP) berupa 

kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi 

salah satu input bagi MPS. RCCP menentukan kebutuhan kapasitas 

untuk mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan dari MPS, 

dan memberikan umpan-balik kepada perencana atau penyusun 

jadwal produksi induk untuk mengambil tindakan perbaikan 

apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penjadwalan 

produksi induk dan kapasitas yang tersedia.  

2.1.5 Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

 Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang 

sangat penting bagi perusahaan, karena persediaan fisik pada 

perusahaan akan melibatkan investasi yang sangat besar pada pos 

aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh 

bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produk 

dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. 
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 Istilah pengendalian merupakan penggabungan dari dua 

pengertian yang sangat erat hubungannya tetapi dari masing-masing 

pengertian tersebut dapat diartikan sendiri-sendiri yaitu perencanaan 

dan pengawasan. Pengawasan tanpa adanya perencanaan terlebih 

dahulu tidak ada artinya, demikian pula sebaliknya perencanaan tidak 

akan menghasilkan sesuatu tanpa adanya pengawasan. 

2.1.5.1 (Material Requirement Planning) MRP 

Untuk menjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu 

penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya oleh pihak 

produksi merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa perencanaan 

yang matang serta pengendalian yang ketat, resiko ketepatan waktu 

dalam pemasokan dan penerimaan material (bahan baku dan bahan 

pendukungnya) akan menjadi semakin tinggi yang mengakibatkan 

produksi tidak mampu untuk menghasilkan jumlah unit produk yang 

dibutuhkan oleh Pelanggan/konsumen. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu teknik ataupun sistem yang berfungsi untuk merencanakan 

jadwal keperluan material yang dibutuhkan.  

Berikut ini adalah beberapa tujuan penerapan MRP (Material 

Requirement Planning) pada suatu perusahaan manufaktur. 

1. Mengurangi jumlah persediaan yang berlebihan 

2. Mengurangi waktu tenggang (lead time) produksi dan 

pengiriman ke pelanggan. 

3. Komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan  

4. Meningkatkan Efisiensi Operasi  

2.1.5.2 Sistem (Material Requirement Planning) MRP 

Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input 

dari pada sistem MRP adalah Master Production Schedule (MPS) atau 

Jadwal Produksi Induk, Inventory Status File (Berkas Status 

Persediaan) dan Bill of Materials (BOM) atau Daftar Material 
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sedangkan Outputnya adalah Order Release Requirement (Kebutuhan 

Material yang akan dipesan), Order Scheduling (Jadwal Pemesanan 

Material) dan Planned Order (Rencana Pesan di masa yang akan 

datang). 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Input MRP 

 

1. Master Production Schedule (MPS)  

Master Production Schedule atau Jadwal Produksi Induk 

adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan 

jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah 

perusahaan manufakturing.  

2. Inventory Status File (Berkas status Persediaan)  

Inventory Status File ini berkaitan dengan hasil perhitungan 

persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode 

perencanaan. Setiap inventory atau persediaan harus 

memberikan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai 

jumlah persediaan yang ada saat ini.  

 

 

3. Bill of Materials (BOM)  

BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-

masing bahan baku, bahan pendukung dan sub-assy (semi 

produk) yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. 

 

MPS 

MRP IR BOM 
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2.1.5.3 Proses MRP (Material Requirement Plan) 

Langkah–langkah dasar dalam penyusunan MRP, yaitu antara lain: 

1. Lot for Lot (LFL):  

Pendekatan menggunakan konsep atas dasar pesanan dengan 

pertimbangan minimasi dari ongkos simpan, jumlah yang 

dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. 

2. Economic Order Quantity (EOQ) :  

Pendekatan menggunakankonsep jumlah pemesanan tetap 

karena keterbatasan akan fasilitas. Misalnya : kemampuan 

gudang, transportasi, kemampuan supplier dan pabrik. 

Untuk mengetahui teknik mana yang paling sesuai, maka untuk 

mengetahuinya yaitu dengan menghitung total cost yang dikeluarkan 

untuk pengendalian persediaan tersebut  masing – masing teknik, dan 

kemudian diambil yang total cost nya terkecil, yaitu dengan 

menggunakan rumus : 

TC = (jumlah pemesanan x ordering cost)+(persediaan rata – rata x 

holding cost) 
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 Penelitian Sebelumnya 2.2

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan 

No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

1 
Adityawan Sigit 

(2016) 

Studi 

Komparasi 

Metode EOQ 

Dan POQ 

Dalam 

Efisiensi 

Biaya 

Persediaan 

Material 

Paving Block 

EOQ & 

POQ 

 

Data akan diproses menggunakan 

metode Inventory Control EOQ dan 

POQ. Hasil penelitian ini menunjukkan 

biaya EOQ adalah Rp. 22.505.098, dan 

biaya POQ adalahRp. 44,577,478,. Dari 

hasil dua metode ini, perbedaan harga 

pasir EOQ adalah 49.5% lebih murah 

dari pada POQ 

2 
Kumar, R. 

(2016) 

Economic 

Order 

Quantity 

(EOQ) Model 

EOQ 

Persediaan adalah aset perusahaan, dan 

karena itu merupakan investasi. Karena 

investasi semacam itu membutuhkan 

komitmen dana, oleh karena itu 

perusahaan memiliki Untuk menjaga 

persediaan pada tingkat yang benar. 

EOQ adalah model yang digunakan 

untuk menghitung jumlah optimal 

Yang dapat dibeli untuk meminimalkan 

biaya persediaan barang dan 

Pengolahan pesanan pembelian 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan Lanjutan 

No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

3 
Imaya Indriani 

(2015) 

Analisis 

Pengendalian 

Persediaan 

Bahan Baku 

dengan Metode 

Economic Order 

Quantity pada 

PT. Enggal 

Subur Kertas 

Metode 

Economic 

Order 

Quantity 

EOQ is used in solving problems of this company 

because the result of calculation is more accurate. 

This research belongs to quantitative and it is used 

to study thoroughly the application of Economic 

Order Quantity (EOQ) of raw materials in inventory 

control at PT. Enggal SuburKertas. Object of this 

research is the amount of inventory, the amount of 

the purchase, the amount pf raw material that used 

for the production process, and ordering and 

storage costs of raw materials. The result of this 

research show that the calculation of TIC using 

Economic Order Quantity method is more optimal 

than conventional method, so this company can save 

costs about 74,26% for afval box, 30,13% afval 

cones, and 40,01% for afval marga. 

4 

Zodov, S., & 

Balamurugan, S 

(2016) 

Analysis Of 

Economic Order 

Quantity At 

Rane Engine 

Valves 

EOQ 

Variabel seperti permintaan, biaya per unit, biaya 

per pesanan dianggap 20% dari Pemesanan jumlah 

dan ketertarikan bank pinjaman adalah 9,58% 

persediaan total biaya yaitu Rs.7953394.68. Pada 

dasar ini, jumlah Order ekonomi (EOQ) sedang 

dilakukan dan ada perbedaan dalam urutan yang 

sebenarnya kuantitas dan kuantitas ekonomi order. 

Hasilnya menunjukkan bahwa, ada tidak ada metode 

EOQ yang diikuti oleh perusahaan. Oleh karena itu 

praktek manajemen persediaan 

5 

Ouyang, L.Y. 

Chang, C. T. & 

Teng, J. T. 

(2005) 

Analysis of EOQ 

model for 

deteriorating 

items under 

trade credits.  

EOQ 

 EOQ usually connect with safety stocks issues, 

because there is uncertainty of the amount of 

demand or usage of stocks in practice. It is 

avoidable that limitations such as insufficient 

analytical data sample and assumptions of market 

environment exist in this study, but it can provide a 

direction for how to research the stocks issues in a 

manufacturing company.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan Lanjutan 

No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

6 

Muzayyanah, 

M. Suamba, I. 

K. & Dewi, 

R. K. (2013). 

Analisis 

Pengendalian 

Persediaan Bahan 

Baku   Biji Kakao    

pada Pabrik 

Delicacao      Bali di 

Kabupaten Tabanan 

Lot sizing 

meramalkan permintaan untuk 12 periode ke 

depan menggunakan 3 metode peramalan yang 

tediri dari metode Moving Average, metode 

Exponential Smoothing dengan menggunakan nilai 

alpha (α) 0,5 serta metode Linier Regression. 

Setelah dilakukan perhitungan sehingga didapat 

jumlah permintaan untuk tahun berikutnya dan 

ukuran masing-masing permintaan setiap 

bulannya. Hasil dari penelitian ini diperoleh 

jumlah persediaan pengaman sebesar 120978,9 

kg/bulan, ukuran pemesanan sebesar 554.421 Kg 

dengan total biaya Rp 33.856.720.000, dan waktu 

pemesanan kembali apabila persediaan yang masih 

ada digudang sebesar 555008,15 Kg. 

7 

Salameh  M. 

K. & Jaber  

M. Y. (2000) 

Economic production 

quantity model for 

items with imperfect 

quality. 

EOQ 

The comparison of operational cost reduction was 

done by using normal distribution test. MS Excel 

was used to find EOQ and the re-order point. The 

results show that the relationship between the 

EOQs and the ordered quantities in terms of 

operational cost reduction was significant. 

Therefore, it was concluded that the ordered 

quantities at Shivkumar Textile mill were not 

optimal. 

8 

Rifqi, Latif 

Hanafi.  

(2012) 

Efisiensi Biaya 

Pengendalian Bahan 

Baku Menggunakan 

Metode Economic 

Order Quantity 

(EOQ) pada PT. Sari 

Warna Asli V Kudus. 

EOQ 

Perbandingan persediaan total biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 

sebesarRp 19,998,452.00, dengan menggunakan 

teknik LFL perusahaan dapat mengeluarkan 

persediaan total biaya Rp 8,600,000.00, dan 

penghematan biaya (efisiensi) mencapai 54.93%. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Mengenai Persediaan Lanjutan 

No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

9 
Thakkar, H. R. 

(2013) 

New Strategies 

to Manage 

Finished 

Products 

Inventory 

EOQ 

Model matematis ekonomi urutan kuantitas sangat 

populer untuk manajemen persediaan, tetapi 

sebagian besar organisasi yang tidak mengikutinya 

ketat karena beberapa alasan seperti mereka 

mengikutipersyaratan periodik bukan EOQ, dan 

mereka menarik terhadap diskon yang ditawarkan 

oleh pemasok. Jadi manajemen persediaan masih 

menantang untuk pembuatan organisasi. Penjual 

dikelola persediaan konsep dari Supply Chain 

Management (SCM) juga dibahas untuk mengelola 

persediaan barang jadi 

10 

Pacheco-

Velázqueza,  & 

Cárdenas- 

Barrón,  (2016) 

An economic 

production 

quantity 

inventory model 

with backorders 

considering the 

raw material 

costs 

EPQ 

Dalam arah ini, karya ini mempertimbangkan biaya 

pemesanan dan menahan untuk bahan baku dan 

produk jadi. Pada dasarnya, empat EPQ persediaan 

model dikembangkan dari perspektif mudah yang 

tidak dipertimbangkan sebelumnya. Ternyata bahwa 

Pemesanan dan memegang biaya bahan baku harus 

diambil ke account, karena mereka secara signifikan 

terhadap ukuran lot optimal produksi selesai produk 

di EPQ tanpa kekurangan dan EPQ dengan 

kekurangan persediaan model. Selain itu, model 

persediaan EPQ yang menentukan ukuran lot yang 

optimal untuk sebuah produk yang membutuhkan 

lebih dari satubahan baku, dan model persediaan 

EPQ yang memperoleh ukuran optimal batch untuk 

beberapa produk yang diproduksi dengan beberapa 

bahan baku, yang diusulkan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Data 

Penjualam 

Peramalan 

Permintaan 

Daftar 

kebutujan 

bahan / 

struktur 

produk dan 

bahan 

Data Biaya Data 

Persediaan 

Jadwal Produksi Induk ( Master Production Schedule ) MPS 

Perencanaan kebutuhan bahan baku ( Material Requirement Planning ) MRP 

EOQ LFL 

Analisa pengaruh penerapan MRP bagi PT. X 

Usulan perbaikan melalui rencana implementasi 

Analisa perbandingan total biaya perasediaan ( yang terdiri dari biaya 

penyimpana dan biaya pemesanan ) yang dihasilkan antara metode yang sudah 

ada dengan metode MRP 

Tanpa rencana 

implementasi 
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BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang langkah – langkah dalam

pengolahan data dan analisa peramalan, dapat akan diuraikan mengenai

beberapa langkah pemecahan masalah, yang berisi urutan langkah

kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai

dengan penyelesaian. Kerangka pemecahan masalah haruslah

merupakan suatu kesatuan yang utuh menuju pada satu tujuan tunggal,

yaitu memberi jawaban atas perumusan yang dikemukakan.

Jenis Data dan Informasi

Lokasi penelitian dilakukan di PT. X yang berada di Jl. Raya

tegal Gede, No.1,lemah Abang, Cikarang, Bekasi, yang bergerak

dibidang pembuatan keramik lantai. Waktu penelitian ini dimulai pada

September 2016.
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3.1 Metode Pengumpulan Data

Langkah penelitian data yang penulis gunakan dalam penilitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research): Untuk memperoleh data

primer maka peneliti melakukan dengan cara

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung maupun tidak langsung di lapangan

terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan

pengendalian persediaan bahan baku perusahaan pada PT. X,

sehingga memperoleh gambaran yang nyata mengenai kegiatan

operasi perusahaan.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi

secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya yang

terkait dengan dalam proses pengendalian bahan baku.

c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara

mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang

berhubungan secara langsung berupa laporan permintaan

produk jadi, daftar kebutuhan bahan baku dan beberapa cacatan

persediaan bahan baku yang mendukung kebutuhan proses

penelitian maupun tidak secara langsung.

Studi kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data dan

teori yang mendukung pembahasan mengenai perencanaan dan
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pengendalian persediaan bahan baku dengan metode peramalan dan

metode MRP untuk menunjang penelitian ini, dengan mendapatkannya

dari buku-buku perkuliahan, penelitian terdahulu, serta yang lainnya

lalu mengutip beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

3.2 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini akan membahas tentang data-data yang

digunakan yaitu data bahan baku perusahaan, jumlah persediaan, biaya

pemesanan, biaya pembelian, biaya penyimpanan.Data penelitian

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam

penentuan metode pengumpulan data.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan

sumber data sekunder :

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari pihak yang bersangkutan (tidak melalui

media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu objek (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil

pengujian.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di

peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
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umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang

tidak dipublikasikan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer

dan sekunder yang meliputi :

1. Data mengenai jumlah produksi kartu nama selama Januari –

jumi tahun 2017.

2. Data waktu tunggu (lead time) bahan baku.

3. Data persediaan (inventory on hand) bahan baku.

4. Data biaya yang timbul dari pemesanan dan penyimpanan di

perusahaan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data primer, data yang diperoleh secara wawancara, observasi,

dan pengujian di perusahaan

b) Data sekunder, data yang berasal dari histori dan literatur

perusahaan.

Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam angka. Angka

tersebut menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang

diwakili

3.2.1 Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data terhadap data primer

dan data sekunder yang telah diperoleh dari perusahaan. Data sekunder
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yang dikumpulkan tersebut berupa data kualitatif dan data kuantitatif.

Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel dan angka,

sedangkan data kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian data.

Tahap ini dilakukan pemilihan model sistem pengendalian

persediaan bahan baku yang sesuai dan tepat bagi perusahaan

berdasarkan permasalahan yang sedang dikaji. Model tersebut

diselesaikan dengan menggunakan teknik lot sizing untuk mendapatkan

solusi yang efektif dan efisien. Kemudian membandingkannya

sehingga diperoleh model teknik lot sizing yang terbaik dalam hal total

biaya persediaan yang lebih rendah, dan memiliki penghematan biaya

persediaan yang lebih besar.

3.2.2 Analisa Hasil

Pada tahap ini analisa berdasarkan hasil pengolahan data yang

telah dilakukan. Analisa ini berhubungan dengan penentuan persediaan

optimum dan mengenai model yang digunakan dan mencari model

yang digunakan dalam mencari besar persediaan optimum tersebut.

3.3 Langkah – Langkah Penelitian

Dari flow chart diketahui bahwa langkah pertama kali yang

dilakukan adalah peramalan untuk menetukan target produksi di masa

mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah dalam

pengolahan dan analisa peramalan, dapat dilihat pada gambar flow
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chart sebangai berikut:

Studi Pendahuluan

Perumusan Masalah

Scenario Optimis

EOQ

Hasil dan Rekomendasi

Perbandingan Biaya

LFL

Pengujian Peramalan

peramalan

Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Pembatasan penelitian

Tujuan Penelitian

Scenario Pesimis

Penjadwalan Terpilih
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Gambar 3.1 flow chart kerangka berfikir



 
 

30 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pengumpulan Data 4.1

Lokasi penelitian dilakukan di PT. X yang berada di  Jl. Raya 

tegal Gede, No.1,lemah Abang, Cikarang, Bekasi,.  Waktu penelitian 

ini dimulai pada September 2016. 

PT. X merupakan perusahaan nasional yang bergerak dibidang 

pembuatan keramik lantai, Pabrik PT X berlokasi di Cikarang. Semua 

fasilitas produksi pabrik PT X dilengkapi dengan teknologi canggih 

dan mutahir. Disamping itu pabrik PT X juga dilengkapi dengan 

fasilitas pengolahan limbah. 

Untuk menjalankan  produksinya, PT X mempunyai 8 line jalur 

produksi, setiap linenya dapat menghasilkan 12.500 m² keramik 

perhari. PT X berproduksi selama 24 jam , dan dibagi 3 shift. 
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4.1.1 Proses Produksi  

Setiap line tersebut terdiri dari 7 tahapan proses produksi pembutan 

keramik yaitu: 

1. Yang pertama proses penggilingan, dimana pada proses ini bahan baku 

dicampur dan digiling menjadi bubur. 

2. Proses kedua adalah pengeringan, pada proses ini cairan didalam 

kandungan dibuang sehingga campuran besifat agak keras. 

3. Pada proses ketiga adalah proses pertetakan, campuran tersebut dicetak 

sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 

4. Proses kempar dilakukan pelapisan dasar dengan menggunakan zat 

kimia, agar mudah dalam pelapisan warna. 

5. Pada proses kelima dilakukan pelapisan warna sesua dengan nuansa 

yang diinginkan. 

6. Proses keenam merupakan pembakaran, dimana pada proses ini 

campuran yang telah di lapisi dibakar agar menghasilkan keramik 

yangkuat 

7. Proses ketujuh atau proses terakhir adalah proses pemilihan,  pada 

proses ini dilakiukan pemilihan hasil produksi akhir, untuk lebih 

mudahnya dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar.4.1 Proses produksi pembuatan keramik 

4.1.2 Data Produksi 

Pemakaian data bahan baku A dan bahan baku E  cukup 

mewakili semua  jenis bahan baku sehingga mempermudah untuk 

membuat jumlah biaya bahan baku yang dibutuhkan. Berikut tabel dan 

grafik hasil produksi keramik selama 12 bulan yaitu  dari bulan oktoter 

2016 – September 2017 : 

 

Penggilingan bahan baku 

Pengeringan 

pencetakan 

Pelapisan dasar 

Pelapisan Warna 

Pembakaran 

Pemilihan 
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Tabel 4.1  hasil produksi Oktober 2016 – September 2017 

no bulan d (m²) 

1 Oktober 726,184 

2 November 523,429 

3 Desember 868,728 

4 Januari 694,920 

5 Februari 1,055,893 

6 Maret 1,295,037 

7 April 1,262,325 

8 Mei 1,474,526 

9 Juni 1,360,779 

10 Juli 1,107,371 

11 Agustus 1,572,532 

12 September 1,757,560 

 

 

Gambar 4.2 hasil produksi Oktober 2016 – September 2017 

Untuk membuat keramik membutuhkan beberapa jenis bahan 

baku utama yang terdiri dari delapan (8) macam bahan yang 

digunakan. 
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Kebutuhan persentase berat dari bahan baku tersebut berbeda – 

beda, dimana berat keramik per  m² adalah 16.5 Kg dan dapat 

diketahui dari tabel berikut: 

Tabel 4.2 Presentasi besar pemakaian bahan baku 

No Nama Prsentasi Berat 

Pemakaian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bahan baku A 

Bahan baku B 

Bahan baku C 

Bahan baku D 

Bahan baku E 

Bahan baku F 

Bahan baku G 

Bahan baku H 

40 % 

9 % 

9 % 

8 % 

12 % 

8 % 

7 % 

7 % 

 total 100% 

 

Persentase besar pemakaian maksudnya adalah presentasi berat 

pemakaian dalam produksi keramik per Kg berat. 

jumlah pemakain (kg) = berat pemakaian (%) x berat keramik. 

Data lebih lengkap untuk bahan baku yang akan dibahas terdapat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.3 Data Bahan baku 

No Nama Harga 

Rp/Ton 

Lama 

penyimpan

an minggu 

(Max) 

Lead 

Time 

(hari) 

Status Stock 

(Kg) 

1 

2 

3 

4 

5 

Bahan baku A 

Bahan baku B 

Bahan baku C 

Bahan baku D 

Bahan baku E 

Rp. 80,000 

Rp. 69,000 

Rp. 70,000 

Rp.104,000 

Rp. 42,000 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7,220,321 

2,230,600 

1,465,284 

1,008,992 

1,092,300 
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Dimana status stock merupakan data jumlah sisa stock yang 

ada di gudang yang nantinya akan dipakai pada bulan oktober 2017. 

Berdasarkan data departemen PPIC untuk jumlah rata-rata 

penyimpanan bahan baku di gudang setiap minggu dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Rata-rata persedian bahan baku 

NO Nama Jumlah Rata-Rata Simpan (Kg) 

1 

2 

3 

4 

5 

Bahan baku A 

Bahan baku B 

Bahan baku C 

Bahan baku D 

Bahan baku E 

10,000,000 

4,000,000 

2,200,000 

1,800,000 

1,800,000 

 

 Pengolahan Data  4.2

Data yang telah terkumpul kemudian di analisa  untuk 

mendapatkan system pengendalian persediaan bahan baku dengan 

menggunakan metode MRP. 

Pada pembahasan ini yang digunakan adalah pengolahan data 

menggunakan  metode  peramalan  kasual yangmana dapat 

mengembangkan suatu model sebab – akibat antara permintaan yang 

diramalkan dengan variabel – variabel lain yang dianggap 

berpengaruh. 
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4.2.1 Bill Of Material (BOM)  keramik lantai 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Bill Of Material (BOM)  keramik lantai 

4.2.2 Perhitungan peramalan 

Perhitungan peramalan terdapat beberapa metode peramalan 

yang pertama adalah metode peramalan regresi konstan. Salah satu 

peramalan yang paling sederhana adalah regresi konstan. Regresi  

Konstan, yaitu apabila data berfluktuasi di sekitar rata-rata secara 

stabil. Polanya berupa garis lurus horizontal. Pola seperti ini terdapat 

dalam jangka pendek atau menengah, jarang sekali suatu variabel 

memiliki pola konstan dalam jangka panjang. 

4.2.3 Pola Peramalan Konstan 

Dari data yang sudah ada yaitu data yang terdapat pada  tabel 

4.5. maka didapat hasil perhitungan peramalan konstan sebagai 

berikut: 

 

 

Bahan baku 

A 

Keramik lantai 

 

Bahan baku 

B 

Bahan baku 

C 

Bahan baku 

D 

Bahan baku 

E 
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Tabel 4.5 Perhitungan Pola Peramalan Konstan 

No 

t 
Bulan d (m²) 

1 Oktober 726,185 

2 November 523,429 

3 Desember 868,728 

4 Januari 694,920 

5 Februari 1,055,894 

6 Maret 1,295,037 

7 April 1,262,325 

8 Mei 1,474,526 

9 Juni 1,360,780 

10 Juli 1,107,371 

11 Agustus 1,572,533 

12 September 1,757,560 

Total  13,699,288 

Rata-rata (d) 1,141,607 

Dari tabel diatas maka dapat diketahui kesalahan standar (eror) 

untuk pola peramalan konstan, yaitu dengan menggunakan rumus : 

     
 (       ) 

   
 

                                  d’t =∑ 1,141,607 

                                                   12 

 

                                      =  95,134 

4.2.4 Analisa Pola Peramalan Linier 

 Dari data yang sudah ada maka didapat hasil lebih lanjut 

dengan melakukan perhitungan permintaan aktual hasil peramalan 

linier yang diketahui, kemudian dilakukan akurasi hasil dengan 

menggunakan analisa pola linier 
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Dengan menggunakan rumus pola linier maka akan didapatkan  

            

Dimana : 

  
     (      )  (     )    ) 

 (    )
 

  
   (      )           

 (   )
 

         6(2 . 8,545,866)– ((12+1) 1,141,607) 

b   =     

                              12(144-1) 

     =   94,441 

               2(2.12+1) 1,141,607 – 6 . 8,545,866 

  a  =  

                                 12(12-1) 

 

      =   527,743 

 d’t  = 527,743 + 94,441.t 

Dari perhitungan tersebut diketahui kesalahan standar untuk 

pola peramalan linier, yaitu sebagai berikut : 

d’t =√ 26,990,591,572    

          12 

 

d’t =  47,426 

Melihat hasil kesalahan standar (eror) dari kedua pola diatas 

maka pola peramalan linier lah yang terkecil dan pola tersebut yang 

akan dipakai. selain karena itu, diketahui bahwa perusahaan akan 

berproduksi secara maksimum pada awal 2018, dan untuk mencapai 

hal itu akan dilakukan secara bertahap. 



39 
 

 

4.2.5 Hasil Peramalan 

Dengan memasukan elemen x ( 13 – 24 ) pada persamaan serta 

dengan mengalikan dengan 16.5 m²/Kg maka didapat hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 hasil peramalan 

No t Bulan d (m²) d(kg) 

13 Oktober 1,755,472 28,965,289 

14 November 1,849,913 30,523,561 

15 Desember 1,944,353 32,081,833 

16 Januari 2,038,794 33,640,104 

17 Februari 2,133,235 35,198,376 

18 Maret 2,227,676 36,756,648 

19 April 2,322,116 38,314,920 

20 Mei 2,416,557 39,873,192 

21 Juni 2,510,998 41,431,464 

22 Juli 2,605,439 42,989,736 

23 Agustus 2,699,879 44,548,008 

24 September 2,794,320 46,106,280 

 

4.2.6  Metode Agregat Planning  

Dalam proses Agregat Planning (AP) ada beberapa metode 

yang bisa digunakan yang diantaranya sebagai berikut :  

1. Trial & Error (Charting/graphical methods)  

-  Pure Strategy 

- Mixed startegy  

4.2.7 Aggregat Planning  

Berikut hasil perhitungan agregat planning ditunjukkan pada 

tabel AP yang terdapat pada tabel 4.7. 

4.2.8 Rough Cut Capacity Planning (RCCP)  

Berdasarkan Agregat Planning di atas maka dapat diperoleh 

besarnya permintaan sebagai (JIP) atau tabel Material Production 

Schedule (MPS) yang terdapat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 Agregat Planning 

Bulan Demand  (kg) 

Reguler 

Production 

(kg) 

Additional 

Units Needed 

O

P 

Add. Units After                            

RT + OT 
Inventory Cost (Rp) 

O

C 

Changi

ng 

Work 

Force 

Total (Rp) 
Total 

Produksi (kg) 

Oktober 28,965,288 46,200,000 
-17,234,712 

0 
-17,234,712 -17,234,712  Rp14,544,395,104,800  

0 0 Rp14,544,395,104,800 46,200,000 

Novembe

r 
30,523,560  46,200,000  

-15,676,440 
0 

-15,676,440 -32,911,152  Rp15,326,803,476,000  
0 0 Rp15,325,879,476,000  46,200,000  

Desember 32,081,832  46,200,000 
-14,118,168 

0 
-14,118,168 -47,029,320  Rp16,108,287,847,200  

0 0 Rp16,109,211,847,200  46,200,000 

Januari 33,640,104  46,200,000  
-12,559,896 

0 
-12,559,896 -59,589,216  Rp16,891,620,218,400  

0 0 Rp16,891,620,218,400  46,200,000  

Februari 35,198,376  46,200,000  
-11,001,624 

0 
-11,001,624 -70,590,840  Rp17,674,028,589,600  

0 0 Rp17,674,028,589,600  46,200,000  

Maret 36,756,648  46,200,000  
-9,443,352 

0 
-9,443,352 -80,034,192  Rp18,456,436,960,800  

0 0 Rp18,456,436,960,800  46,200,000  

April 38,314,920  46,200,000  
-7,885,080 

0 
-7,885,080 -87,919,272  Rp19,238,845,332,000  

0 0 Rp19,237,921,332,000  46,200,000  

Mei 39,873,191  46,200,000 
-6,326,809 

0 
-6,326,809 -94,246,081  Rp20,020,329,201,100  

0 0 Rp20,021,253,201,100  46,200,000 

Juni 41,431,463  46,200,000  
-4,768,537 

0 
-4,768,537 -99,014,618  Rp20,803,661,572,300  

0 0 Rp20,803,661,572,300  46,200,000  

Juli 42,989,735  46,200,000  
-3,210,265 

0 
-3,210,265 -102,224,883  Rp21,586,069,943,500  

0 0 Rp21,586,069,943,500  46,200,000  

Agustus 44,548,007  46,200,000  
-1,651,993 

0 
-1,651,993 -103,876,876  Rp22,368,478,314,700  

0 0 Rp22,368,478,314,700  46,200,000  

Septembe

r 
46,106,279  46,200,000  

-93,721 
0 

-93,721 -103,970,597  Rp23,150,886,685,900  
0 0 Rp23,150,886,685,900  46,200,000  

TOTAL Rp226,169,843,246,300   0 Rp226,169,843,246,300  554,400,000 
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Berdasarkan Agregat Planning di atas maka dapat diperoleh besarnya 

demand sebagai Jadwal Induk Produksi, yaitu dapat dilihat pada tabel 

4.9 berikut:  

Tabel 4.8 Jadwal Induk Produksi (JIP) 

No Bulan Demand 

1 Oktober 28,965,288 

2 November 30,523,560  

3 Desember 32,081,832  

4 Januari 33,640,104  

5 Februari 35,198,376  

6 Maret 36,756,648  

7 April 38,314,920  

8 Mei 39,873,191  

9 Juni 41,431,463  

10 Juli 42,989,735  

11 Agustus 44,548,007  

12 September 46,106,279  

 

  RCCP berisikan perbandingan antara kapasitas yang tersedia 

dan kapasitas yang dibutuhkan pada setiap work centre, dengan asumsi  

 Produksi per line =12,500 m² keramik lantai 

 Berat keramik  = 16.5 kg/m² 

 Hari kerja/bulan =  28 hari  

 Jumlah Mesin / line = 8 mesin / line 

 

Berdasarkan data proses produksi diatas dapat diketahui 

kapasitas maksimum produksi selama Sebulan dari perusahaan yaitu : 

= 12,500 (m²) x 16.5 (kg/m²) x 8 (line) x 28 (hari) 

= 46,200,000 kg. 
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Tabel 4.9 Capacity Require bahan baku A 

Bahan 

baku 
Bulan 

persentase 
Demand 

CR (Kg) 

A 

Oktober  

 

 

 

 

 

 

40% 

46,200,000 18,480,000 

November 46,200,000  18,480,000 

Desember 46,200,000 18,480,000 

Januari 46,200,000  18,480,000 

Februari 46,200,000  18,480,000 

Maret 46,200,000  18,480,000 

April 46,200,000  18,480,000 

Mei 46,200,000  18,480,000 

Juni 46,200,000  18,480,000 

Juli 46,200,000  18,480,000 

Agustus 46,200,000  18,480,000 

September 46,200,000  18,480,000 

 

Tabel 4.10 Capacity Require bahan baku E 

Bahan 

baku 
Bulan 

persentase 
Demand 

CR (Kg) 

B 

Oktober  

 

 

 

 

 

 

12% 

46,200,000 5,544,000 

November 46,200,000  5,544,000 

Desember 46,200,000  5,544,000 

Januari 46,200,000  5,544,000 

Februari 46,200,000  5,544,000 

Maret 46,200,000  5,544,000 

April 46,200,000  5,544,000 

Mei 46,200,000  5,544,000 

Juni 46,200,000  5,544,000 

Juli 46,200,000  5,544,000 

Agustus 46,200,000  5,544,000 

September 46,200,000  5,544,000 

 

Dari hasil diatas diketahui bahwa kapasitas maksimum 

produksi masih diatas dari tabel kebutuhan kotor, sehingga data diatas 

bisa digunakan lebih lanjut. 
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4.2.9 Material Requirement Planning (MRP) 

Ada beberapa tahapan untuk melakukan MRP yaitu sebabai 

berikut: 

4.2.10 Lotting 

 Lotting adalah proses untuk menentukan besar pesanan (lot 

size) untuk memenuhi kebutuhan bersih. ada 2 (dua) teknik yang akan 

digunakan yaitu : 

a) Lot for Lot (LFL) 

b) Economic Order Quantity (EOQ)  

4.2.11 Lot for Lot (LFL) 

 Dalam metode LFL, pemesanan hanya dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan untuk 1 bulan saja. Yang dapat dilihat pada tabel 

LFL bahan baku yang terdapat pada tabel berikut 
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Tabel 4.11 LFL Bahan Baku A 

Lead 

Time 
1 

bahan baku A 
On 

Hand 
0 

Safety 

Stock 
0 Bulan 

Lot 

Size 
LFL -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Gross 

Require 

ment 

  18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 

(Unit) 
schaduled 

recaipts 
                          

  On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Net  

Require 

ment 

  18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 

  

Plant 

Order 

Receipt 

  18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 

  

Plant 

Order 

Release 

18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 0 
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Tabel 4.12 LFL Bahan Baku E 

Lead 

Time 
1 

bahan baku B 

On Hand 0 

Safety 

Stock 
0 Bulan 

Lot Size LFL -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
Gross 

Requirement 
  5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 

(Unit) 
schaduled 

recaipts 
                          

  On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Net 

Requirement 
  5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 

  
Plant Order 

Receipt 
  5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 

  
Plant Order 

Release 
5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 1,200,000 
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Setelah dibuat tabel maka dapat diketahui berapa jumlah 

pesanan dan jumlah persediaan rata – rata selama satu tahun. Dimana 

digunakan untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk 

persediaan, yaitu dengan menggunakan rumus : 

TC = (jumlah pemesanan x ordering cost)+(persediaan rata – rata x 

holding cost) 

Maka didapat total cost untuk masing – masing bahan baku sebagai 

berikut : 

Tabel 4.13 Total cost LFL bahan baku A dan E 

No Nama 
Jumlah 

Pesan 
Oc (Rp) 

Persediaan 

Rata-Rata(Kg) 

Hc 

(Rp) 
Tc (Rp) 

1 Bahan baku A 12 100,000 18,480,000 20 369,612,000 

2 Bahan baku E 12 100,000 5,544,000 24 133,068,000 

 

4.2.12 Economic Order Quantity (EOQ)  

Pada cara ini pemesanan selalu dilakukan dalam jumlah yang 

sama. dalam menentukan jumlah itu harus berdasarkan EOQ. 

menentukan EOQ untuk Bahan baku A adalah sebagai berikut : 

EOQ = √ 2 Dk / h   
 

Dimana: 

D = biaya pemesanan perpesanan (persiapan pesanan dan  

penyiapan mesin) 

k = Penggunaan/permintaan yang diperkirakan per periode waktu            

( kebutuhan bersih) 
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h = Biaya penyimpanan per unit per tahun. (biaya solar genset + 

biaya pajak + biaya modal) 

 biaya transportasi yaitu Rp.100,000 untuk pengiriman 1 truk 

sebanyak 7 ton untuk sekali pesan. 

 biaya pajak dianggap 10% dari harga per Kg, yaitu Rp. 8 

biaya modal dianggap 14% dari harga per Kg, yaitu Rp. 12 

total D = 100,000 

total h = 8 + 12 = Rp. 20 

maka EOQ untuk Bahan baku A sebesar : 

EOQ   =√2 Dk / h 

            = √2 x 100,000 x 221,760,000/ 20 

 = 58,440,000 Kg 

   Dengan mengikuti cara seperti diatas maka didapat EOQ yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Jumlah bahan baku A dan bahan baku E  

Deskripsi k (Kg) D (Rp) h (Rp) EOQ (Kg) 

Bahan baku A 221,760,000 100,000 20 58,440,000 

Bahan baku E 66,528,000 100,000 24 32,008,300 
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Tabel 4.15 EOQ bahan baku A   

Lead 

Time 
1 

bahan baku A 
On 

Hand 
0 

Safety 

Stock 
0 Bulan 

Lot 

Size 
EOQ -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Gross 

Require 

ment 

  18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 

(Unit) 
schaduled 

recaipts 
                          

  On Hand 0 39,960,000 21,480,000 3,000,000 42,960,000 24,480,000 6,000,000 45,960,000 27,480,000 9,000,000 30,960,000 12,480,000 52,440,000 

  

Net 

Require 

ment 

  18,480,000 
-

21,480,000 
-3,000,000 15,480,000 

-

24,480,000 
-6,000,000 12,480,000 

-

27,480,000 
-9,000,000 27,480,000 

-

12,480,000 
6,000,000 

  

Plant 

Order 

Receipt 

  58,440,000     58,440,000     58,440,000     58,440,000   58,440,000 

  

Plant 

Order 

Release 

58,440,000 0 0 58,440,000 0 0 58,440,000 0 0 58,440,000 0 58,440,000 400,000 

 



 
 

49 
 

Tabel 4.16 bahan baku E  

Lead 

Time 
1 

bahan baku E 
On 

Hand 
0 

Safety 

Stock 
0 Bulan 

Lot 

Size 
EOQ -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
Gross 

Requirement 
  5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 

(Unit) 
schaduled 

recaipts 
                          

  On Hand 0 26,464,300 20,920,300 15,376,300 9,832,300 4,288,300 30,752,600 25,208,600 19,664,600 14,120,600 8,576,600 3,032,600 29,496,900 

  
Net 

Requirement 
  5,544,000 

-

20,920,300 

-

15,376,300 

-

9,832,300 
-4,288,300 1,255,700 

-

25,208,600 

-

19,664,600 

-

14,120,600 

-

8,576,600 
-3,032,600 2,511,400 

  
Plant Order 

Receipt 
  32,008,300         32,008,300       0   32,008,300 

  
Plant Order 

Release 
32,008,300 0 0 0 0 32,008,300 0 0 0 0 0 32,008,300 
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Setelah didapat EOQ nya maka dibuat tabel untuk masing-

masing bahan bakunya yang dapat dilihat pada tabel bahan baku EOQ. 

Setelah dibuat tabel maka dapat diketahui berapa jumlah 

pesanan, dan jumlah persediaan rata-rata selama satu tahun. dimana 

digunakan untuk mengetahui total cost yang dikeluarkan untuk 

persediaan. yaitu dengan menggunakan rumus : 

TC = (jumlah pemesanan x ordering cost)+(persediaan rata – rata x 

holding cost). 

Maka didapat total cost untuk masing-masing bahan baku 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Total Cost untuk EOQ Bahan baku A dan E 

NO NAMA 
Jumlah 

Pesan 

QC 

(Rp) 

Persediaan 

Rata-rata 

(KG) 

HC (Rp) TC (Rp) 

1 Bahan baku A 4 100,000 58,440,000 20 1,169,200,000 

2 Bahan baku E 3 100,000 32,008,300 24 768,499,200 
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No Nama
Jumlah
Pesan

Oc (Rp)
Persediaan

Rata-Rata(Kg)
Hc
(Rp)

Tc (Rp)

1 Bahan baku A 12 100,000 18,480,000 20 369,612,000

2 Bahan baku E 12 100,000 5,544,000 24 133,068,000

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Perbandingan Hasil Metode

Pada bab sebelumnya telah dilakukan pengolahan data-data

yang dikumpulkan untuk pembuatan perencanaan kebutuhan bahan

baku berdasarkan metode yang digunakan yaitu perhitungan metode

MRP teknik LFL dan EOQ Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut,

kemudian akan dilakukan analisa guna pengambilan keputusan.

Lot for Lot (LFL)

Dalam metode LFL, pemesanan hanya dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan untuk 1 bulan saja.

Tabel 5.1 Total cost LFL bahan baku A dan E



52

NO NAMA
Jumlah
Pesan

QC
(Rp)

Persediaan
Rata-rata
(KG)

HC (Rp) TC (Rp)

1 Bahan baku A 4 100,000
58,440,00

0
20

1,169,200,0
00

2 Bahan baku E 3 100,000
32,008,30

0
24 768,499,200

5.1.1 Economic Order Quantity (EOQ)

Pada cara ini pemesanan selalu dilakukan dalam jumlah yang

sama. dalam menentukan jumlah itu harus berdasarkan EOQ.

menentukan EOQ untuk Bahan baku A adalah :

EOQ = √ 2 Dk / h

Dengan mengikuti cara seperti diatas maka didapat EOQ bahan

baku lainnya, yaitu sebagai berikut :

tabel 5.2 Total Cost untuk EOQ Bahan baku A dan E

5.2 Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan metode yang digunakan oleh PT.

X menggunakan metode MRP teknik LFL untuk bahan baku A dan E

selama periode Januari – Desember 2016 dapat dilihat pada tabel

beriku:

Tabel 5.3 Perbandingan biaya dengan menggunakan metode

MRP teknik LFL dan EOQ
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NO NAMA JENIS METODE TOTALCOST (Rp)

1 Bahan baku A LFL

EOQ

369,612,000

1,169,200,000

2 Bahan baku E LFL

EOQ

133,068,000

768,499,200

Bahan Baku A dan E

Dari Tabel 5.3 tersebut dapat dilihat bahwa dengan

menggunakan metode MRP teknik LFL total biaya yang dikeluarkan

untuk persediaan bahan baku A sebesar Rp. 369,612,000 jauh lebih

rendah dari biaya yang dikeluarkdan untuk bahan baku A

menggunakan teknik EOQ yaitu sebesar Rp. 1,169,200,000. Sedangkan

untuk bahan baku E juga menggunakan metode MRP teknik LFL

dengan total biaya untuk bahan baku E sebesar Rp.133,068,000 dan

untuk bahan baku E menggunakan teknik EOQ biaya yang dikeluarkan

sebesar, Rp.768,499,200.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait dengan perencanaan

dan pengendalian bahan baku di PT.X yang telah dibahas pada bab IV

dan analisa pemecahan masalah yang dibahas pada bab V, maka dapat

diambil kesimpulan yaitu Pola peramalan yang digunakan yaitu pola

linier. Sedangkan Teknik lotting yang digunakan untuk bahan baku A

yaitu menggunakan metode Lot For Lot dikarenakan total cost yang

didapat memiliki angka terkecil. Sedangkan bahan baku E

menggunakan metode Lot For Lot periode pemesanan dikarenakan

total cost yang didapat memiliki angka terkecil. Sehingga MRP yang

diterapkan adalah MRP dengan safety lead time yaitu dengan jadwal

pemesanan / lead time 1 periode sebelum dibutuhkan.
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6.2 Saran

Perlunya analisis yang lebih mendalam terkait dengan

pengendalian bahan baku di PT. X dengan menggunakan lebih dari satu

metode, sehingga dapat membandingkan hasil yang diperoleh dari

setiap metode yang digunakan.

Agar dapat memberikan pelayanan yang memadai dan

menciptakan kenyamanan kerja bagi para pegawainya maka perlu

dikembangkan sarana dan prasarana serta peralatan yang lebih modern

dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.
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