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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Peramalan 

2.1.1. Pengertian Peramalan 

Menurut Heizer dan Render (2016) peramalan merupakan  proses untuk 

memprediksi dari berapa kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan 

tersebut meliputi kebutuhan didalam ukuran kualitas, kuantitas, lokasi dan 

waktu yang dibutuhkan guna memenuhi permintaan barang serta permintaan 

jasa. Salah satu contoh jenis peramalan yaitu peramalan permintaan. Peramalan 

permintaan (Forecasting Demand) adalah tingkat permintaan produk–produk 

yang dipesan akan terwujud didalam jangka waktu yang ditentukan pada masa 

mendatang. 

Menurut Heizer dan Render (2016) Management permintaan ada dua 

jenis permintaan, yaitu: 

a) Permintaan bebas (Independent Demand) 

Permintaan dari material, suku cadang, produk yang bebas atau produk 

yang tidak terkait langsung dengan struktur dari bill of material (BOM) 

untuk produk akhir atau item tertentu. 

b) Permintaan  tidak bebas ( Dependent Demand) 

Merupakan suatu permintaan dari material, suku cadang dan produk 

yang berkaitan langsung  atau diturunkan dari struktur bill of material 

untuk produk akhir atau item tertentu. 

Tujuan dari peramalan dapat dari waktu: 

a) Jangka pendek (Short Term) 

Menentukan waktu dan kuantitas dari item produksi.memiliki sifat 

mingguan ataupun harian dan ditentukan oleh Low Management. 

b) Jangka Menengah (Medium Term) 

Menentukan  kuantitas  dan  waktu  dari  kapasitas  produksi. Biasanya 

memiliki sifat bulanan maupun kuartal dan ditentukan oleh Middle 

Management. 

c) Jangka Panjang (Long Term) 
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Merencanakan  kuantitas  dan  waktu  dari  fasilitas  produksi. Biasanya 

memiliki sifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, maupun 20 tahun dan 

ditentukan oleh Top Management. 

 

2.1.2.   Karakteristik Peramalan yang Baik 

Ada beberapa kriteria yang sangat penting untuk menentukan 

peramalan yang baik diantaranya akurasi, biaya, dan kemudahan. Menurut 

Heizer dan Render (2016) menjelaskan bahwa kriteria-kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Akurasi 

Akurasi suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kekonsistenan 

peramalan tersebut. Hasil dari peramalan diartikan mampu bila 

peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan 

dengan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Hasil dari peramalan 

dikatakan konsisten apabila besarnya kesalahan dari peramalan kecil. 

Peramalan yang sangat rendah mengakibatkan kurangnya persediaan, 

sehingga permintaan dari konsumen tidak mampu terpenuhi dengan 

segera akibatnya perusahaan bisa kehilangan pembeli dan keuntungan 

dalam penjualan. Tingginya peramalan dapat mengakibatkan 

menumpuknya persediaan. Sehingga banyak dari modal yang sia-sia. 

Keakuratan hasil peramalan memiliki peran yang penting dalam 

penyeimbangan dalam persediaan agar ideal. 

b) Biaya 

Biaya yang digunakan untuk pembuatan suatu peramalan biasanya 

tergantung dari jumlah item yang ingin diramalkan, jangka untuk 

melakukan peramalan, dan metode untuk peramalan yang dipakai, 

faktor pemicu anggaran mampu mempengaruhi dari banyak data yang 

dibutuhkan, bagaimana dalam pengolahan data, penyimpanan data, dan 

tenaga ahli yang membantu memilih metode peramalan harus sesuai 

dengan jumlah anggaran yang tersedia dan tingkatan akurasi yang 
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diharapkan, contohnya item-item penting yang diramalkan 

menggunakan metode yang murah dan sederhana.  

c) Kemudahan 

Menggunakan metode peramalan sederhana, mudah dibuat, dan mudah 

diaplikasikan akan memberikan keuntungan untuk diperusahaan. Tidak 

ada gunanya menggunakan metode canggih, namun tidak mampu 

diaplikasikan untuk sistem dalam perusahaan karena keterbatasan dari 

dana, sumber daya karyawan, ataupun peralatan teknologi. 

 

2.1.3.   Beberapa Sifat Hasil Peramalan 

Menurut Koeswara (2008) ada beberapa sifat hasil peramalan yang 

perlu diperhatikan dalam menerapkan sebuah peramalan yaitu : 

a) Ramalan mengandung kesalahan, peramal hanya mampu 

mengurangi kemungkinan yang akan terjadi namun tidak bisa 

menghilangkan ketidakpastian tersebut.  

b) Peramalan bertugas memberi informasi tentang ukuran kesalahan, 

karena peramalan mengandung kesalahan, maka dari itu penting 

untuk peramal memberi informasi seberapa kemungkinan terjadi 

kesalahan. 

c) Meramalkan dengan jangka pendek jauh lebih akurat bila 

dibandingkan dengan peramalan dalam jangka yang panjang. Hal 

tersebut disebabkan karena peramalan dalam jangka yang pendek, 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan yang relatif 

masih konstan sedangkan memiliki panjang periode dalam 

peramalan, jadi semakin besar kemungkinan untuk faktor-faktor 

yang berpengaruh dengan permintaan akan berubah. 

 

2.1.4.    Mencocokkan Supply Dan Demand 

Untuk mencocokan diantara supply dan demand perlu diperhatikan 

faktor-faktor yang berpengaruh oleh tingkat permintaan (demand). Menurut 
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Irwansyah (2010) ada dua jenis model utama dalam manajemen persediaan, 

yaitu model untuk persediaan independen dan model persediaan dependen.  

Permintaan suatu produk pada perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dari lingkungan yang saling berkaitan dengan pasar yang berada pada 

luar wewenang dari perusahaan. Faktor-faktor dari lingkungan tersebut 

maupun berpengaruh terhadap peramalan. 

1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi 

2. Reaksi dan tindakan pesaing 

3. Tindakan pemerintah 

4. Kecenderungan pasar 

5. Siklus hidup produk 

6. Gaya  

7. Perubahan permintaan 

8. Konsumen inovasi teknologi 

 

2.1.5.  Teknik Peramalan 

Setiap manajer memiliki tugas meramalkan permintaan dalam rangka 

menghitung prediksi jumlah peluang dari pasar dimasa yang akan datang. 

Menurut Sinaga (2007) usaha mengetahui jumlah produk yang dipesan pada 

masa yang akan datang. Aktivitas meramalkan permintaan produk tidak dapat 

digunakan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan mengukur permintaan pada 

masa yang akan datang secara tepat, tetapi hanya sekedar berusaha mengurangi 

ketidakpastian yang terjadi berlawanan dengan keadaan yang benar-benar 

terjadi dengan hasil peramalan. Artinya, hasil maksimal dari peramalan ialah 

melakukan minimisasi dari ketidakpastian yang berkemungkinan akan terjadi 

pada yang akan datang. Didalam melakukan peramalan terhadap suatu 

permintaan pasar dari barang ataupun jasa yang diproduksi serta dijual oleh 

perusahaan. Dalam garis besar terdapat dua macam dari metode peramalan 

permintaan yang biasanya digunakan, yaitu metode kualitatif dan metode 

kuantitatif. 
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a) Metode Kualitatif 

Peramalan kuantitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi 

oleh emosi, intuisi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh 

karenanya, peramalan yang dihasilkan setiap orang berbeda. Walaupun 

demikian, peramalan ini metode kualitatif yang tidak berarti cuma 

menggunakan intuisi, namun juga menggunakan model–model dari 

statistik sebagai suatu bahan dari masukan untuk  melakukan judgement 

(keputusan) dan biasanya mampu dikerjakan secara perseorangan 

maupun secara kelompok. 

b) Metode Kuantitatif 

Diterapkan apabila memiliki data dari masa yang lalu, informasi 

dapat dikuantifikasikan (diwujudkan melalui bentuk berupa angka), dan 

dari asumsi beberapa aspek pada pola dimasa lalu yang akan terus 

berlangsung (assumption of community). 

Adapun jenis dari peramalan kuantitatif yaitu meliputi. 

1) Time series 

Metode Time Series selalu berhubungan dengan nilai-nilai pada 

suatu variabel untuk diatur secara periodisasi pada sepanjang 

periode waktu yang digunakan prakiraan permintaan 

diproyeksikan.Contohnya mingguan, bulanan, kuartalan, serta 

tahunan, biasanya tergantung kebutuhan dari pihak-pihak yang 

sedang melakukan perkiraan permintaan. Metode ini semata-mata 

berdasarkan pada data serta keadaan di masa yang lampau. Apabila 

keadaan pada masa yang mendatang itu cukup stabil artinya tidak 

banyak perubahan keadaan dimasa lampau, metode ini mampu 

memberikan hasil peramalan yang akurat. 

Pada analisis time series dapat ditunjukkan sebagaimana dari 

permintaan terhadap suatu tertentu bervariasi terhadap waktu. Sifat 

dari perubahan pada permintaan dari setiap tahun ke tahun sering 

dirumuskan untuk peramalan penjualan dimasa yang akan 

datang. Metode peramalan yang berdasarkan penggunaan analisa 
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pola pada hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan 

variabel waktu. 

Berikut adalah metode time series yang dipakai untuk 

menghitung forecast demand (peramalan permintaan) meliputi: 

a. Moving Average 

𝑴𝒕  = 𝑭𝒕 + 𝟏 

= 𝒀𝒕 + 𝒀𝒕−𝟏 + 𝒀𝒕−𝟐 + ...+ 𝒀𝒕−𝒏+𝟏 

𝒏 

Keterangan: 

Mt = Moving Average untuk periode t 

Ft+1  = Ramalan Untuk Periode t + 1  

Yt     = Nilai Riil periode ke t  

n       = Jumlah batas dalam moving average 

b. Exponential Smoothing 

Pada metode ini hasil forecast adalah bersifat positif, 

yang memiliki arti aktual permintaan jauh lebih tinggi 

dibandingkan nilai pada ramalan (A-F > 0). Maka model 

exponential smoothing secara otomatis akan meningkatkan 

ramalan. Sebaliknya apabila hasil dari forecast adalah bernilai 

negatif, yang berarti nilai permintaan actual akan lebih rendah 

daripada nilai pada ramalan (A-F < 0), maka model exponential 

smoothing akan otomatis menurunkan nilai pada ramalan 

sebagai berikut. 

𝑺𝒕 = 𝜶∗𝑿𝒕 + (𝟏 – 𝜶) ∗𝑺𝒕 − 𝟏 

Keterangan: 

St  = peramalan untuk periode t. 

Xt + (1-α)  = Nilai aktual time series 

Ft-1  = peramalan pada waktu t-1 (waktu sebelumnya)  

α   = konstanta perataan antara 0 dan 1 d)  
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2.1.6.  Akurasi Peramalan 

Koeswara dan Suhada (2008) mengungkapkan bahwa ukuran untuk 

akurasi peramalan pada umumnya digunakan untuk mengetahui tingkatan 

perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sedang terjadi guna 

melihat kesalahan pada peramalan. 

Beberapa ukuran yang sering digunakan adalah: 

1. Mean Absolute deviation / MAD (Rata – rata absolut mutlak) 

Rata-rata penyimpangan absolut yang merupakan penjumlahan 

kesalahan dari prakiraan tanpa memperhatikan tanda dari aljabarnya 

yang terbagi dengan banyaknya data yang sedang diamati,  dirumuskan 

sebagai berikut: 

   𝑴𝑨𝑫 = ∑ | 𝑨𝒕 – 𝑭𝒕 | 

Keterangan : 

 ∑  = Jumlah 

 At  = Data pengamatan periode pada t 

 Ft  = Ramalan periode pada t 

2. Mean Square Error / MSE (Rata – rata kuadrat kesalahan) 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑴𝑺𝑬 = ∑ ( 𝑨𝒕 – 𝑭𝒕 ) 𝟐 

Keterangan : 

∑  = Jumlah 

At  = Data pengamatan periode pada t 

Ft  = Ramalan periode pada t 

Untuk Keterangan sama dengan sebelumnya. 

3. Mean Absolute Percentage Error / MAPE ( Rata – rata persentase 

kesalahan absolut) 

Mean Absolute Percentage Error merupakan ukuran kesalahan 

yang relatif. Rata-rata persentase pada kesalahan kuadrat yang 

merupakan suatu pengukuran dan ketelitian dengan metode persentase 

kesalahan absolute, mean absolute percentage error dan menunjukkan 

dari rata-rata kesalahan absolut, akibat prakiraan dalam bentuk 
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prosentasenya terhadap data actual yang memberikan informasi dari 

kesalahan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. 

Secara sistematis dirumuskan dengan : 

MAPE =  ∑((Deviasi absolut/nilai actual) x 100) 

N 

 

2.1.7.  Verifikasi dan Pengendalian Peramalan 

Spyros dan Steven (1995:51) Langkah yang penting setelah peramalan 

berhasil dilakukan adalah verifikasi pada sedemikian rupa sehingga dapat 

mencerminkan data dari masa lalu dan mengetahui sistem penyebab yang 

menjadi dasar permintaan tersebut.Dari sepanjang representasi peramalan dapat 

dipercaya, hasil dari peramalan dapat selalu digunakan. Jika selama proses 

verifikasi  tersebut ternyata ditemukan beberapa keraguan dari validitas metode 

peramalan yang sedang digunakan, harus mencari metode yang lain dan lebih 

cocok. Validitas tersebut harusnya ditentukan dengan adanya uji statistis yang 

tepat dan sesuai. 

Setelah peramalan selesai dibuat, akan selalu timbul keraguan. 

Peramalan harusnya selalu dibandingkan kembali dengan permintaan yang 

aktual secara teratur.Suatu saat harus dilakukan tindakan untuk merevisi 

peramalan, apabila telah ditemukan bukti dari adanya perubahan pada pola 

permintaan yang sangat meyakinkan. Disamping itu,yang menjadi penyebab 

perubahan pola dari permintaan yang harus diketahui. Penyesuaian dari metode 

untuk peramalan dilakukan dengan sesegera mungkin setelah perubahan pola 

pada permintaan sudah diketahui. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan 

untuk memverifikasi peramalan dan mendeteksi suatu dari perubahan pada 

sistem penyebab yang menjadi latar belakang perubahan pola permintaan. 

Bentuk yang sangat sederhana adalah peta kendali peramalan, mirip seperti 

peta kendali kualitas. Peta kendali  dibuat dengan ketersediaan data yang 

minim. 
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2.2. Persediaan 

2.2.1.   Pengertian Persediaan 

Setiap perusahaan seperti perusahaan perdagangan atau perusahaan 

pabrik dan perusahaan jasa yang selalu memiliki persediaan.Tanpa memiliki 

persediaan, pengusaha memiliki bsuatu resiko bahwa perusahaannya di suatu 

waktu tidak bisa memenuhi keinginan dari konsumen yang membutuhkan 

barang ataupun jasa yang dihasilkan. Menurut Sofjan (2008) Pengertian dari 

persediaan adalah sebagai aktiva yang meliputi produk dari perusahaan yang 

bermaksud untuk diperjualbelikan dalam periode usaha yang normal,atau 

persediaan produk yang sedang dalam pengerjaan/proses produksi, maupun 

persediaan dari hahan baku yang menunggu penggunaan didalam  proses 

produksi. 

Berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa persediaan 

merupakan barang yang  berupa dari bahan baku, barang setengah jadi, atau 

barang jadi yang kemudian disimpan guna kontinuitas proses dari produksi 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Alasan memiliki persediaan menurut 

Sofjan (2008)diberlakukannya persediaan pada suatu perusahaan adalah karena  

a. Dibutuhkannyawaktu guna melaksanakan penyelesaian operasi 

produksi guna memindahkan produk dari satu tingkatan ke tingkatan 

yang lain,yang disebut persediaan didalam suatu proses pemindahan. 

b.  Alasan organisasi, suatu unit yang bertugas membuat jadwal operasi 

secara bebas, tidak ada  ketergantungan dari yang lainnya. 

 

2.2.2.   Jenis Persediaan 

Menurut Heizer dan Render, (2016) Dalam menjalankan fungsi-fungsi 

dari persediaan, perusahaan harus mampu memelihara empat jenis dari 

persediaan yaitu: 

1.   Persediaan dari bahan mentah, persediaan dari bahan mentah yang dibeli, 

namun belum diproses untuk produksi.  
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2. Persediaan barang dalam proses, (work in process) ialah komponen   

komponen atau bahan mentah yang selesai melewati beberapa proses 

perubahan, tetapi belum selesai. 

  3.  Persediaan maintenance, repair,dan operating, adalah persediaan untuk 

perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi yang dibutuhkan guna 

menjaga mesin seta proses tetap produktif. 

  4.  Persediaan dari barang jadi, adalah produk yang sudah selesai serta tinggal 

menunggu dari pengiriman. Barang yang sudah jadi kemudian dimasukan 

kedalam persediaan karena permintaan dari pelanggan pada masa 

mendatang tidak diprediksi. 

 

2.2.3. Fungsi Persediaan 

Menurut Erlangga dan Astuti (2015) Persediaan bisa memiliki berbagai 

fungsi yang bisa menambah fleksibilitas operasi perusahaan,keempat fungsi 

pada persediaan adalah sebagai berikut:  

 1.  Untuk memberikan beberapa pilihan barang agar mampu memenuhi dari 

permintaan pelangga, mengantisipasi dan memisahkan perusahaan 

dengan fluktuasi dari permintaan. Persediaan tersebut digunakan secara 

umum pada perusahaan ritel. 

 2. Untuk memisahkan beberapa tahapan dari suatu proses produksi. 

Contohnya,jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi,persediaan 

tambahan mungkin bisa diperlukan agar bisa memisahkan antara proses 

produksi dari pemasok. 

 3. Untuk mengambil keuntungan dari setiap potongan jumlah dikarenakan 

pembelian dalam jumlah yang besar dan dapat menurunkan biaya dari 

pengiriman barang.  

 4.  Untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. 

 

2.2.4.  Biaya Persediaan 

Tujuan dari Perencanaan serta pengendalian dari persediaan yaitu 

mendapatkan tingkat pelayanan dengan biaya yang paling minim. Menurut 



15 
 

 

Diana (2013:194) biaya yang timbul dari adanya persediaan digolongkan 

menjadi empat golongan, yaitu:  

1. Biaya Pemesanan (Ordering Cost) 

Pengertian biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan karena 

berkaitan dengan pemesanan suatu produk atau bahan-bahan yang diperoleh 

dari penjual, sejak diadakan pemesanan (order) dibuat dan kemudian 

dikirim sampai produk atau bahan-bahan itu dikirim dan kemudian 

diserahkan dan diinspeksi pada gudang.Biaya pemesanan ini bersifat 

konstan. Jumlah besaran biaya yang harus dikeluarkan biasanya tidak 

tergantung dari besarnya atau banyaknya jumlah barang yang sedang 

dipesan, dalam ordering cost (biaya pemesanan), yang ikut dalam biaya 

pemesanan  adalah semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan 

pemesanan dari barang tersebut, contohnya biaya administrasi pada 

pembelian, penempatan order, biaya pengangkutan, biaya bongkar muat, 

biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan. 

 2. Biaya Penyimpanan (Carrying Cost) 

Inventory Carrying Cost yaitu biaya-biaya yang harus keluarkan 

karena berkaitan dengan persediaan meliputi seluruh pengeluaran 

perusahaan karena adanya sejumlah dari persediaan, biaya tersebut 

berhubungan dengan adanya persediaan dan juga disebut dengan biaya dari 

mengadakan persediaan (stock holding cost). Biaya tersebut berhubungan 

dengan jumlah persediaan yang ada di gudang dari perusahaan. Sehingga 

besaran biaya tersebut bervariasi tergantung  besar kecilnya rata-rata dari 

persediaan yang terdapat di gudang, dan yang termasuk  didalam biaya ini 

yaitu semua biaya yang timbul akibat dari barang yang telah disimpan, yaitu 

biaya dari pergudangan diantara lain biaya sewa gudang, upah, gaji 

pengawas, pelaksana pergudangan serta biaya lainnya. Biaya ini tidak ada 

apabila persediaan digudang kosong. 

3. Biaya Kehabisan Persediaan (Stockout Cost)  

Biaya kehabisan persediaan yaitu biaya-biaya yang ditimbulkan dari 

terjadinya persediaan yang relatif lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan, 
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misalnya kerugian dan atau biaya-biaya yang bertambah yang dibutuhkan 

karena pelanggan meminta suatu barang akan tetapi barang itu belum 

tersedia. Biaya ini adalah biaya yang timbul akibat dari pengiriman kembali 

dari pesanan yang telah dipesan tersebut. 

4. Biaya Penyiapan (Setup Cost) 

Setup cost yaitu biaya-biaya yang timbul dari menyiapkan mesin atau 

peralatan yang dipergunakan di dalam proses konversi. Biaya tersebut 

diantaranya biaya dari mesin menganggur (Idle capacity), biaya penyiapan 

untuk tenaga kerja, biaya untuk penjadwalan, biaya untuk kerja lembur, 

biaya untuk pelatihan, biaya untuk pemberhentian kontrak kerja, dan biaya-

biaya pengangguran lainya (Idle time costs).Biaya tersebut terjadi karena 

pengurangan atau penambahan dari kapasitas yang sedang digunakan 

padasaat tertentu. 

Analisa dari beban kerja adalah suatu proses didalam menetapkan 

jumlah dari jam kerja karyawan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dalam waktu tertentu. Analisis beban kerja memiliki tujuan untuk 

menentukan jumlah personalia yang bertanggung jawab atau beban kerja 

yang tepat dilimpahkan kepada seorang pekerja (Komarudin, 1996) 

Menurut Simamora (1995) analisadari beban kerja yaitu mengidentifikasi 

jumlah karyawan adapun kualifikasi dari karyawan yang diperlukan guna 

mencapai tujuan dalam organisasi. Kesimpulan dari analisa beban kerja 

yaitu proses dalam menentukan jumlah jam kerja bagi karyawan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan dari suatu organisasi. 

 

2.3. Pengendalian Persediaan 

2.3.1. Pengertian Pengendalian Persediaan 

Pengertian pengendalian persediaan menurut Kumar dan Suresh 

(2009) adalah pendekatan yang terencana untuk menentukan sesuatu yang 

dipesan, waktu harus memesan, berapa banyak yang ingin dipesan, dan berapa 

banyak dari persediaan sehingga biaya yang berkaitan dengan pembelian dan 

penyimpanan yang optimal tanpa mengganggu sistem produksi dan penjualan. 
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Pengendalian persediaan selalu berkaitan dengan beberapa masalah yaitu: (i) 

Kapan pesanan akan ditempatkan (Order level), dan (ii) Berapa banyak jumlah 

yang harus dipesan (Order quantity) 

 

2.3.2. Tujuan Pengendalian Persediaan 

Menurut Rauf dan Howana (2013) pelaksanaan pengendalian 

persediaan bertujuan, yaitu: 

1. Guna menghindari dari kekurangan produk, dan memastikan perusahaan 

memiliki  pasokan produk yang cukup untuk pelanggan. 

2. Guna memastikan investasi dari keuangan dalam persediaan yang 

minimum, untuk melihat bahwa modal  kerja yang ditanam seminimum 

mungkin. 

3. Penyimpanan, pembelian, konsumsi, dan akuntansi merupakan tujuan 

yang penting guna mendapatkan bahan yang efisien.  

4. Pencatatan persediaan yang tepat waktu untuk semua item dan menjaga 

persediaan dalam batas-batas yang diharapkan.  

5.  Untuk memastikan tindakan yang tepat waktu dalam penambahan. 

6. Untuk menyediakan dari persediaan cadangan untuk variasi lead time 

pengiriman bahan.  

7.  Untuk memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan bahan jangka pendek 

dan jangka panjang. 

 

2.3.3.  Manfaat Pengendalian Persediaan 

Menurut Kumar dan Suresh (2009) menjelaskan melalui praktek dari 

pengendalian persediaan yang secara ilmiah, berikut ini adalah manfaat 

pengendalian persediaan antara lain:  

1.  Peningkatan hubungan yang baik anatara pelanggan dan perusahaan    

dikarenakan pengiriman barang serta jasa yang pada waktunya.  

2.  Produksi yang lancar tanpa gangguan, karena itu tidak adaya kekurangan 

dalam persediaan.  
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3. Menggunakan modal untul kerja yang sangat efisien. Dan membantu 

dalam meminimalisir kerugian akibat kerusakan, dan pencurian. 

4.  Penghematan dalam pembelian. 

5.   Menghilangkan kemungkinan-kemungkinan dari pemesanan duplikat. 

 

2.4. Material Requirement Planning (MRP) 

Sumayang (2003) menyatakan bahwa MRP atau material requirement 

planningadalah suatu teknik dari permintaan yang dependen menggunakan 

material, persediaan, penerimaan yang kemudian diharapkan, dapat 

merencanakan kebutuhan dari material. Sedangkan menurut Diana (2013) 

MRP atau material requirement planning  merupakan konsep yang membahas 

tentang cara yang sangat tepat dalam merencanakan kebutuhan barang pada 

proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat segera tersedia sesuai 

dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 

 

2.4.1. Tujuan MRP 

Material Requirement Planning bertujuan menurut Wahyuni dan 

Syaicu (2009) “Untuk mendapatkan informasi tentang persediaan yang dapat 

dipergunakan untuk mendukung melakukan 12 tindakan secara benar pada 

produksi.Agar Material Requirement Planning mampu berfungsi dan bisa 

digunakan secara efektif, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. 

Adapun persyaratan MRP atau material requirement planning  adalah : 

 1.  Tersedianya jadwal induk produksi/MPS (Master Production Schedule) 

yaitu sesuatu perencanaan dalam sistem produksi yang mampu 

menetapkan suatu jumlah dan waktu suatu produk jadi atau akhir yang 

tersedia sesuai dengan jadwal selesai dengan baik dan sesuai jadwal 

yang telah disepakati 

2.   Setiap komponen dalam persediaan harus mempunyai identifikasi yang 

sangat khusus. Hal ini karena Material Requirement Planning bekerja 

secara komputerisasi yang dimana jumlah dari komponen yang wajib 

ditangani sangatlah banyak, maka dari itu pengklasifikasian dari bahan, 



19 
 

 

bagian dari komponen, perakitanbarang setengah jadi dan produk yang 

sudah selesai atau akhir harus memiliki perbedaan yang jelas, antara 

satu dan yang lainnya.  

3.   Tersedianya struktur dari produk saat membuat perencanaan. Dalam hal 

tersebut tidak diperlukannya strukturari dari produk yang memuat dari 

semua komponen yang terlibat pada pembuatan suatu produk, apabila 

itemnya berjumlah sangat banyak, serta proses dalam pembuatannya 

sangat komplek.  

4.   Tersedianya catatan dari persediaan pada semua komponen atau item dan 

menyatakan status persediaan saat ini dan masa depan.  

 

2.4.2. Input Sistem MRP 

Menurut Diana (2013) ada beberapa input yang sangat butuhkan dalam 

konsep dari MRP yaitu : 

1.  Jadwal Induk Produksi (Master Production Schedules /MPS)  

Jadwal induk produksi yaitu perencanaan secara rinci tentang jumlah 

dari barang yang diproduksi pada suatu satuan waktu dan dalam horizon 

perencanaan. Jadwal induk produksi merupakan optimasi dari ongkos 

dengan mempertimbangkan kapasitas yang tersedia dan meramalkan 

permintaan guna mencapai rencana produksi yang akan meminimasi total 

ongkos produksi dan persediaan.  

2 . Struktur Produk dan Bill of Materials (BOM)  

Setiap komponen atau item dari produk haruslah mempunyai 

identifikasi yang jelas serta unik, sehingga berguna pada saat 

komputerisasi. Hal tersebut dilakukan menggunakan cara membuat struktur 

produk dan Bill of Material(BOM) tiap produk. Struktur dari produk 

biasanya berisi tentang informasi mengenai hubungan diantara komponen 

didalam proses perakitan. Informasi tersebut penting didalam penentuan 

kebutuhan yang kotor dan kebutuhan yang bersih suatu komponen.Struktur 

dari produk juga mengandung tentang informasi dari semua item, seperti 

pada nomor item, serta pada jumlah item yang sedang dibutuhkan pada tiap 
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tahapan perakitan.Struktur dari produki dibagi menjadi beberapa 

tingkatan/level. 

a. Level 0: Sebuah produk yang sudah jadi dan tidak dipergunakan sebagai 

suatu komponen yang membentuk dari produk yang lain. 

b. Level 1: Sebuah komponen yang membentuk langsung produk dengan 

tingkatan/level 0. Pada waktu yang sama, komponen tersebut 

juga bisa berupa sebuah produk yang sudah jadi. 

c. Level 2:  Sebuah komponen yang membentuk langsung produk dengan 

tingkatan/level 1. Sama halnya dengan level 1, komponen yang 

berada pada level tersebut juga dapat dipergunakan sebagai 

komponen yang membentuk langsung pada tingkatan/level 0 

atau sebagai produk yang sudah jadi. 

e. Level 3: Dapat diartikan dengan tingkatan/level yang sama seterusnya. 

Penggambaran dari Bill of Material dalam bentuk struktur 

produk memanglah lebih mudah dipahami, namun apabila 

jumlah dan tingkatan/level komponen sangatlah banyak maka 

penggambaran menggunakan struktur produk menjadi tidaklah 

efisien. 

Level 0 (nol) ialah tingkatan produk yang sudah jadi (produk akhir). 

Level yang ada di bawahnya (Level 1) merupakan bagian dari sub assembly, 

yang apabila dirakit akan menghasilkan produk akhir. Level yang di 

bawahnya ada (Level 2) merupakan bagian dari sub-sub assembly, yang 

membentuk bagian sub assembly apabila dirakit. 

Format dari  bill of material  dengan  tabel  yang  berisi kolom-

kolom yang memuat informasi tentang: 

1.  Part Number (nomor part), 

2.  Description (nama part dan keterangan lain yang perlu dicantumkan), 

3.  Quantity for Each Assembly (kuantitas part untuk setiap satu produk jadi) 

4.  Unit of Measure (unit ukuran part),  

5.  Decision (keputusan untuk membeli atau memproduksi part tersebut). 
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Apabila ditinjau dari komponen-komponen yang penyusun 

produknya, bill of material dibedakan menjadi 2 macam yaitu: single level 

bill of material, dan multilevel bill of material. 

a. Single Level Bill of Material 

Contoh tabel dari single level bill of material 

Bill Of Material 

Part 

Number 

Description Quantity For 

Each 

Assembly 

Unit Of 

Measure 

Decision 

     

     

     

Tabel 2.1 Single Level Bill Of Material 

b. Multilevel Bill of Material 

Single level bill of material tidak cukup untuk menggambarkan 

produk yang memiliki subassembly.Untuk produk dengan subassembly, 

digunakan multilevel tree, dan multilevel bill of material. 

Multilevel tree berupa “pohon” dengan beberapa level yang 

menggambarkan struktur produk. Produk akhir berada pada level 0, dan 

nomor level selalu bertambah untuk setiap level-level yang berada 

dibawahnya. 

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Struktur Multilevel Tree 
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3.  Catatan Persediaan (Inventory Record Files)  

Suatu sistem pada Material Requirement Planning biasanya 

didasarkan pada keakuratan data dari status persediaan yang sedang 

dimiliki, sehingga keputusan membuat atau memilih memesan suatu 

barang pada suatu waktu dapat dilakukan dengan tepat dan baik.Untuk 

tingkatn persediaan dari komponen dan material itu harus selalu 

diamati. Apabila terjadi perbedaan diantara tingkat persediaan yang 

aktual dengan data persediaan pada sistem computer, maka data 

tersebut persediaan didalam sistem komputer haruslah segera mungkin 

dimutakhirkan.Material Requirement Planning tidaklah mungkin 

dijalankan terdapat catatan dari persediaan yang akurat. 

 4.  Waktu Ancang (Lead Time) 

Sebagai Prasyarat yang terakhir untuk MRP atau material 

requirement planning  agar dapat diterapkan dengan baikdan tepat ialah 

sudah diketahuinya waktu ancang untuk pemesanan suatu komponen. 

Waktu ancang atau lead time sangatlah diperlukan karena material 

requirement planning  mempunyai dimensi dari fase waktu yang sangat 

berpengaruh pada pola persediaan dari komponen. Waktu ancang 

merupakan waktu yang sangat diperlukan, mulai dari saat pemesanan 

item dilakukan, sampai dengan item tersebut sudah diterima, dan siap 

untuk dipergunakan, baik item dari produk yang diproduksi sendiri, 

maupun item dari produk yang dipilih dan yang dipesan dari luar 

perusahaan. Waktu ancang ini sangatlah dibutuhkan didalam sistem 

perencanaan kebutuhan bahan, terutama dalam perencanaan waktu. 

Waktu tersebut yang akan mempengaruhi kapan perusahaan 

merencanakan pemasaran yang akan dilakukan.  

 

2.4.3   Keluaran Sistem MRP 

Menurut Muhammad (2018) keluaran (output) Material Requirement 

Planning sekaligus juga tercermin kemampuan dan ciri dari Material 

Requirement Planning, yaitu : 
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 1.  Planned order schedule (jadwal pesananan terencana) merupakan 

penentuan dari jumlah yang kebutuhan oleh material serta waktu untuk 

pemesanan dimasa yang mendatang. 

 2.   Order release report (laoran pengeluaran pesanan) berguna bagi suatu 

pembeli yang digunakan untuk bernegosiasi dengan suatu pemasok 

barang, dan berguna untuk manajer manufaktur, yang dipergunakan 

untuk mengontrol proses pada produksi.  

3.    Changes to planning orders (Perubahan terhadap pesanan yang sudah 

direncanakan) yaitu merefleksikan perubahan pembatalan pesanan, 

perubahan pengurangan pesanan dan perubahan jumlah dari pesanan.  

4. Performance report (laporan penampilan) merupakan suatu gambaran 

yang menunjukkan sudah sejauh mana suatu sistem sudah bekerja, 

berkaitan dengan kekosongan dari persediaan ukuran yang lain. 

Dengan garis besarnya, Material Requirement Planning bukanlah 

menyangkut tentang manajemen material, dan persediaan saja, namun juga 

berpengaruh dengan aktivitas perencanaan, dan pengendalian produksi pada 

sehari-hari di perusahaan. 

 

2.4.4    Langkah Dasar MRP 

Menurut Ruhul (2013) langkah-langkah yang mendasari proses 

Material Requirement Planning yang dilakukan guna mengatasi dari perubahan 

yang perlu disesuaikan pada proses perencanaan. Untuk itu, perusahaan harus 

memiliki empat tahapan dasar untuk penyusun  Material Requirement 

Planning, yaitu :  

1. Proses Netting 

Netting adalah suatu proses perhitungan dalam menetapkan jumlah 

dari kebutuhan bersih, dan besarnya merupakan selisih diantara kebutuhan 

yang masih kotor dengan keadaan persediaan saat ini (persediaan yang ada 

dan yang sedang dipesan).  
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2. Proses Lotting 

Proses Lotting merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

menentukan suatu besarnya dari pesanan secara optimal pada setiap item 

dari produk, berdasarkan dari hasil perhitungan kebutuhan yang bersih. 

Proses lotting sangat erat kaitannya dengan penentuan dari jumlah 

komponen/item yang harus dipesan atau disediakan.Proses lotting sangatlah 

penting dalam merencanakan kebutuhan bahan.Pemilihan serta penggunaan 

teknik pengukuran yang tepat sangatlah mempengaruhi keefektifan dari 

rencana bahan yang dibutuhkan. Ukuran lot biasanya berkaitkan dengan 

jumlah besarnya dari ongkos-ongkos persediaan, contohnya ongkos dari 

pengadaan barang (ongkos set up), ongkos  penyimpanan, ongkos biaya 

modal, serta harga barang itu sendiri.  

3. Proses Off setting  

 Proses ini ditujukan untuk memilih waktu yang benar guna 

melakukan rencana pemesanan dalam upaya memenuhi tingkat kebutuhan 

bersih. Rencana melakukan pemesanan harus dilakukan saat keadaan 

material yang dibutuhkan dikurangi dengan waktu ancang. 

4. Proses Exploison 

Proses Exploison merupakan proses dalam perhitungan dari 

kebutuhan kotor dari item yang ada pada tingkatan yang berada lebih 

bawah, berdasarkan dari rencana pemesanan yang sudah disusun pada saat 

proses off setting. Dalam melakukan proses explosion tersebut data dari 

struktur produk dan struktur bill of materials memegang salah satu peranan 

sangat penting karena penentu arah explosion item component. 

Tabel 2.2Tabel MRP 

Item : Lot Size  

Level Lead Time  

Periode Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

Kebutuhan 

Kotor  
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Item : Lot Size  

Level Lead Time  

Projected On 

Hand =0  

            

Kebutuhan 

Besih 

            

Order Receipt             

Order Release             

Sumber:Ruhul (2013) 

 

2.4.5   Teknik Pengukuran Lot 

Ahyari (2003) menyatakan bahwa sistem Material Requirement 

Planningmerupakan suatucara yang amat baik guna menentukan suatu jadwal 

dari produksi, dan kebutuhan yang bersih. Ketika terdapat kebutuhan yang 

bersih, maka harus menentukan keputusan berapa jumlah dari banyaknya yang 

harus dipesan. Keputusan tersebut sering disebut keputusan untuk menentukan 

suatu ukuran lot (lot sizing decision). Ada beberapa teknik yang sering 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 1. Lot for lot (LFL) 

Lot for lot adalah sebuah cara untuk menentukan suatu ukuran lot 

yang mendapatkan hasil sesuatu yang diperlukan guna memenuhi rencana 

kebutuhan secara tepat. Menurut Aminudin (2005), metode Lot for Lot atau 

LFL atau sering disebut dengan metode persediaan minimal. Berdasarkan 

dari ide untuk menyediakan persediaan (untuk memproduksi) sesuai dengan 

yang diperlukan, jumlah untuk persediaan diusahakan seminimal mungkin. 

Jumlah pada pesanan sama dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya 

diperlukan. Lot for lot ini mengakibatkan tidak adanya persediaan yang 

masih disimpan.Sehingga biaya yang dikeluarkan hanya biaya dari 

pemesanan saja.Asumsi dibalik metode ini yaitu pemasok (dari luar atau 

dari dalam pabrik) tidak memiliki syarat ukuran pada lot tertentu.Artinya, 

berjumlah berapapun ukuran pada lot yang dipilih tetap dapat dipenuhi. 
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2.  Economic Order Quantity(EOQ) 

Menurut Heizer dan Render (2016) Economic Order Quantity 

merupakan sebuah cara/teknik statistikayang menggunakan nilai rata-rata 

(misalnya permintaan rata-rata selama satu periode atau tahun), sedangkan 

prosedur material requirement planning mengasumsikan permintaan 

diketahui dari yang tercantum dalam suatu jadwal induk produksi. 

Penentuan dalam ukuran lot ini biasanya berdasarkan dari biaya set up atau 

biaya dari pesanan per item, formula yang digunakan sebagai berikut:  

𝑄∗= √ 2𝐷𝑆𝐻 …………………(1) 

Dimana : 

D = pemakaian tahunan 

S = biaya setup atau biaya pemesanan per pesanan 

H = biaya penyimpanan per unit per tahun 

3. Fixed Order Quantity( FOQ) 

Menurut Aminudin (2005) bahwa Fixed Order Quantity merupakan 

metode yang mengatur besarnya ukuran lot dan sudah di tentukan 

berdasarkan dari pengalaman produksi dimasa lalu atau intuisi.Saat ini 

belum terdapat teknik yang bisa dikemukakan dalam menetukan suatu 

ukuran lot pada metode ini.Besarnya suatu ukuran lot didalam metode Fixed 

Order Quantity ini sering mencerminkan pertimbangan suatu faktor-faktor r 

luar, contohnya kejadian yang tidak bisa untuk di hitung dengan 

menggunakan teknik-teknik dalam penentuan suatu ukuran lot. Ada 

beberapa kekurangan yang harus selalu di pertimbangkan dan perhatikan 

seperti kapasitas, batas waktu rusak, pengepakan, dan penyimpanan atau 

ukuran suatu gudang bahan baku ,dan lain sebagainya .  

4.  Fixed Period Requirement (FPR)  

Menurut Baroto (2002) menyatakan bahwa teknik dari Fixed Period 

Requirement  ini menggunakan konsep dari interval pemesanan yang sama 

atau konstan, sedangkan ukuran kuantitas dari pemesanan atau lot sizing nya 

sangat bervariasi dan bermacam-macam. Apabila didalam metode Fixed 

Order Quantity sebelumnya menggunakan besaran pada ukuran lot adalah 
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sementara tetap pada selang waktu diantara pemesanan yang tidak tetap, 

namun pada 18 metode Fixed Period Requirement, selang waktu diantara 

pemesanan yang dibuat tetap menggunakan ukuran lot yang sesuai pada 

kebutuhan yang bersih .  

Ukuran pada kuantitas atau banyaknya dari pemesanan tersebut 

adalah penjumlahan dari kebutuhan yang bersih serta dari setiap periode 

yang telah tercakup didalam interval dari pemesanan yang sudah ditetapkan. 

Penentuan penetapan interval dilakukan dengan cara sembarangan, pada 

metode Fixed Order Quantity, apabila saat mendapatkan pesanan yang  

jatuhdalam periode yang memiliki kebutuhan bersih yaitu sama dengan nol. 

Maka pemilihan pemesanannya dilakukan pada periode berikutnya.  

5. Period Order Quantity (POQ) 

 Menurut Diana (2013) teknik Period Order Quantity memiliki 

prinsipnya sama dengan teknik Fixed Period Requirement, yang 

membedakan  adalah teknik Period Order Quantity adalah interval 

pemesanannya ditentukan dengan cara metode dalam perhitungan yang 

berdasar dari logikaEconomic Order Quantity klasik yang dimodifikasi, 

sehingga bisa digunakan dengan permintaan yang memiliki periode yang 

diskrit.  

Hasil dapat diperoleh dari besarnya jumlah dari pesanan yang harus 

dipenuhi dan interval pada periode pemesananya. Apabila dibandingkan 

dengan menggunakan teknik dari jumlah pesanan yang ekonomis, ini akan 

membutuhkan ongkos dari persediaan yang lebih kecil, dan ongkos pesan 

relatif sama. 

EOI = 𝐸𝑂𝑄𝑅 ……………..(2) 

Dimana : 

EOI = interval pemesanan ekonomis dalam satu priode  

R   = rata-rata permintaan per periode 

 6. Part Period Balancing (PBB)  

Menurut Ishak (2010) bahwa Part Period Balancing atau sering 

disebut penyeimbangan sebagian periode yaitu sebuah teknik dari 
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pemesanan persediaan yang berguna untuk menyeimbangkan dari biaya set 

up, dan penyimpanan dengan cara mengubah ukuran lot, untuk 

menggambarkan dari kebutuhan ukuran lot yang berikutnya pada masa 

mendatang. Penyeimbangan sebagian periode mengakibatkan sebagian dari 

periode ekonomis (Economic Part Period) yang merupakan perbandingan 

dari biaya set up dengan biaya penyimpanan.  

Economic Part Period bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

𝐸𝑃𝑃 = 𝐴 ℎ ………………….(3) 

Dimana : 

A = Biaya Pesan 

h  = Biaya simpan per unit per periode 

7. Least total cost (LTC)  

 Menurut Heizer dan Render (2016) mengatakan bahwa teknik ini  

berdasarkan  pemikiran bahwa jumlah biaya untuk pengadaan dan biaya 

untuk penyimpanan setiap ukuran dari kuantitas pemesanan yang berada 

pada suatu horizon dari perencanaan dapat di minimalisasi apabila besar 

dari biaya-biaya tersebut sama dengan atau hampir sama. Pemilihan ukuran 

lot selalu ditentukan melalui cara jalan membandingkan antara biaya dari 

part periode yang biasanya ditimbulkan dari setiap ukuran lot dengan 

economic part period.  

8. Metode Silver Meal 

 Silver Meal merupakan salah satu metode heuristik dengan 

pendekatan yang mudah digunakan, dan dari pengulangan pengerjaan akan 

mendapatkan hasil yang tepat dan baik apabila jika dibandingkan dengan 

mengunakan metode yang lainnya. Perhitungan dari metode silver meal ini, 

memiliki beberapa persamaan dengan pehitungan menggunakan metode 

(EOQ) economic order quantity, yaitu sering digunakan sebagai permintaan 

yang dasar pada pengulangan untuk variabel dan pada periode-periode 

selanjutnya, dan kemudian jumlah total diatas sebagai batas dari 

perencanaan. Metode ini biasanya mencari rata-rata biaya yang seminimal 

mungkin pada setiap periode, untuk setiap periode yang sedang di 
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rencanakan.Metode Silver Meal ini sering digunakan untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang dimana variasi dari permintaan pada suatu periode ke 

periode selanjutnya cukup tinggi 
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2.5. Tinjauan Studi Terdahulu 

Tabel 2.3 Tinjauan Studi Terdahulu  

No Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

1 Dwika eri, 

2010 

Penerapan Material 

Requirements Planning 

(MRP) Dalam 

Perencanaan Persediaan 

Bahan Baku Jamu Sehat 

Perkasa Pada Pt. Nyonya 

Meneer Semarang 

Penerapan metode lot sizing 

algoritma wagner whitin untuk 

setiap bahan baku jamu sehat 

perkasa pada PT. Nyonya meneer 

semarang dapat meminimalkan 

biaya total persediaan apabila 

dibandingkan dengan metode lot 

sizing lot for lot dan part period 

balancing. 

2. Aries fifty 

sulistiyani, 

2017 

Perencanaan Bahan Baku 

Kayu Jati Pada CV. Roda 

Jati Dengan Metode 

Material Requirement 

Planning (MRP) 

Hasil penelitian menunjukkan 

jadwal induk produksi bulan mei, 

juni dan juli yaitu 1.097, 1.076 

dan 959 buah. Struktur produk 

yaitu level 0 : mebel, level 1 : rst, 

level 2 : blok, dan level 3 : kayu 

jati. Metode material requirement 

planning (MRP) melalui tahap 

netting dan lotting menunjukkan 

pemesanan bulan juni 106,96 m3 , 

bulan juli 177,44 m3 . Tahap off 

setting menunjukkan waktu 

pemesanan minggu ketiga bulan 

mei dan minggu ketiga bulan juni. 

Tahap explosion menghasilkan  

 

 

 



31 
 

 

No Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

    bulan juli = 177,45 

3. Aprilia 

sujarwati, 

2017 

Penerapan Material 

Requirement Planning 

(MRP) Dalam 

Perencanaan Persediaan 

Bahan Baku Pembuatan 

Produk Cowboy Chair 

Goat Skin (Studi Kasus: 

CV. Tiga Berlian Jaya ) 

metode MRP digunakan dengan 

menggunakan 2 metode lot sizing 

yang berbeda yaitu lot for lot dan 

part period balancing untuk 

mendapatkan biaya total 

persediaan bahan baku 

seminimjum mungkin yang terdiri 

dari biaya pemesanan, biaya 

simpan dan pembelian bahan 

baku.perencanaan kebutuhan 

bahan baku yang dibuat 

berdasarkan hasil peramalan 

permintaan produk kursi 

menunjukkan teknik lot sizing 

yang paling efektif adalah lot for 

lot. Teknik lot for lot 

menghasilkan biaya persediaan 

terendah sebesar Rp.2.921.500,00 

dibandingkan dengan teknik part 

period balancing yang 

mengasilkan biaya sebesar Rp. 

3.066.280,00 dan metode yang 

digunakan perusahaan sebesar Rp 

6.534.000,00 
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4. Muamar 

rezaldi, 

2019 

Requirement Planning 

(MRP) Studi Kasus 

UKM Batu Bata Wisnu 

Dasjak 

metodelot sizing yang digunakan 

adalah lot-for lot, economic order 

hasil perhitungan mse terkecil, 

maka metode yang terpilih yaitu 

moving average dengan nilai 

13.567.687. Berdasarkan hasil 

perhitungan MRP dengan teknik 

lot sizing yaitu POQ 

menghasilkan total biaya 

1.295.476 pemesanan bahan baku 

yang paling minimum yaitu POQ 

digunakan sebagai solusi untuk 

pengendalian persediaan bahan 

baku pada usaha kecil menengah 

(UKM) batu bata. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hairil 

chandra, 

2019 

Analisis Persediaan 

Bahan Baku Tempe 

Menggunakan Metode 

Material Requirement 

Planning (MRP) ( Studi 

Kasus Di Ukm Tempe 

Abdul Gofur) 

Merencanaan permintaan dimasa 

yang akan mendatang dan 

melakukan persediaan bahan baku 

menggunakan material 

requirement planning(MRP). 

Setelah mengetahui harga bahan 

penyusun, data kebutuhan 

material, struktur produk dan 

biaya untuk persediaan dengan 

menggunakan metode lot for lot 

economic order quantity (EOQ) 

dan period order quantity (POQ).  
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   Dari hasil perhitungan ketiga 

metode tersebut dipilih metode 

yang menghasilkan biaya 

persediaan paling minimum. 

Teknik period order quantity 

(POQ) menghasilkan biaya total 

persediaan yang terendah yaitu 

Rp 380.000. 

 


