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1 BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 
Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memajukan usahanya agar bisa 

berkembang dengan pesat dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Keuntungan 
yang optimal dapat diperoleh jika perusahaan mampu menjalankan manjemen 
perusahaan dengan baik. Manajemen perusahaan mempunyai peranan yang sangat 
penting, yaitu sebagai alat kontrol untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar tetap 
bergerak secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Oleh 
karena itu, diperlukan kebijakkan dalam membuat suatu manajemen dengan 
persediaan yang optimal.  

UD. Do’a Emakmerupakan home industry yang bergerak dibidang manufaktur 
pembuatan mesin parut kelapa, mesin parut kelapa mini, mesin bubut ayam, dan 
mesin pemotong singkong,usaha ini berada di Desa Bibis Kecamatan Menganti 
Kabupaten Gresik. Bahan utama yang digunakan dalam proses produksi adalah 
bahan baku besi siku 4x4 untuk produk selain mesin parut kelapa mini, dankhusus 
untuk mesin parut kelapa ini bahan baku yang digunakan besi siku 3x3, bahan baku 
utama harus selalu tersedia untuk pelaksanaan produksi. Oleh sebab itu perlu 
dilaksakan perancanaan dan pengendalian bahan baku. 

Pada UD. Do’a Emak untuk produksi mesin parut kelapa mini termasuk dalam 
kategori make to stock, dan UD Do.a Emakkebijakan yang digunakan dalam 
mengelola persediaan bahan baku besi siku 3x3 adalah dengan menetapkan 
kebijakan pembelian bahan baku secara terus menerus tanpa memperkirakan sesuai 
kebutuhan. Kebijakan ini diambil perusahaan sebagai antisipasi bila terjadi 
kekurangan bahan baku selama proses produksi, selain itu juga sebagai persediaan 
cadangan bila terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga masih dapat memenuhi 
permintaan konsumen.  

Penentuan kebijakan yang diterapkan perusahaan  mengakibatkan biaya lebih 
untuk biaya penyimpanan, sehingga terjadi pemborosan biaya dan mengurangi 
keuntungan perusahaan yang dikarenakan penumpukan modal dalam bentuk bahan 
baku yang belum diproduksi. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan 
pengendalian persediaan bahan baku, pengendalian persediaan bahan baku dapat 
dilakukan lebih mudah jika ada sistem pendukung yang membantu proses 
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pengelolaan. Namun pada kenyataannya perusahaan ini mengira ngira dalam 
pembelian persediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi. 

 

Tabel 1.1 Data Permintaan Mesin Parut Kelapa Mini 

Periode Tahun 2019 

Sumber : UD. Do’a Emak 

Dari data permintaaan diatas maka akan direncanakanmanajemen persediaan 
yang tepat untuk pembelian bahan baku besi siku 3x3. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas maka, 
bagaimana merencanakan dan mengendalikan bahan baku mesin parut kelapa mini 
di UD. Do’a Emak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Diharapkandapat menerapkan manajemen persediaan yang tepat untuk order 
bahan baku mesin parut kelapa mini di UD. Do’a Emak 

Periode 
(Bulan) 

Permintaan Bulanan 

Parut Kelapa Mini A Parut Kelapa Mini B 

Juni 70 80 

Juli 80 80 

Agustus 85 90 

September 100 100 

Oktober 100 110 

November 110 100 

Desember 100 110 

Januari 95 100 

Februari 100 120 

Maret 110 110 

April 100 110 

Mei 110 120 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Batasan Penelitian 

Untuk menfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunan lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Pembatasan materi : ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi hanya 

dibidang pengendalian bahan bakubesi siku 3x3mesin parut kelapa mini A 
dan mesin parut kelapa mini B. 

2. Metode yang digunakan : dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu 
sistem MRP dengan metode Lot For Lot. 

1.4.2 Asumsi 

Dalam melakukan penelitian ini penelitian menggunakan beberapa asumsi 
dasar sebagai beriut : 
1. Setiap pemesanan bahan baku dapat dipenuhi supplier 
2. Biaya-biaya yang digunakan diasumsikan tetap, selama periode penelitian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempraktikan teori-teori 
yang diajarkan dibangku kuliah, sehingga dapat melakukan riset ilmiah dan 
menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik. 

2. Bagi lembaga 
Dapat menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus deng pihak 
perusahaan. 

3. Bagi perusahaan 
Diharapkan penelitian ini digunakan untuk pertimbagan dan masukan dalam 
pengendalian bahan baku besi siku 3x3, sehingga pengelolahan persediaan 
bahan baku mampu meminimalisasi terjadinya out of stock, mengurangi 
biaya penyimpanan, dan penghematan ruang. 
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1.6 Sistematika Penulisam 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya tulis ini, maka 
dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisi tentang konsep-konsep teoritis yang 
berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan 
sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi tentang : jenis penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, metode pengambilan data, metode analisis data, dan flow 
chart penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini terdiri dari pembahasan hasil analisa data, dan 
pembahasan tentang temuan baru dari penelitian (jika ada). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam 
melakukan penelitian tersebut, dan saran sebagai masukan bagi 
perkembangan serta kemajuan bagi perusahan. 

  


