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atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “METODE 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN DENGAN MRP”. Kami 
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bentuk kritik dan masukan dari para pembaca sangat diharapkan 

untuk dapat menyempurnakan.  

Pada buku ini disajikan juga studi kasus tentang 

Pengendalian Persediaan dengan menggunakan metode Material 

Requirement Planning untuk pembuatan komponen-komponen 

Pylon pesawat Airbus A 320 dan A 321 yang diproduksi di PT. 

Dirgantara Indonesia, dalam mengefisienkan biaya persediaan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Industri Pesawat Terbang 

Pesawat adalah alat transportasi yang memiliki makna 

yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi dan 

pertahanan negara, mengingat juga Indonesia adalah negara 

kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit ditembus tanpa 

alat transportasi yang memadai. Dari kondisi tersebut, muncul 

pemikiran bahwa sebagai negara kepulauan Indonesia berada 

dalam posisi untuk memiliki industri maritim dan 

penerbangan. Hal ini menyebabkan lahirnya industri pesawat 

terbang di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini. 

Ketika ekonomi global semakin terhubung, industri 

penerbangan adalah salah satu sektor transportasi tercepat. 

Transportasi udara memainkan peran penting untuk 

pariwisata, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, 

terutama di negara-negara berkembang.  

Transportasi udara juga menyediakan pintu masuk ke 

pasar internasional dan membantu dalam kemajuan 

perdagangan dunia. Industri penerbangan menyediakan total 

62,7 juta pekerjaan di seluruh dunia, ini secara langsung 

menghasilkan peluang kerja dalam perusahaan penerbangan, 

penyedia layanan navigasi udara dan operator bandara dan 

juga menciptakan lapangan kerja melalui rantai pasokan dalam 

pengangkutan barang dan jasa. 

Melihat antusias para pebisnis di berbagai negara dalam 

mendirikan berbagai usaha, terutama di Industri penerbangan 

dipengaruhi juga oleh jumlah wisatawan dan penduduk di 

dunia yang mengalami perkembangan signifikan setiap 

tahunnya.  

Berikut perkembangan jumlah penumpang lalu lintas 

udara global antara tahun 2006 dan 2020. 
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Gambar Grafik 1.1 Annual growth in global air traffic 

passenger demand from 2006 to 2020 

Sumber: Statista, 2019 

 
Berdasarkan gambar grafik 1.1 terlihat bahwa, Statistik 

tersebut mewakili pertumbuhan tahunan dalam permintaan 

penumpang lalu lintas udara global antara tahun 2006 dan 

2020. Pada tahun 2019, permintaan penumpang lalu lintas 

udara global diperkirakan meningkat sebesar 4,2 persen pada 

tahun sebelumnya. Pada 2020, lalu lintas diproyeksikan akan 

tumbuh dengan 4,1 persen lainnya. 

 

 
 

Gambar 1.2 Rangka Pesawat AirBus 

Sumber: Arconic Innovation,Engineered, 2016 
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PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan milik 

negara yang bergerak dalam bidang industri pesawat terbang. 

PT. Dirgantara Indonesia ini berdiri pada tahun 1976, yang 

mengawali produksinya dari fase perakitan saja, kemudian 

berkembang hingga memproduksi komponen-komponen 

pesawat terbang sendiri dengan jenis – jenis seperti pesawat 

terbang C212-CASA Spanyol, B0105-Jerman, Bell 417-Amerika, 

Puma SA330, dan Superpuma SA332-Perancis.  

 
B. Masalah Pengendalian Persediaan PT. Dirgantara Indonesia 

Salah satu unit usaha yang ada di PT. Dirgantara 

Indonesia adalah Satuan Usaha Aerostructure. Satuan Usaha 

Aerostructure yang bergerak di bidang perancangan, pembuatan 

komponen, dan perakitan sub-assembly kerangka pesawat 

terbang yang memiliki kualitas yang tinggi dan harga yang 

dapat bersaing. Selain itu perusahaan ini menjadi sub-

kontraktor untuk industry pesawat terbang besar di dunia 

seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain-lain. 

PT. Dirgantara Indonesia melakukan kegiatan berupa 

pembelian bahan baku, penyimpanan bahan baku, fabrikasi 

dan kemudian penjualan. Persediaan merupakan salah satu hal 

yang harus diperhatikan, karena diperlukan biaya yang tidak 

sedikit untuk menangani persediaan tersebut.  

Program Spirit yang dimiliki oleh PT. Dirgantara 

Indonesia berperan sebagai pemasok beberapa komponen jenis 

pesawat seperti Airbus A320 dan A321, yang dituntut oleh 

pihak luar negeri dibidang dirgantara untuk mengirimkan 

komponen – komponen jenis pesawat Airbus A320 dan A321 

sesuai waktunya tanpa adanya keterlambatan. Oleh karena itu, 

Proyek Single Aisle (SA) menjadi proyek yang paling utama di 

dalam Program Departemen Spirit Aerosystem (SAS) yang   

dimiliki   oleh   PT.  Dirgantara Indonesia yang sangat berperan 

penting. Pada program spirit ini terdapat 3 komponen yang 

harus dibuat oleh PT. Dirgantara Indonesia yaitu komponen 

Pylon, D’Nose, dan Skin seperti yang diilustrasikan pada gambar 

1.3 
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Gambar 1.3 Ilustrasi Struktur Bentuk Komponen D’Nose, 

Skin,Pylon Pesawat Airbus A320/A321 yang dibuat di 

PT.Dirgantara Indonesia 

Sumber: PT.Dirgantara Indonesia 

 

Pada program ini yang sering mengalami masalah 

pengendalian persediaan yaitu pada komponen Pylon. Pylon 

yaitu alat yang digunakan untuk meletakkan mesin atau engine 

mounting pada pesawat transport/ komersil.  

Data komponen- komponen yang dihasilkan oleh PT. 

Dirgantara Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1.1 Komponen-komponen yang dihasilkan PT. 

Dirgantara Indonesia 

 

NO Part Name 
Permintaan 

2017 2018 2019 

1 PYLON ASSY 

A320/A321 

59 81 16 

2 D'NOSE A320/A321 239 207 104 

3 SKIN ASSY A320/A321 365 277 127 

 
Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa komponen pylon 

merupakan komponen yang paling sedikit diproduksi 

dibandingkan dengan komponen D’Nose dan komponen Skin, 

dimana komponen pylon pada tahun 2017 memproduksi 59 
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buah, pada tahun 2018 diproduksi sebanyak 81 buah dan pada 

tahun 2019 diproduksi sebanyak 16 buah, angka tersebut 

menunjukan komponen pylon paling sedikit diproduksi 

dibandingkan dengan kedua komponen tersebut. Berdasarkan 

informasi dari Supervisor dan logistik bagian Assembly 

(Perakitan), bahwa permasalahan komponen pylon karena Line 

Stop pada Lini Assembly. Line Stop ini terjadi karena Lini 

Assembly tidak bisa berjalan diakibatkan kurangnya part – part 

yang diperlukan dalam perakitan komponen.  

Penyebab dari kurangnya part – part yang dibutuhkan ini 

dikarenakan adanya part yang cacat yang tetap diteruskan ke 

proses selanjutnya sehingga harus melakukan rework kembali, 

masih ada aktifitas menunggu kedatangan part, serta jumlah 

buffer stock yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan jadwal dalam pengisian kembali terhadap 

buffer stock yang tidak tepat waktu. 

 
Tabel 1.2 Total Biaya Persediaan 

 
Sumber : Data Perusahaan 

 
Dari keterangan pada tabel 1.2, maka total biaya yang 

dikeluarkan oleh PT. Dirgantara Indonesia untuk komponen 

Pylon sebesar Rp. 796.939.440. Dimana biaya tersebut 

didapatkan dari biaya pemesanan yang terdiri dari biaya antar, 

biaya pemeriksaan barang, surat menyurat, dan biaya bongkar 
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barang, sedangkan untuk biaya setiap kali pesan Rp. 20.000.000 

dan biaya pesan per item Rp 6.000.000. Sedangkan biaya 

penyimpanan, misalnya biaya perawatan barang, biaya 

keperluan gudang dan biaya lain-lainnya. Biaya penyimpanan 

tersebut telah ditentukan oleh perusahaan yaitu sebesar 10% 

dari harga per unitnya. Maka biaya penyimpanan perusahaan 

sebesar Rp. 126.469.720.- 

 
 

Gambar 1.4 Rangka Pylon 

Sumber: Pylon Aircraft Design, 2019 

 
Aktivitas perencanaan meliputi tentang merencanakan 

apa, bagaimana, kapan, dan berapa banyak suatu produk akan 

diproduksi. Sedangkan, pengendalian berarti kontrol terhadap 

kegiatan aktivitas produksi agar kelangsungan perusahaan 

dapat berjalan terus. Salah satu kegiatan perencanaan dan 

pengendalian yang penting adalah penyedian bahan baku.  

Apabila persediaan bahan baku habis maka kegiatan 

produksi dapat terhambat dan membuat konsumen kecewa. 

Selain itu, bahan baku yang habis sebelum masanya dapat 

mengganggu atau menghambat proses produksi dalam 

memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, apabila bahan 

baku yang tersedia melimpah, perusahaan juga harus dapat 

melakukan penyediaan tempat terhadap jumlah stock agar 

bahan baku tidak lama menunggu proses produksi. Kelebihan 
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atau penumpukan bahan baku dapat menyebabkan 

pembengkakan biaya bagi perusahaan.  

Pengendalian bahan baku juga sangat penting dilakukan 

agar proporsi jumlah yang digunakan sesuai dengan efisiensi 

produksinya. Pengendalian dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat melayani kebutuhan bahan baku dengan tepat dan 

dengan biaya yang rendah. Umumnya, perusahaan melakukan 

perencanaan dan pengendalian tidak berdasarkan metode-

metode yang sudah baku, tetapi hanya berdasarkan pada 

pengalaman-pengalaman sebelumnya.  

Hal ini membuat perusahaan tidak memiliki formulasi 

bahan baku paten dalam melakukan produksi. Formulasi yang 

paten dalam proses produksi sangat penting agar efisiensi 

pemakaian bahan baku dapat terkontrol sesuai dengan jumlah 

barang yang akan diproduksi.  

Pengendalian persediaan bahan baku bertujuan untuk 

meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh 

sebab itu, perusahaan perlu mengadakan pengendalian agar 

persediaan bahan baku berada dititik yang optimal, tidak 

mengalami kelebihan atau kekurangan.  

Sedangkan, Perusahaan yang bersangkutan sampai saat 

ini belum mengimplementasikan manajemen persediaan 

Material Requirements Planning. Masalah perencanaan 

kebutuhan bahan baku, sebenarnya telah dikembangkan suatu 

system.  

Saat ini perusahaan telah menggunakan metode 

Integrated Resource Planning untuk pengendalian persediaan. 

Proses kerja IRP ini menggunakan jaringan komputer atau 

Software yang terintegrasi antara satu divisi dengan divisi lain.  
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Gambar 1.5 Software Integrated Resource Planning (IRP) 

Sumber : Data perusahaan 

 
Sistem ini adalah Material Requirements Planning (MRP), 

Metode ini digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya saling 

bergantung (dependent) dengan empat tahapan mendasar yang 

dimiliki. Pada salah satu tahapan metode yaitu tahapan 

penentuan ukuran pemesanan (lotting) digunakan beberapa 

teknik lot size diantaranya teknik Lot for Lot yang dapat 

menghasilkan jumlah pesanan yang optimal dan memberikan 

total biaya persediaan minimum, tergantung kondisi dari 

perusahaan tersebut.  

Pada kajian dalam buku ini biaya pemesanan bersama 

menjadi kelemahan bagi perusahaan. Pengendalian Persediaan 

untuk satu komponen pesawat dengan menggunakan metode 

Integrated Resource Planning (IRP) perusahaan dirasa belum 

efektif maka dari itu perusahaan perlu melakukan 

pengendalian dengan menggunakan metode lain untuk lebih 
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mengefisiensikan biaya persediaan. Untuk melakukan 

pengendalian Persediaan terdapat beberapa metode 

operasional yang salah satunya yaitu Material Requirement 

Planning (MRP). Perlu diselidiki untuk perusahaan ini apakah 

terknik lot for lot tersebut dapat memberikan total biaya 

minimum. 

Dengan memperhatikan alasan-alasan diatas seperti PT. 

Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan milik negara 

yang bergerak dalam bidang industri pesawat terbang satu-

satunya di Indonesia yang berperan sebagai pemasok beberapa 

komponen jenis pesawat seperti Airbus A320 dan A321, yang 

dituntut oleh pihak luar negeri dibidang dirgantara untuk 

mengirimkan komponen–komponen jenis pesawat Airbus A320 

dan A321 sesuai waktunya tanpa adanya keterlambatan. 

Komponen pylon paling sedikit diproduksi dibandingkan 

dengan kedua komponen tersebut. Berdasarkan informasi dari 

supervisor dan logistik bagian Assembly (perakitan), bahwa 

permasalahan komponen Pylon karena Line Stop pada Lini 

Assembly. Line Stop ini terjadi karena Lini Assembly tidak bisa 

berjalan diakibatkan kurangnya part–part yang diperlukan 

dalam perakitan komponen. 
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BAB II 
MANAJEMEN 

 
 

Pertumbuhan fenomenal pembangunan gedung bertingkat 

tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan 

tantangan baru dalam bidang pengelolaan gedung yang terbagi. 

Undang-undang mengatur perusahaan manajemen (MC) untuk 

pemeliharaan dan kesejahteraan yang tepat dari bangunan yang 

dibagi lagi di mana semua pemilik memiliki kepentingan yang 

sama. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua pihak, 

pengembang dan pemilik parsel, harus memiliki pemahaman yang 

jelas tentang hak dan tanggung jawab masing-masing yang 

berkaitan dengan manajemen perusahaan. 

 
A. Definisi Manajemen 

Manajemen bukanlah suatu hal yang baru dalam 

kehidupan sehari-hari. Kata manajemen secara etimologi 

berasal dari bahasa Perancis Kuno menagmenet, yang memiliki 

arti seni melaksanakan dan mengatur. Secara umum, 

pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan 

pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun 

organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta 

pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa 

manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistem 

agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling 

bekerjasama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat 

luas. Berikut ini ada beberapa definisi manajemen yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

Menurut teori yang dikemukakan James Lundy (2017:7) 

menyatakan bahwa: “Management is principally a task of planning, 

coordinating, motivating and controlling the efforts of other towards a 

specific objective. It involves the combining of the traditional factors of 

production land, labour, capital in an optimum manner, paying due 

attention, of course, particular goals of the organization”. 



11 
    
 

Menurut pendapat lain pengertian manajemen menurut 

George R. Terry diterjemahkan oleh Malayu Hasibuan, (2016:2) 

menjelaskan manajemen adalah sebagai berikut: 

“Management is a distinct process consisting of planning. 

Organizing, actuating, and controlling performed to determine 

and accomplish stated objectives by the use human being and 

other resources”. 

Artinya: “Manajemen merupakan suatu proses khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengor-

ganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya.”  

Berbeda halnya menurut Sarinah (2017:7) dalam buku 

pengantar manajemen mengatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan 

dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya 

organisasi lainnya. 

Berdasarkan paparan beberapa ahli tersebut, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen 

adalah suatu ilmu dan seni yang meliputi beberapa proses 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan bersama melalui orang-orang dan sumber daya 

organisasi lainnya yang diantaranya terdiri atas tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. 

 
B. Fungsi – Fungsi Manajemen 

Keberhasilan sebuah perusahaan, dapat dilihat dari 

seberapa baiknya manajemen dalam perusahaan tersebut. 

Dalam pelaksanaanya, manajemen memiliki beberapa fungsi 

yang merupakan elemen dasar yang dijadikan acuan oleh 

manajer dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapainya. 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi-

fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Suhardi (2018:31) 

yaitu: 
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1. Perencanaan (Planning) adalah proses yang menyangkut 

upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 

kecenderungan di masa yang akan datang dengan 

penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk 

mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan-

kegiatan perencanaan ini meliputi:  

a. Menetapkan tujuan dan target bisnis  

b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target 

bisnis tersebut  

c. Menentukan sumber daya yang diperlukan. 

d. Menetapkan standar indikator keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan dan target bisnis 

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah proses yang 

menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah 

struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan 

lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan 

bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara 

efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 

Kegiatan-kegiatan dalam organizing (pengorganisasian) 

adalah: 

a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan 

menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang 

diperlukan. 

b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan 

adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. 

c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. 

d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi 

yang paling tepat 

3. Actuating/Directing (Pengimplementasian/Pengarahan) 

adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan 

oleh seluruh pihak dalam organisasi atau perusahaan, serta 

proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh 
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kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan actuating 

dan directing ini adalah: 

a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, 

pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga 

kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan.  

b. Memberikan tugas-tugas dan penjelasan rutin mengenai 

pekerjaan. 

c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 

4. Controlling (Pengendalian/pengawasan) adalah proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan, diorganisasikan dan 

diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut agar 

bisa melakukan pengendalian sebaik mungkin sehingga apa 

yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan tujuan dari perusahaan. Kegiatan Controlling ini 

adalah: 

a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan 

target bisnis sesuai indikator yang telah ditetapkan.  

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas 

penyimpangan yang mungkin ditemukan.  

c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai 

masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan 

target bisnis. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi utama 

dalam manajemen dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian 

terhadap suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 
Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang telah 

dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang dijadikan 

acuan dalam proses manajemen dimulai dari merencanakan 

hingga mengendalikan sumber daya yang ada guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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BAB III 
MANAJEMEN OPERASI 

 
 

 
Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan 

secara maksimal penggunan semua faktor produksi yang ada baik 

itu tenaga kerja (SDM), mesin, peralatan, raw material (bahan 

mentah) dan faktor produksi yang lainnya dalam proses 

transformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang atau 

jasa. 

 
A. Definisi Manajemen Operasi 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun 

manufaktur senantiasa melakukan proses-proses transformasi 

di setiap aktivitas operasinya. Barang dan jasa tersebut dapat 

dibeli atau dikonsumsi dalam jumlah yang beraneka ragam dan 

bentuk yang bermacam-macam. Hal ini didukung oleh 

kegiatan produksi atau operasi yang mengubah input seperti 

sumber daya menjadi output yaitu barang yang memiliki nilai 

tambah setelah melalui proses untuk menambah nilai kegunaan 

barang atau jasa. Manajemen operasi yang efisien memastikan 

keberhasilan proyek. Melaksanakan produksi dalam suatu 

perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk 

menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan 

dan pengoordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan 

produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau 

manajemen operasi. Mereka mengelola semua aspek yang 

terkait dengan operasi yang terjadi dalam bisnis. Dengan 

pemaparan pernyataan diatas beberapa ahli mendefinisikan 

manajemen operasi atau produksi dalam pengertian yang 

umum.  

Pertama pendapat yang dikemukakan oleh Eddy 

Herjanto (2015:2), manajemen operasi merupakan: “Suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa 
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atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber 

daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan.” 

Sofjan Assauri (2016:1) bahwa “Manajemen operasi 

adalah manajemen dari bagian suatu organisasi yang 

bertanggung jawab untuk kegiatan produksi barang atau jasa”. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Suhardi 

(2018:262), manajemen operasi merupakan suatu proses untuk 

merubah wujud sumber daya (input) menghasilkan keluaran 

(output) berupa barang atau jasa. 

Kemudian menurut Rony Edward Utama, dkk (2019:2) 

pengertian manajemen operasi sebagai berikut: “Kegiatan yang 

komplek, tidak saja mencakup pelaksanaan fungsi manajemen 

dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam mencapai 

tujuan operasi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk 

memperoleh suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang 

diinginkan, dengan proses produksi yang efisien dan efektif, 

serta dengan mengantisipasi perkembangan teknologi dan 

kebutuhan konsumen dimasa mendatang” 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan 

tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

manajemen operasi adalah suatu kombinasi aktivitas untuk 

mengubah input seperti bahan baku, sumber daya dan lainnya 

menjadi output berupa barang dan jasa yang telah diberikan 

suatu nilai sehingga dapat berguna dan memiliki nilai tambah 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan yang 

dapat digunakan oleh perusahaan yang berguna untuk 

kegiatan produksi perusahaan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup manajemen Menurut K. M. Starr (dalam 

Manahan P. Tampubolon 2018:7) yaitu mencakup perancangan 

atau penyiapan sistem produksi dan operasi, serta 

pengoperasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan 

dalam perancangan atau desain dari sistem produksi dan 

operasi meliputi: 
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1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (produk).  

Kegiatan produksi dan operasi harus dapat 

menghasilkan produk, berupa barang atau jasa secara efektif 

dan efisien serta dengan mutu atau kualitas yang baik. Oleh 

karena itu setiap kegiatan produksi dan operasi harus 

dimulai dari penyeleksian dan perancangan produk yang 

akan dihasilkan. Kegiatan ini harus diawali dengan 

kegiatan-kegiatan penelitian atau riset, serta usaha-usaha 

pengembangan produk yang sudah ada. Dengan hasil riset 

dan pengembangan produk ini, maka diseleksi dengan 

diputuskan produk apa yang akan dihasilkan dan 

bagaimana desain dari produk tersebut. Untuk penyeleksian 

dan perancangan produk, perlu diterapkan konsep-konsep 

standarisasi, simplifikasi dan spesialisasi. Akhirnya dalam 

pembahasan ini perlu dikaji hubungan timbal balik yang 

erat diantara seleksi produk dan rancangan produk dengan 

kapasitas produk dan operasi. 

2. Seleksi dan perancangan proses serta peralatan.  

Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus 

dilakukan untuk merealisasikan usaha guna menghasilkan 

usahanya adalah menentukan jenis proses yang akan 

dipergunakan serta peralatannya.  

Dalam hal ini kegiatan harus dimulai dari 

penyeleksian dan pemilihan akan jenis proses yang akan 

dipergunakan, yang tidak terlepas dari produk yang akan 

dihasilkan. Kegiatan selanjutnya adalah menentukan 

teknologi dan peralatan yang akan dipilih dalam 

pelaksanaan kegiatan produksi tersebut. Penyeleksian dan 

penentuan peralatan yang dipilih tidak hanya mencakup 

mesin dan peralatan, tetapi juga mencakup bangunan dan 

lingkungan kerja.  

3. Pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksi.  

Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber 

bahan dan masukan (input), serta ditentukan pula oleh biaya 

penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan (output) 
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berupa barang jadi atau jasa ke pasar. Oleh karena itu untuk 

menjamin kelancaran, maka sangat penting peranan dari 

pemilihan lokasi perusahaan. Perlu diperhatikan faktor 

jarak, kelancaran dan biaya pengangkutan dari sumber-

sumber bahan dan masukan (input) serta biaya 

pengangkutan dari barang jadi ke pasar. 

4. Rancangan tata letak (layout) dan arus kerja.  

Kelancaran dalam proses produksi dan operasi 

ditentukan pula oleh salah satu faktor terpenting dalam 

perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak 

(layout) dan arus kerja. Rancangan tata letak harus 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti kerja 

optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, 

kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan 

dalam proses akan meminimalisasi biaya yang timbul dari 

pergerakan dalam proses atau material handling. 

5. Rancangan tugas pekerja.  

Rancangan tugas pekerjaan merupakan bagian yang 

integral dari rancangan sistem. Dalam melaksanakan fungsi 

produksi dari operasi, maka organisasi kerja harus disusun, 

karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas 

pekerjaan, merupakan alat atau wadah kegiatan yang 

hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan 

atau unit produksi dan operasi tersebut. Rancangan tugas 

pekerjaan harus merupakan salah satu kesatuan dari human 

engineering dalam rangka untuk menghasilkan rancangan 

kerja yang optimal. 

6. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas.  

Sebenarnya rancangan sistem produksi dan operasi 

harus disusun dengan landasan strategi produksi dan 

operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi 

produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang 

maksud dan tujuan dari produksi dan operasi, serta misi 

kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang, 

yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan mutu 

atau kualitas. Semua hal tersebut merupakan landasan bagi 
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penyusunan strategi produksi dan operasi, maka 

ditentukanlah pemilihan kapasitas yang akan dijalankan 

dalam bidang produksi dan operasi. 

 
Ruang lingkup manajemen operasi disini menjelaskan 

bahwa sebelum perusahaan ingin menghasilkan produk 

dengan mutu yang baik, harus melalui tahapan penelitian dan 

riset tentang bagaimana perancangan dan penyeleksian dari 

produk yang ingin dihasilkan. Ruang lingkup manajemen 

operasi pada dasarnya mencakup seluruh proses 

pengoperasian dan persiapan sistem yang dimulai dari 

menentukan perencanaan hasil produk yang diinginkan, 

pemilihan langkah kerja yang sesuai, pemilihan lokasi yang 

tepat, mengatur tata letak (layout) yang efektif dan desain tugas 

pekerjaan terencana serta strategi produksi dengan pemilihan 

kapasitas yang tepat 
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BAB IV 
MANAJEMEN PERSEDIAAN 

 
 

 
Dalam dunia usaha, terutama usaha di bidang produksi 

barang ataupun usaha dagang, istilah persediaan sering kali 

digunakan untuk gambarkan stok barang yang dimiliki oleh 

perusahaan. Persediaan biasanya dikelola sedemikian rupa 

sehingga perusahaan berada pada zona aman dari berbagai 

kemungkinan yang bisa mengancam perusahaan terkait dengan 

persediaan bahan baku ataupun produk jadi yang mereka 

butuhkan.  

Jika persediaan yang ada jumlahnya berlebihan, maka 

persediaan tentu menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Karena 

itu, setiap barang yang disimpan pasti membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Namun, jika persediaan yang tersedia kurang, maka 

akan menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan 

kehilangan konsumen dan penjualan.  

Adanya ketidakpastian terhadap waktu pemesanan, 

pasokan dari supplier hingga ketidakjelasan permintaan ini semua 

perlu diatur agar tidak timbul dalam sebuah perusahaan. 

Karenanya diperlukan manajemen persediaan agar semua dapat 

dikendalikan. 

 
A. Definisi Manajemen Persediaan 

Manajemen persediaan merupakan bagian yang harus 

ada dalam organisasi atau perusahaan saat ini. Sangat penting 

bagi perusahaan untuk melakukan manajemen persediaan 

karena hal tersebut sejalan dengan tujuan manajemen operasi 

yaitu untuk meminimalkan total biaya dan memaksimalkan 

tingkat pelayanan pada pelanggan dengan menyediakan 

barang atau jasa yang bermutu baik. Segala aktivitas 

manajemen persediaan mencakup berbagai pengelolaan, 

perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian atau 

pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap persediaan.  
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Definisi manajemen persediaan menurut Irham Fahmi 

(2016:109) adalah Kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik barang 

mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi agar tersedia 

baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. 

Pendapat lain mengenai pengertian manajemen 

persediaan juga dikemukakan oleh Manahan P. Tampubolon 

(2018:233) adalah sistem persediaan di dalam suatu perusahaan 

yang mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam 

proses konversi barang. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan 

tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

manajemen persediaan merupakan suatu sistem untuk 

merencanakan, mengatur dan mengendalikan persediaan 

sehingga perusahaan dapat menjaga persediaannya agar tetap 

seimbang kuantitasnya dengan permintaan pelanggan serta 

meningkatkan efisiensi dalam total biaya persediaan yang 

harus dikeluarkan. 

 
B. Macam- Macam Persediaan 

Persediaan memiliki berbagai bentuk berbeda yang 

dikelompokan berdasarkan macamnya sesuai dengan bidang 

atau kegiatan normal usaha dari perusahaan tersebut. Macam-

macam persediaan terbagi 4 macam pengelompokan 

sebagaimana dikemukakan oleh Jay Heizer dan Barry Render 

(2015:554) yang diterjemahkan oleh Hirson Kurnia, Ratna 

Saraswati dan David Wijaya yaitu: 

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) adalah 

bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Bahan-

bahan dapat diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari 

supplier. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan 

atau menyaring bahan dari pemasok dengan proses 

produksi. 

2. Persediaan barang setengah jadi (work in process) atau 

barang dalam proses adalah komponen atau bahan mentah 

yang telah melewati sebuah proses produksi atau telah 
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melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai 

atau akan diproses kembali menjadi barang jadi. 

3. Persediaan pasokan pemeliharaan/perbaikan operasi/MRO 

(maintenance, repair, operating) yaitu Persediaan yang 

disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan dan operasional 

yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dalam 

proses-proses tetap produktif. MRO ada karena kebutuhan 

dan waktu pemeliharaan serta perbaikan dari beberapa 

peralatan/mesin tidak dapat diketahui. 

4. Persediaan barang jadi (finished good inventory) yaitu produk 

yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman 

kepada konsumen. Barang jadi dapat dimasukan ke 

persediaan karena permintaan pelanggan pada masa 

mendatang tidak diketahui. 

 
Sedangkan definisi dari manajemen persediaan menurut 

William J. Stevenson dan Choung (2015:181) diterjemahkan 

oleh Diana Angelica, David Wijaya dan Hirson Kurnia, macam-

macam persediaan meliputi: 

1. Barang mentah dan suku cadang yang dibeli. 

2. Barang setengah jadi, disebut juga dengan barang dalam 

proses (BDP). 

3. Persediaan barang jadi (perusahaan manufaktur) atau 

barang dagangan. 

4. Suku cadang pengganti, alat-alat dan pasokan. 

5. Barang dalam transit ke gudang atau pelanggan. 

 
Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa persediaan memerlukan adanya penilaian 

(valuation), karena persediaan merupakan pedoman untuk 

mengevaluasi prosedur yang dapat memberikan penilaian 

(pengukuran) yang lebih baik dan memberikan informasi yang 

lebih baik tentang arus kas perusahaan dikemudian hari. 

 
C. Pentingnya Persediaan 

Suatu perusahaan akan selalu mempunyai persediaan 

berupa persediaan bahan baku, persediaan barang setengah 
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jadi ataupun persediaan barang jadi untuk perusahaan-

perusahaan industri (processing), maupun persediaan barang-

barang dagangan yang berupa finished product ataupun barang-

barang yang belum lengkap untuk perusahaan dagang. 

Perusahaan selalu membutuhkan persediaan disebabkan 

karena: 

1. Bahan-bahan (barang-barang) yang diperlukan perusahaan 

tidak dapat dating secara satu persatu sebesar barang 

dagangan diperlukan serta pada saat barang dagangan 

diperlukan. Bahan-bahan (barang-barang) akan datang 

dalam jumlah yang besar, sehingga dengan demikian akan 

terjadi persediaan barang atau bahan dan tentu saja 

perusahaan harus menanggung biaya-biaya dan resiko 

dengan adanya persediaan barang atau bahan. 

2. Untuk perusahaan-perusahaan industri, apabila terjadi 

bahan baku belum ada (datang), sedangkan tidak ada 

persediaan bahan baku, maka tentu saja kegiatan produksi 

akan terhenti dengan sendirinya.  

Demikian juga untuk perusahaan dagang, bila 

persediaan barang yang dijual tidak ada, padahal ada 

langganan yang akan membelinya maka tentu saja 

langganan akan kecewa. Kalau tidak ada persediaan barang 

atau bahan terjadi lebih dari satu kali saja maka langganan 

akan semakin kecewa dan mulai mencari perusahaan lain 

yang lebih memuaskan. 

3. Sebaliknya, apabila terdapat persediaan yang terlalu banyak 

maka keadaannya juga tidak menguntungkan. Persediaan 

yang terlalu banyak akan menghabiskan biaya yang besar, 

disamping resiko kerusakan didalam penyimpanan serta 

resiko-resiko yang lainnya sehubungan dengan semakin 

lamanya bahan atau barang dalam penyimpanan akan 

menjadi semakin besar. 

 
Masalahnya sekarang adalah berapa banyak persediaan 

harus ada, serta kapan persediaan bahan atau barang dibeli. 

Sebab sebagaimana diketahui apabila persediaan bahan atau 
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barang habis, maka akan menyebabkan berbagai kerugian bagi 

perusahaan. Sebaliknya apabila persediaan terlalu banyak juga 

akan menimbulkan tambahan biaya yang semestinya dapat 

dihemat. Dengan demikian untuk mencapai efisiensi 

persediaan barang, paling sedikit management harus dapat 

menentukan suatu jumlah yang tepat untuk dibeli serta kapan 

pembelian barang dilakukan. Dari pembelian bahan baku 

diharapkan proses produksi perusahaan tidak terganggu 

(disebabkan karena gangguan bahan baku) serta biaya-biaya 

persediaan barang dagangan dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Sehubungan dengan pengadaan persediaan barang 

dagangan, maka perlu dikembangkan adanya suatu sistem 

pengawasan persediaan yang optimal. Sistem pengawasan 

persediaan yang optimal yaitu meliputi: 

1. Kapan mengadakan pemesanan barang kembali 

2. Berapa barang yang akan dipesan kembali 

 
Untuk melaksanakan pengawasan persediaan yang 

optimal tentu saja harus diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengadaan persediaan. Dengan mengabaikan 

salah satu faktor saja berarti perusahaan akan mendapatkan 

resiko yang lebih besar. 

 

  



24 
 
 

BAB V 
MATERIAL REQUIREMENTS 

PLANNING (MRP) 
 

 
Bagi perusahaan manufaktur, kebutuhan akan suatu 

komponen barang tidak selalu dapat dilakukan secara 

independen, melainkan sangat tergantung pada produk akhir atau 

barang induknya (parent item). Keadaan ini menyebabkan 

kebutuhan komponen barang sulit untuk diramalkan sebelumnya, 

dan mendorong beralihnya pendekatan dari pengendalian 

persediaan reaktif ke MRP, atau dengan kata lain dari pendekatan 

Independent-demand ke pendekatan Dependent-demand. 

 
A. Definisi Material Requirements Planning (MRP) 

Material Requirements Planning (MRP) pada hakikatnya 

merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk 

penjadwalan produksi dan pembelian item produksi yang 

bersifat dependent demand. Informasi mengenai permintaan 

produk jadi, struktur dan komponen produk, waktu tunggu 

(lead time), serta posisi persediaan saat ini digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas biaya produksi dan pembelian 

Material Requiremnts Planning (MRP) menurut Elyased 

and Thomas (edisi kedua: 191) mendefinisikan struktur 

material merupakan bagian dari pondasi sistem Material 

Requirements Planning, di samping bill of material database, 

routing produk dan waktu tunggu produksi oleh bagian 

manufaktur, dan jadwal induk diperlukan untuk menjalankan 

sistem perencanaan ini. 

Sedangkan menurut Jay Heizer, Barry Render dan Chuck 

Munson (2017:575) menyatakan: 

“Material Requirement Planning (MRP) systems is timely and 

accurate replanning, However, many firms find they do not want 

to respond to minor scheduling or quantity changes even if they 

are aware of them” 
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Artinya: Sistem MRP adalah perencanaan ulang yang 

tepat waktu dan akurat, Namun, banyak perusahaan 

mendapati mereka tidak ingin menanggapi penjadwalan kecil 

atau perubahan kuantitas meskipun mereka menyadarinya. 

Terakhir pengertian Material requirements planning 

menurut Tampubolon (2018) perencanaan kebutuhan bahan 

yang lebih dikenal dengan MRP (Material Requirements 

Planning) merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh 

bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu 

perusahaan, baik usaha manufaktur maupun usaha jasa. 

Berdasarkan pengertian Material requirements planning (MRP) 

yang telah dikemukakan oleh beberpa ahli diatas, dapat 

disimpulkan Material requirements planning merupakan metode 

perencanaan (planning) dan penjadwalan (scheduling) pesanan 

dan inventory untuk item-item yang termasuk dalam dependent 

demand adalah bahan baku (raw material), bagian dari produk 

(parts), sub - perakitan (subassemblies), dan perakitan 

(assemblies). 

 
B. Syarat Penggunaan Material Requirements Planning (MRP) 

Tujuan dari Material Requirements Planning (MRP) untuk 

menghasilkan informasi persediaan yang mampu digunakan 

untuk mendukung melakukan tindakan secara tepat dalam 

melakukan produksi. Agar Material Requirements Planning 

(MRP) dapat berfungsi dan dioperasionalisasikan dengan 

efektif ada beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang 

dimaksud adalah: 

1. Harus ada MPS (Master Production Schedule) atau rencana 

produksi yang menetapkan jumlah dan waktu suatu produk 

akhir harus tersedia dalam periode perencanaan. 

2. Harus ada identifikasi khusus bagi setiap item persediaan. 

3. Harus ada struktur produk yang jelas yang gambarkan 

tentang langkah-langkah pembuatan produk. 

4. Harus ada catatan tentang persediaan saat ini maupun yang 

direncanakan. 
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C. Tahapan Penerapan Material Requirements Planning (MRP) 

Setelah diketahui syarat-syarat dalam penggunaan 

Material Requirements Planning (MRP) terdapat tahapan-tahapan 

dalam menerapkan metode Material Requirements Planning 

(MRP) sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis rencana produksi produk akhir (level 0), 

dimulai dari penetapan kebutuhan kasar (GR) yang 

jumlahnya sesuai dengan rencana produksi yang terdapat 

dalam MPS. 

2. Netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan 

kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan 

diterima, jumlah persediaan yang tersedia dan jumlah 

persediaan yang telah dialokasikan. 

3. Menempatkan suatu pelepasan pemesanan (PO) pada 

waktu yang tepat dengan cara menghitung mundur 

(backward scheduling) dari waktu yang dikehendaki dengan 

memperhitungkan waktu tenggang perakitan/ pembuatan 

produk akhir tersebut. 

4. Menjabarkan rencana produksi produk akhir ke kebutuhan 

kasar untuk komponen-komponennya (level 1) dengan 

memperhatikan kebutuhan per unit sesuai dengan daftar 

material Bill Of Material (BOM). Untuk komponen level 1, 

kebutuhan kasar mengacu pada rencana pelepasan pesanan 

(PO) dari level 0. 

5. Proses analisis diteruskan ke komponen - komponen level 

berikutnya sampai semua komponen telah dianalisis. 

6. Dibuatkan rangkuman yang menunjukan skedul pembelian 

komponen dasar (yang tidak dibuat/dirakit oleh 

perusahaan) dan skedul produksi jangka pendek per jenis 

item. Skedul pembelian disampaikan kebagian pengadaan, 

sedangkan skedul produksi disampaikan ke lini-lini 

produksi terkait yang berhubungan dengan produksi. 

 

D. Input Utama Material Requirements Planning (MRP) 

Menurut Baroto yang dikutip oleh Emy Khikmawati, dkk 

dalam jurnal rekayasa teknologi dan sains Vol. 1 No. 1 



27 
    
 

(2017:29), “Agar MRP dapat dibuat dengan baik, Material 

Requirements Planning (MRP) memerlukan beberapa input 

utama yang harus terpenuhi. Input utama itu merupakan 

komponen dasar MRP yang terdiri dari: 

1. Master Production Schedule (MPS) 

Merupakan suatu pernyataan definitif tentang produk 

akhir (end item) apa yang direncanakan perusahaan untuk 

diproduksi, berapa kuantitas yang dibutuhkan, pada waktu 

kapan dibutuhkan, dan bilamana produk itu akan 

diproduksi. MPS disusun berkaitan dengan pemasaran, 

rencana distribusi, perencanaan produksi, dan perencanaan 

kapasitas. 

2. Bill of Material (BOM) 

Meliputi daftar barang atau material yang diperlukan 

bagi perakitan, pencampuran, dan pembuatan produk akhir. 

BOM (Bill of Material) dibuat untuk menentukan barang 

mana yang harus dibeli dan barang mana yang harus 

dibuat. 

3. Struktur Produk 

Merupakan gambaran tentang langkah-langkah atau 

proses pembuatan produk, mulai dari bahan baku hingga 

produk akhir. 

4. Catatan Persediaan 

Sistem Material Requirement Planning (MRP) harus 

memiliki dan menjaga suatu data persediaan yang up to date 

untuk setiap komponen barang. Data ini harus 

menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan 

komponen dan seluruh transaksi persediaan, baik yang 

sudah terjadi maupun yang sedang direncanakan. 

5. Waktu Ancang (Lead Time) 

Waktu ancang (lead time) ini diperlukan mengingat 

MRP memiliki dimensi fase waktu yang akan sangat 

berpengaruh terhadap pola persediaan komponen.  

Waktu ancang adalah waktu yang diperlukan mulai 

dari saat pesanan item dilakukan sampai dengan saat item 

tersebut diterima dan siap untuk digunakan, baik item 
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produk yang dibuat sendiri maupun item produk yang 

dipesan dari luar perusahaan. 

 

E. Sistem Lot-Sizing pada System Material Requirement 

Planning (MRP) 

Lot sizing adalah kuantitas yang dikeluarkan pada 

rencana penerimaan order dan pengeluaran order pada jadwal 

perencanaan material. Untuk barang-barang yang diproduksi 

sendiri ukuran lot adalah kuantitas produksi, sedangkan untuk 

barang-barang yang dibeli, lot sizing merupakan kuantitas yang 

dipesan dari supplier. Sebagian besar lot sizing berurusan 

dengan bagaimana menyeimbangkan antara setup cost/ ordering 

cost dan holding cost yang berhubungan dengan kebutuhan 

bersih yang dihitung dari proses perencanaan material. 

Dalam kajian dalam buku ini metode lot sizing yang 

digunakan adalah: 

1 Lot per lot (Lot for lot) 

2 Penyeimbangan sebagian periode (Part-periode-balancing) 

 
F. Lot – per – lot (lot for lot) 

Metode Lot-for-lot, atau dikenal sebagai metode 

persediaan minimal. Berdasarkan pada kebutuhan 

menyediakan persediaan atau memproduksi sesuai dengan 

jumlah yang diperlukan saja, jumlah persediaan diusahakan 

seminimal mungkin.  

Jumlah pesanan sesuai dengan jumlah yang 

sesungguhnya diperlukan menghasilkan tidak adanya 

persediaan yang disimpan. Sehingga biaya yang timbul hanya 

berupa biaya pemesanan saja. 

Adapun yang dapat dilakukan oleh teknik ini adalah: 

1 Menetapkan rencana pemesanan dengan tepat terhadap 

kebutuhan bersih. 

2 Menghasilkan dengan tepat apa yang dibutuhkan setiap 

minggunya tanpa ada kelebihan yang dibawa ke periode 

berikutnya. 

3 Meminimalisasi biaya persediaan. 

4 Menghindari biaya pengadaan atau keterbatasan kapasitas. 
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G. Part Periode Balancing (PPB) 

Metode penyeimbangan sebagian periode merupakan 

salah satu pendekatan dalam menentukan ukuran lot untuk 

suatu kebutuhan material yang tidak seragam, yang bertujuan 

untuk memperkecil biaya total persediaan.  

Meskipun tidak menjamin diperolehnya biaya total yang 

minimum, metode ini memberikan pemecahan masalah yang 

baik. seperti model EOQ, metode ini berusaha untuk membuat 

biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan. Namun, 

berbeda dengan model EOQ, metode ini dapat menggunakan 

jumlah pesanan yang berbeda untuk setiap pesanan, yang 

dikarenakan jumlah permintaan setiap periode tidak sama.  

Ukuran Lot dicari dengan menggunakan pendekatan 

sebagian periode ekonomis (Economic Part Periode) yaitu dengan 

membagi biaya pemesanan (Biaya Set up untuk kasus produksi) 

dengan biaya penyimpanan per unit per periode. 
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BAB VI 
BIAYA 

 

 
Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah banyak maupun 

sedikit agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri 

merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam 

menentukan harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan 

juga dapat menentukan laba yang diperoleh perusahaan. 

 
A. Definisi Biaya 

Dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan dan 

pengendalian manajemen membutuhkan pemahaman akan arti 

biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. 

Pembebanan biaya atas produk, jasa, pelanggan dan objek lain 

yang merupakan kepentingan manajemen, adalah salah satu 

tujuan dasar sistem informasi akuntansi manajemen. 

Peningkatan keakuratan pembebanan biaya menghasilkan 

informasi yang lebih bermutu tinggi yang kemudian dapat 

digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. 

Memperbaiki penentuan biaya telah menjadi pengembangan 

utama dalam bidang manajemen biaya. 

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2015:8) “Biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:9), biaya 

mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan 

secara sempit. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam 

usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu baik yang sudah terjadi/baru direncanakan. Biaya 

dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam 

satuan uang untuk memperoleh aktiva. 
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Menurut Firdaus Dunia. (2018:47) menyatakan bahwa 

pengertian biaya yaitu: “Pengeluaran-pengeluaran atau nilai 

pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang 

mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang, yaitu 

melebihi satu periode akuntansi. Biasanya jumlah ini disajikan 

dalam laporan posisi keuangan sebagai elemen-elemen aset.” 

Berdasarkan pengertian biaya menurut para ahli diatas, 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa biaya 

didefinisikan sebagai semua pengorbanan ekonomi yang dapat 

diukur dengan jumlah moneter yang harus dibayarkan baik 

yang telah terjadi maupun yang akan terjadi tidak dapat 

dihindarkan dan digunakan dalam rangka memperoleh 

penghasilan. 

 
B. Jenis – Jenis Biaya 

Biaya merupakan factor yang sangat sensitive di dalam 

perusahaan dimana sangat dipelukan untuk mengembangkan 

data biaya yang dapat membantu pihak manajemen dalam 

mencapai tujuan. Menurut Mulyadi (2015: 13) biaya dapat 

digolongkan menurut: 

1. Objek pengeluaran 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan 

volume 

5. kegiatan jangka waktu manfaatnya 

 
Klasifikasi biaya yang dikemukakan diatas akan 

dikemukakan secara rinci sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek 

pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya.  

Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan 

bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan 

bahan bakar disebut “Biaya bahan bakar”. Contoh 

penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam 

perusahaan kertas, adalah sebagai berikut: biaya merang, 
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biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya 

depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat 

warna. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam 

perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi 

pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi 

administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam perusahaan 

manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok: 

a. Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi 

mesin dan equipment, biaya bahan baku; biaya bahan 

penolong; biaya gaji karyawan yang bekerja dalam 

bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung berhubungan dengan produksi produksi.  

Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar 

biaya produksi dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Factory 

overhead cost). 

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

disebut pula dengan istilah biaya utama (prime cost), 

sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya 

konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk 

mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk 

jadi. 

b. Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. 

Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi dan biaya 

angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli; 

gaji karyawan bagian–bagian yang melaksanakan 

kegiatan pemasaran; biaya contoh (sample). 
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c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-

biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan 

bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan 

akuntan dan biaya fotocopy. Jumlah biaya pemasaran 

dan biaya administrasi umum sering pula disebut 

dengan istilah biaya komersial (commercial expenses). 

 
3. Penggolongan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dapat 

berupa produk atau departemen. Dalam hubungan dengan 

suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 

dua golongan: 

a. Biaya langsung (direct cost). 

b. Biaya tidak langsung (undirect cost). 

Dalam hubungannya dengan produk, biaya 

produksi dibagi menjadi dua: biaya produksi langsung 

dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan dalam 

hubungannya dengan departemen, biaya dibagi menjadi 

dua: biaya langsung departemen dan biaya tidak 

langsung departemen. 

1) Biaya langsung (direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu 

yang dibiayai. Dengan demikian biaya langsung akan 

mudah diidentifikasikan dengan suatu yang dibiayai. 

Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung 

departemen (direct departemental cost) adalah semua 

biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. 

Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja 

dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya 

langsung departemen bagi departemen pemeliharaan 

dan biaya depresiasi mesin yang dipakai dalam 
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departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi 

departemen tersebut. 

2) Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi 

tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. 

Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan 

produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead 

cost). Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan 

produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi 

pembuatan produk A, B, dan C, merupakan biaya 

tidak langsung bagi baik produk A, B, maupun C, 

karena gaji mandor tersebut bukan hanya karena 

perusahaan memproduksi salah satu produk tersebut.  

Jika perusahaan hanya menghasilkan satu 

macam produk (misal perusahaan semen, pupuk 

urea, gula) maka semua biaya merupakan biaya 

langsung dalam hubungannya dengan produk sering 

disebut dengan istilah overhead pabrik (factory overhead 

costs).  

Dalam hubungannya dengan departemen, 

biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi 

disuatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati 

oleh lebih dari satu departemen Contohnya adalah 

biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga 

listrik, biaya ini dinikmati oleh departemen-

departemen lain dalam perusahaan, baik untuk 

penerangan maupun untuk penggerak mesin dan 

equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi 

departemen pemakai listrik, biaya yang diterima dari 

alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik 

merupakan biaya tidak langsung departemen. 

3) Penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi: 
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a) Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya 

bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. 

b) Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur 

biaya tetap dan unsur biaya variabel. 

c) Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk 

tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

d) Biaya tetap adalah biaya yang jumlah total dalam 

kisaran volume kegiatan tertentu. Contohnya biaya 

tetap adalah gaji direktur produksi dan 

sebagainya. 

 
4) Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu 

manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua: 

pengeluaran modal dan pengeluaran biaya. 

a) Pengeluaran Modal (capital expenditures) 

Pengeluaran modal adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari suatu periode 

akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu 

tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat 

terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva, dan 

dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati 

manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi 

atau diimplementasi. Contoh pengeluaran modal 

adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, 

untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk 

promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk 

riset dan pengembangan suatu produk. 

b) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang 

hanya mempunyai manfaat dalam periode 
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akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada 

saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini 

dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan 

dengan biaya pendapatan yang diperoleh dari 

pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran 

pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya 

telekomunikasi dan biaya tenaga kerja. 

 
C. Efisiensi Biaya 

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai 

dari besarnya sumber daya yang dikorbankan untuk 

memperoleh hasil tertentu. Perusahaan yang besar dengan jenis 

kegiatan yang beragam memiliki laba yang dihasilkan 

perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan efisiensi biaya 

dalam perusahaan untuk menekan pengeluaran – pengeluaran 

yang tidak perlu,agar tidak terjadi pemborosan biaya. Ada 

beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

melaksanakan efisiensi biaya, yaitu diantaranya: 

1. Melakukan efisiensi pada produksi 

2. Meningkatkan efisiensi dan kinerja tenaga kerja 

3. Menetapkan biaya standar 

 
Banyak cara yang harus ditempuh untuk meningkatkan, 

efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Efisiensi dapat 

ditingkatkan melalui beberapa tahapan yaitu:  

1. Rencana yang baik  

2. Organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan dan 

luwes 

3. Duplikasi, kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab 

dapat dicegah serta adanya pendelegasian wewenang yang 

sistematis. 

4. Sistem penggerakan yang merangsang para bawahan 

bekerja dengan ikhlas, professional, loyal, taat dan dedicated. 

5. Pelaksanaan fungsi–fungsi organik dan fungsi pelengkap 

dengan setepat - tepatnya.  

6. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisiensi 

dan efektif jika pelaksanaan kegiatan tersebut telah 
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mencapai sasaran output dengan pengorbanan biaya input 

yang terendah atau sebaliknya dengan pengorbanan biaya-

biaya yang meminimalkan diperoleh hasil yang diinginkan. 
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BAB VII 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

INDUSTRI PESAWAT TERBANG 
 

 
A. Gambaran PT. Dirgantara Indonesia 

PT. Dirgantara Indonesia (Indonesia Aerospace Inc.) adalah 

perusahaan industri pesawat terbang pertama dan satu-satunya 

di Indonesia. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

PT. Dirgantara Indonesia lahir untuk menjawab 

kebutuhan transportasi udara untuk kelancaran roda 

pembangunan, pemerintahan, ekonomi dan pertahanan 

nasional negara kepulauan Indonesia. Bermula dari TRI-Udara 

Angkatan Udara Indonesia (sekarang; TNI-AU) yang dipimpin 

oleh Mayor Udara Nurtanio Pringgoadisurjo mulai 

mengembangkan pesawat untuk kepentingan penerbangan 

Indonesia sampai revolusi fisik untuk pertahanan negara dan 

melatih calon pilot pada Akademi Angkatan Udara dan Pusat 

Penerbangan Angkatan Darat.  

Sejarah panjang dalam persiapan industri pesawat 

terbang dengan didukung faktor adanya beberapa orang yang  

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya, akhirnya 

melahirkan industri pesawat terbang Nurtanio dengan BJ 

Habibie sebagai Direktur Utama, didirikan pada 26 April 1976 

berdasarkan Akte Notaris R. Soekarsono SH, No. 15 di Jakarta. 

Ketika fasilitas fisik industri pesawat terbang Nurtanio selesai, 

pada 23 Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan industri 

pesawat terbang ini. IPTN melebur semua komponen industri 

dirgantara yang selama masa perintisan didirikan seperti 

lembaga industri penerbangan Nurtanio di pangkalan udara 

Andir (sekarang Bandara Husein Sastranegara), Bandung, 

pabrik produksi sistem pertahanan (*Roket) di Tasikmalaya 

dan pabrik produksi sistem pertahanan (*SUT Torpedo) di 

Batuporon, Surabaya. 
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Gambar 4.1 Halaman Depan PT. Dirgantara  

Indonesia (Persero). 

Sumber: Arsip PT.Dirgantara Indonesia, 2018 

 

Pada 11 Oktober 1985, berdasarkan Kepres No 15 / 1986 

nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio diubah menjadi 

Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Seiring dengan 

perkembangan, nama IPTN diubah menjadi PT. Dirgantara 

Indonesia yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2000 di 

Bandung oleh Alm. KH. Abdurrahman Wahid yang pada 

waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. PT. 

Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industri dirgantara, 

terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, 

produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan 

militer dan juga untuk aplikasi di luar industri dirgantara, yaitu 

memiliki diversifikasi produk, tidak hanya bidang pesawat 

terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti: teknologi 

informasi, telekomunikasi, otomotif, otomatis dan kontrol, 

turbin industri, teknologi simulasi, dan engineering services. 

Pada awal tahun 2004 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 

menggulirkan program restrukturisasi meliputi penataan ulang 

SDM dan orientasi bisnis dengan memfokuskan bisnisnya dari 

18 menjadi 5 satuan usaha yang meliputi Aircraft, Aerostructure, 

Aircraft & Engine Service, Technology dan Development.  

 
B. Logo dan Makna PT. Dirgantara Indonesia 

Perusahaan pada umumnya memiliki logo, dalam logo 

itu mempunyai makna tersendiri, seperti halnya logo pada PT. 
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Dirgantara Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. 

Dirgantara Indonesia berpegangan pada filosofi transformasi 

teknologi “Begin at the End and End at the Beginning”. 

 
Gambar 4.2 Logo PT. Dirgantara Indonesia 

Sumber: Annual Report, 2018 

 
Makna logo PT. Dirgantara Indonesia menjelaskan 

identitas perusahaan dan harapan perusahaan: 

1. Warna biru angkasa melambangkan langit tempat pesawat 

terbang. 

2. Sayap pesawat terbang sebanyak 3 buah, yang 

melambangkan tiga fase PT. Dirgantara Indonesia yaitu PT. 

Industri Pesawat Terbang Nurtanio, PT. Industri Pesawat 

Terbang Nusantara dan PT. Dirgantara Indonesia. 

3. Pada ukuran pesawat terbang yang semakin membesar 

melambangkan keinginan PT. Dirgantara Indonesia untuk 

menjadi perusahaan dirgantara yang semakin membesar 

disetiap fasenya. 

4. Lingkaran melambangkan bola dunia dimana PT. 

Dirgantara Indonesia ingin menjadi perusahaan dirgantara 

kelas dunia. 

 

C. Visi dan Misi PT. Dirgantara Indonesia 

Visi dan Misi PT. Dirgantara Indonesia memuat target 

dan hal-hal yang harus dicapai perusahaan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Visi PT. Dirgantara Indonesia: 

Memimpin pasar pesawat menengah & ringan dan 

menjadi rujukan Aerospace Company di kawasan Asia Pasifik 

dengan mengoptimalkan kompetensi komersial dan industri 

terbaik. 

2. Misi PT. Dirgantara Indonesia: 

a. Sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan 

dan misi militer, serta untuk aplikasi non dirgantara 

yang relevan. 

b. Sebagai pemain kunci dalam industri global yang 

memiliki aliansi strategis dengan Industri Aerospace kelas 

dunia lainnya. 

c. Memberikan produk dan layanan yang kompetitif & 

berkualitas. 

 
D. Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan atau garis 

bertingkat (hirarki), yang berisi komponen-komponen 

penyusun perusahaan dan hubungan antar tiap bagian baik 

secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam 

menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan juga, 

struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sub-Bab 

ini akan diuraikan mengenai struktur organisasi dan deskripsi 

Jabatan yang digunakan dengan tujuan agar setiap komponen 

dalam perusahaan bisa berfungsi secara optimal, serta roda 

perusahaan bias senantiasa bergerak secara efektif dan efisien 

di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan khususnya struktur 

organisasi di Departemen Spirit Aero System (SAS) adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi PT. Dirgantara 

Indonesia 

Sumber: Annual Report, 2018 

 
Struktur organisasi pada gambar 4.3 merupakan struktur 

organisasi terbaru yang ditetapkan melalui surat keputusan 

direksi PT. Dirgantara Indonesia pada tanggal 20 februari 2018. 

Bagan struktur organisasi memberikan informasi perihal 

susunan pengurus dan bagian-bagian yang bertanggung jawab 

dalam perusahaan tersebut.  

1. Deskripsi Jabatan dan Uraian Tugas PT. Dirgantara 

Indonesia 

Deskripsi jabatan berisi informasi mengenai tugas, 

kewajiban, tanggung jawab sesuai jabatan yang spesifik. 

Adapun deskripsi jabatan di PT. Dirgantara Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a. Direktur Utama 

Direktur utama PT. DI bernama Elfien Goentoro 

yang bertugas memimpin perusahaan dalam 

pelaksanaan dan pengembangan bisnis agar lebih 

mandiri serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dirgantara dan penelitian pengembangan agar 

tidak terlalu bergantung dengan pihak luar sehingga 
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mampu bersaing dipasar internasional. Direktur utama 

langsung bertanggung jawab terhadap sub direktorat 

perencanaan perusahaan dan manajemen program yang 

terdiri dari divisi perencanaan perusahaan dan kepala 

program yang memimpin dan mengatur program 

kerjasama dengan perusahaan lain. 

b. Sekretaris Perusahan  

Sekretaris perusahan bertugas membantu direktur 

utama dalam melaksanakan tugasnya, membantu serta 

mengatur waktu dan kegiatannya dalam kantor. 

Sekretaris juga dapat melaksanakan tanggung jawab 

sebagai perantara dengan pihak luar seperti investor, 

customer, partner perusahaan dan lain-lain. 

c. Satuan Pengawasan Intern 

Satuan pengawasan intern melaksanakan sistem 

pengamanan perusahaan sebagai bagian integral dan 

budaya agar membuat rasa dan situasi aman, tentram, 

tertib dan teratur dalam rangka menunjang visi, misi dan 

tujuan perusahaan. Pelaksanaan sistem pengamanan 

tersebut dilakukan dengan persiapan perihal cara 

mencegah dan menanggulangi keadaan atau situasi yang 

menimbulkan bahaya untuk perusahaan. 

d. Direktorat Keuangan 

Pimpinan direktorat keuangan bernama 

Ahyanizzaman, direktorat ini bertugas untuk 

mengelola keuangan (manajemen keuangan). Direktorat 

keuangan dibagi menjadi tiga divisi yaitu divisi 

keuangan perusahaan, divisi perbendaharaan dan divisi 

akuntansi, serta bertanggungjawab pada sub direktorat 

material dan supply chain management yang memiliki dua 

divisi yaitu divisi pengadaan dan divisi logistik. 

e. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia 

Pimpinan direktorat umum dan sumber daya 

manusia bernama Sukatwikanto, direktorat ini bertugas 

melakukan pengelolaan yaitu merencanakan, 

mengkoordinir dan mengendalikan perihal urusan 
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hukum, fasilitas, sumber daya manusia dan lainnya. 

Direktorat umum dan sumber daya manusia dibagi 

menjadi lima divisi yaitu divisi sumber daya manusia, 

divisi pelayanan personil dan administrasi, divisi 

pengadaan umum dan jasa fasilitas, divisi teknologi 

informasi dan divisi pengamanan. 

f. Direktorat Niaga 

Pimpinan direktorat niaga bernama Irzal Rinaldi 

Zailani, direktorat ini bertugas memimpin, merencakana, 

melaksanakan dan mengawasi pengelolaan perdagangan 

perusahaan. Direktorat niaga memiliki tugas serta 

tanggung jawab yang dibagi menjadi empat divisi yaitu 

divisi pengembangan bisnis dan pemasaran, divisi 

penjualan pesawat terbang, divisi penjualan produk, jasa 

dan purna jual dan divisi pesawat terbang komersial. 

g. Direktorat Teknologi dan Pengembangan 

Pimpinan direktorat teknologi dan pengembangan 

bernama Gita Amperiawan, direktorat ini bertugas 

melakukan pengembangan teknologi untuk menjawab 

tantangan dibidang dirgantara. Direktorat teknologi dan 

pengembangan dibagi menjadi lima divisi yaitu divisi 

manajemen engineering program, divisi pusat rancang 

bangun, divisi pusat teknologi, divisi pusat uji terbang 

dan divisi sertifikasi dan kelangsungan layak udara, 

serta bertanggung jawab pada sub direktorat services 

yang memiliki tiga divisi yaitu divisi perawatan dan 

modifikasi, divisi dukungan pelanggan dan divisi 

helicopter completion center. 

h. Direktorat Produksi 

Pimpinan direktorat produksi bernama Arie 

Wibowo, direktorat ini bertugas mempersiapkan dan 

melaksanakan pedoman dan arahan operasi produksi 

mulai dari material sampai produk jadi dan siap untuk 

dikirim. Direktorat produksi dibagi menjadi enam divisi 

yaitu divisi jaminan mutu, divisi rekayasa manufaktur, 

divisi perencanaan dan pengendalian produksi, divisi 
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detail part manufacturing, divisi komponen dan perakitan 

dan divisi perakitan akhir dan pusat delivery. 

 
Divisi yang berada pada departemen produksi memiliki 

Job deskripsi dari masing-masing divisi, menjamin bahwa 

operasional perusahaan sudah diperbaiki secara 

berkesinambungan, menghasilkan produk yang unggul 

kualitasnya di dunia. 

 
E. Bagan Struktur Organisasi Departemen Spirit Aero System 

(SAS) 

Perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya melakukan 

kerja sama yang baik antar orang yang berada didalam 

perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin banyak 

yang dilakukan dalam suatu organisasi, semakin kompleks 

pula hubungan-hubungan dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Untuk menggambarkan hubungan kerjasama antara 

masing-masing kegiatan atau fungsi, maka dibuat struktur 

organisasi sehingga jelas batas-batas wewenang dan tanggung 

jawab dari masing-masing bagian sesuai dengan posisinya. 

Adapun struktur organisasi departemen Spirit Aero System 

(SAS) di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah sebagai 

berikut: 

Manager SAS

(Spirit Aero System)

Realisasi A320

Logistic

Realisasi A380

Quality 

Assurance

Realisasi A350
General 

Administrator

 
 

Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Departemen Spirit 

Aero System (SAS) 

Sumber: Annual Report PT.Dirgantara Indonesia, 2018 
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Struktur organisasi pada gambar 4.4 merupakan struktur 

organisasi departemen Spirit Aero System (SAS) yang dipimpin 

oleh manager departemen Spirit Aero System (SAS) dengan 

program realisasi pesawat Airbus A320, A350, A380 dan 

dibantu general administrator. Pada departemen Spirit Aero 

System (SAS) untuk realisasi program dibantu oleh bagian lain 

yaitu divisi logistik dan divisi quality assurance. Departemen 

Spirit Aero System (SAS) dan departemen Quality Control (QC) 

yang bertanggung jawab di program Spirit Aero System (SAS) 

memiliki jumlah karyawan dan job description sebagai berikut:  

Job Description departemen Spirit Aerosystem (SAS) adalah 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam 

realisasi program kerjasama untuk menyuplai komponen Spirit 

Aerosystem, mulai dari pengadaan material, proses produksi 

dari material sampai produk akhir dan pengiriman ke 

pelanggan. Departemen Spirit Aerosystem (SAS) bekerjasama 

dengan divisi lain yang berhubungan dengan realisasi 

program. 

Job Description karyawan lulusan teknik industri adalah 

melakukan penjadwalan pengadaan material, perencanaan dan 

pengendalian produksi serta penjadwalan pengiriman. 

Pekerjaan tersebut cocok untuk lulusan teknik industri karena 

memiliki bekal teori dan wawasan yang didapat dari mata 

kuliah PPIC dan Sistem Produksi sehingga dapat diterapkan 

secara langsung. 

Job description divisi Quality Control (QC) adalah 

melakukan pengendalian dan penjaminan kualitas, mulai dari 

material, kualitas komponen setelah proses permesinan, 

kualitas komponen setelah proses finishing, kualitas setelah sub-

assembly atau assembly dan menjamin barang yang akan dikirim 

memiliki kualitas sesuai standar. Divisi Quality Control (QC) 

bekerjasama dengan departemen SAS untuk membantu agar  

realisasi program sesuai dengan standar kualitas dari 

pelanggan. 

Job Description karyawan lulusan teknik industri adalah 

pengendalian dan penjaminan kualitas mulai dari material 
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sampai produk akhir dan dikirim ke pelanggan. Pekerjaan 

tersebut cocok untuk lulusan teknik industri karena memiliki 

bekal teori dan wawasan yang didapat dari mata kuliah 

Pengendalian dan Penjaminan Kualitas (PPK) sehingga dapat 

diterapkan secara langsung. 

 
F. Aspek – Aspek kegiatan PT. Dirgantara Indonesia 

PT. Dirgantara Indonesia memiliki diversifikasi produk 

tidak hanya dibidang industri pesawat terbang, helicopter dan 

jasa tetapi juga dibidang lain seperti Technology Information, 

Automotive, Maritime, Automation and Control, oil and gas, turbine 

industry simulation technology, dan Engineering Services. 

1. Aircraft 

Aircraft adalah pesawat udara yang memiliki massa 

lebih berat dari udara dan memiliki tenaga penggerak yang 

dihasilkan sendiri. Memproduksi beragam pesawat untuk 

memenuhi berbagai misi sipil, militer, dan juga misi khusus. 

Jenis pesawatnya antara lain: 

 
Tabel 4.1 Jenis Pesawat Produk Aircraft 

 

 

No. 

 

Tipe Pesawat 

 

Karakteristik Pesawat 

1 NC-212 Pesawat berkapasitas 19-24 penumpang, dengan 

beragam versi, dapat lepas landas, dan mendarat 

dalam jarak pendek, serta mampu beroperasi pada 

landasan rumput/tanah. (unpav runway). 

2 CN-235 Pesawat angkut komuter serba guna dengan 

kapasitas 35-40 penumpang ini, dapat digunakan 

dalam berbagai misi, dapat lepas landas dan 

mendarat dalam jarak pendek dan juga termasuk 

(unpav runway). 

3 NBO-105 Helicopter ini mampu membawa 4 penumpang, 

sangat baik untuk berbagai misi, kemampuan 

hovering dan manuever dalam situasi penerbangan 

apapun. 

4 Super Puma 

Nas-332 

Helicopter modern ini mampu membawa 17 

penumpang, dilengkapi dengan aplikasi multi misi 

yang aman dan nyaman. 

5 NBELL-412 Helicopter ini mampu membawa 13 penumpang 
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yang memiliki prioritas rancangan yang tinggi, 

biaya perawatan dan operasional yang rendah. 

Sumber: SBU Aircraft Services PT Dirgantara Indonesia, 2016 

 
2. Aerostructure 

Aerostructure didukung oleh tenaga ahli yang 

berpengalaman dan mempunyai kemampuan tinggi dalam 

manufaktur pesawat. Dilengkapi pula fasilitas manufaktur 

dengan ketepatan tinggi (high precision), seperti: mesin–

mesin canggih, bengkel sheet metal dan welding/pengelasan, 

composite dan bonding center, jig dan tool shop, calibration, 

testing equipment dan quality inspection (peralatan test dan uji 

kualitas), pemeliharaan. Bisnis satuan usaha Aerostrukture 

meliputi:  

a. Pembuatan komponen aerostructure (machined part, sub-

assembly, assembly).  

b. Pengembangan rekayasa (engeneering package), 

pengembangan komponen aerostructure yang baru.  

c. Perancangan dan pembuatan alat – alat (tooling design dan 

manufacturing). 

Memberikan program – program kontrak 

tambahan (subcontract programs) dan   offiset   untuk   

Boeing, Airbus, Industries, Bae System, Korean Airlines, 

Aerospace Division, Mitsubishi Heavy Industries, AC CTRM 

Malaysia. 

d. Aircraft Services 

Unit usaha ini menyediakan servis pemeliharaan 

pesawat dan helicopter berbagai jenis, yang meliputi: 

penyediaan suku cadang, pembaharuan dan modifikasi 

struktur pesawat, pembaharuan inventori, maintenance 

dan overhaul. 

e. Defence  

Bisnis utama satuan usaha defence ini terdiri dari: 

produk-produk militer, perawatan, perbaikan, pengujian 

dan kalibrasi baik secara mekanik maupun elektrik 

dengan tingkat akurasi yang tinggi, integrasi alat–alat 
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perang, produksi beragam system senjata, anatara lain: 

FFAR 2,75 ”Rocket, SUT Torpedo dan lain–lain. 

f. Engineering Service 

Bisnis usaha ini memenuhi kebutuhan produk dan 

jasa engineering, dengan dilengkapi oleh peralatan 

perancangan dan analisis yang canggih, fasilitas uji 

berteknologi tinggi, serta tenaga ahli yang berlisensi dan 

berpengalaman standar internasional. 

g. Technology 

Bidang ini dipersiapkan untuk menjawab 

tantangan dibidang dirgantara dengan bekal yang 

dimiliki yaitu kemampuan teknis yang luas dibidang 

teknik, teknologi simulator, sistem pemeliharaan 

pertahanan dan keselamatan, transportasi, dan lain-lain. 

h. Development 

Pengembangan dilakukan di bidang penerbangan 

dan non-penerbangan seperti Design Organization 

Approval (DOA), Design Support untuk Alteration Aircraft 

Services, Design Support Customization dan Mission System 

Integration, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), SUT torpedo 

dan roket (RHAN-122B, RD702 / MK-66, FFAR 2.75 / 

MK4 / 40), pesawat penumpang N219 dan pesawat 

tempur KF-X / IF-X. 
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BAB VIII 
PENGENDALIAN PERSEDIAAN 
MENGGUNAKAN MATERIAL 
REQUIREMENTS PLANNING 

 

 
A. Integrated Resource Planning (IRP) 

Sistem Informasi IRP (Integrated Resource Planning) 

merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses 

kegiatan di PT. DIRGANTARA INDONESIA, sistem 

diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

dan dalam hal ini diperlukan edukasi IRP (Integrated Resource 

Planning) kepada karyawan, agar karyawan mengetahui sistem 

informasi yang berjalan, untuk menguji pengaruh kualitas 

software bahan IRP (Integrated Resource Planning) Ticket 

terhadap kepuasan pengguna. IRP material tiket menggunakan 

UML (Unified Modeling Language). 

Artinya segala kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh 

karyawan divisi logistic terhubung dengan divisi lain di Aircraft 

Integration yang meliputi jadwal induk produksi komponen 

Pylon pesawat airbus A320, struktur produk (Bill of Material) 

komponen Pylon, komponen penyusun biaya persediaan, biaya 

item, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, data lead time, dan 

biaya pengendalian persediaan yang diterapkan oleh 

perusahaan, dimana didalam pemesanan bahan baku yaitu 

untuk pemesanan bahan perusahaan menerapkan biaya 

pemesanan setiap kali pesan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan 

biaya penyimpanan tetap 10% dari harga item.  

 

B. Biaya Persediaan dengan Metode Integrated Resource 

Planning (IRP)  

PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam pembuatan komponen pesawat terbang. Untuk 

proses pembuatan komponen pesawat terbang, bahan baku 

yang diperoleh berasal dari vendor yang ditunjuk dan telah 

memiliki perjanjian dengan PT. Dirgantara Indonesia sebagai 
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penyedia tetap. Perusahaan melakukan proses produksi jika 

menerima order dari konsumen (Make to Order), dalam kajian ini 

konsumen PT. Dirgantara Indonesia berasal dari Negara 

Inggris dan Negara Prancis, dengan pesanan untuk komponen 

pesawat Airbus A320/A321. Berdasarkan rencana induk 

produksi maka perhitungan biaya persediaan yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2 Biaya Persediaan menggunakan Metode IRP 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Dadi tabel 4.2 terlihat bahwa biaya persediaan yang 

diolah oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan menggunakan 

metode Integrated Resource Planning (IRP) adalah sebagai 

berikut:  Total Cost Per Order sebesar Rp. 272.000.000,-, Total 

Storage Cost sebesar Rp. 126.469.720.-, Total Raw Material Cost 

Per Unit sebesar Rp. 398.469.720,-. Dan untuk Total Inventory 

Cost sebesar Rp. 796.939.440,- 
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C. Penerapan Material Requirements Planning (MRP) 

 Penerapan metode Material Requirements Planning 

(MRP) ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan komponen 

setiap pesanan komponen Pylon Airbus A320/A321 pertama 

menghitung Master Production Schedule (MPS) atau Jadwal 

Induk Produksi, Bill Of Material (BOM), persediaan, Lead Time, 

Lot Sizing. 

1. Jadwal Induk Produksi komponen Pylon Airbus A320/A321 

Master Production Schedule (MPS) atau Jadwal Induk 

Produksi adalah perencanaan produksi jangka pendek pada 

suatu perusahaan yang berisi tentang rencana menyeluruh 

serta perinciannya dalam menghasilkan produk akhir 

(produk jadi). Dalam jadwal induk produksi juga memuat 

prioritas model produk yang akan diproduksi, jadwal 

pembelian bahan-bahan produksi, jadwal pelaksanaan 

proses produksi dan jadwal kerja karyawan serta jadwal 

operasional mesin. Jadwal induk produksi ini juga 

bermanfaat dalam merencanakan kapasitas produksi dan 

kebutuhan material untuk aktivitas produksi. 

Pylon adalah salah satu produk dari komponen yang 

di produksi oleh PT. Dirgantara Indonesia untuk model 

pesawat Airbus A320/A321.Berikut jadwal induk produksi 

untuk komponen Pylon Airbus A320/A321 terdapat pada 

tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Berdasarkan tabel 4.3 terdapat hasil perhitungan dari 

jadwal induk produksi (Mater Production Schedule) yaitu, 

Jadwal induk produksi pada komponen Bracket D574-59112-

206 dengan total 199,  Jadwal induk produksi pada 

komponen Bracket D574-50121-202 total 231, Jadwal induk 

produksi pada komponen Anle total 307, Jadwal induk 

produksi pada komponen Rib FXS 4952 total 142, Jadwal 

induk produksi pada komponen Rib Pylon Outboard total 24, 

Jadwal induk produksi pada komponen Closing Rib total 

848, Jadwal induk produksi pada komponen Landing total 

7587, Jadwal induk produksi pada komponen Rib Outboard 

total 1552, Jadwal induk produksi pada komponen Spar 

Bracket total 14, Jadwal induk produksi pada komponen Rib 

Flange-Lower total 15, Jadwal induk produksi pada 

komponen Diaphragm total 216, Jadwal induk produksi pada 

komponen Strap total 30, Jadwal induk produksi pada 

komponen Packer total 156, Jadwal induk produksi pada 

komponen Cleat Loose total 129, maka total keseluruhan dari 

Jadwal induk produksi pada komponen Pylon pesawat 

Airbus A320/A321 adalah 11.450. 

2. Bill Of Material Komponen Pylon Airbus A320/A321 

 Salah satu data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan MRP adalah struktur produk, dimana dari 

struktur produk (Bill Of Material) dapat diketahui jumlah 

keseluruhan item yang digunakan untuk membuat 

komponen Pylon Airbus A320/A321. 

Hubungan antara suatu barang dan komponennya 

dijelaskan dalam suatu struktur produk. Secara konvensi, 

produk akhir atau parent item disebut sebagai item level 

(jenjang) 0, sedangkan komponen pembentuk produk akhir 

disebut sebagai item level 1, sub komponen berikutnya 

disebut item level 2, dan seterusnya. 

Pada Tabel 4.4 akan menunjukan struktur produk dan 

jumlah yang dibutuhkan untuk komponen Pylon sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 Struktur Produk dan jumlah kebutuhan komponen 

Pylon 

 

Leve

l 
Part Number Part Name 

Number 

Of Unit 

Needed 

0 D574-59061-00511 Pylon 1 

1 D574-59112-206 Bracket 199 

1 D574-50121-202 Bracket 231 

1 D574-50122-202A Angle 307 

1 D574-43682-20401 Rib FSX 4952 142 

1 D574-5000-204 Rib Pylon Outboard 24 

1 D574-5000-220801 Closing Rib 848 

1 D754-43612-202A Landing 7587 

2 D574-59020-200 Rib Outboard 1552 

2 D574-45909-1200 Spar Bracket 14 

2 D574-59079-202 Rib Flange – Lower 15 

1 D574-5005-0200 Diaphragm 216 

1 D574-43535-208 Strap 30 

1 D574-43535-210 Packer 156 

1 D574-43528-202 Cleat Loose 129 

Sumber: Hasil Pengolahan data 

 
Berdasarkan tabel 4.4 terdapat hasil perhitungan dari 

Number of unit needed atau jumlah unit yang dibutuhkan 

setiap komponen yang berbeda-beda, seperti  komponen 

Pylon jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 1 unit, 

komponen Bracket D574-59112-206 jumlah unit yang 

dibutuhkan sebanyak 199 unit, komponen Bracket D574-

50121- jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 231 unit, 

komponen Angle jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 307 

unit, komponen Rib FXS 4952 jumlah unit yang dibutuhkan 

sebanyak 142 unit, komponen Rib Pylon Outboard jumlah 

unit yang dibutuhkan sebanyak 24 unit, komponen Closing 
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Rib jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 848 unit, 

komponen Landing jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 

7587 unit, komponen Rib Outboard jumlah unit yang 

dibutuhkan sebanyak 1552 unit, komponen Spar Bracket 

jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 14 unit, komponen 

Rib Flang-Lower jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 15 

unit, komponen Diaphragm jumlah unit yang dibutuhkan 

sebanyak 216 unit, komponen Strap jumlah unit yang 

dibutuhkan sebanyak 30 unit, komponen Packer jumlah unit 

yang dibutuhkan sebanyak 156 unit, komponen Cleat Loose 

jumlah unit yang dibutuhkan sebanyak 129 unit. 

3. Komponen Penyusunan Biaya Persediaan 

 Dalam pengendalian persediaan terdapat 

beberapa komponen biaya penyusun biaya persediaan yang 

terdiri dari: 

a. Biaya bahan baku, yaitu harga masing-masing 

komponen dikalikan jumlah item yang dibutuhkan 

b. Biaya pemesanan 

c. Biaya penyimpanan. 

 
a. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku adalah Bahan baku adalah 

seluruh bahan yang digunakan untuk memproduksi 

suatu produk, maka bisa dengan mudah diartikan bahwa 

biaya bahan baku (raw material cost) sendiri adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku 

hingga siap digunakan, termasuk untuk biaya angkut, 

penyimpanan, dan operasional. 
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Tabel 4.5Biaya Bahan Baku komponen Pylon Airbus 

A320/A321 

 

NO Nama Part 

Number 

Of  

Unit 

Needed 

 

Price 

per unit 

 

Total 

Price 

0 Pylon 1 Rp    1.876.050 Rp         1.876.050 

1 Bracket D574-

59112-206 
199 

Rp         30.000 Rp         5.970.000 

2 Bracket D574-

50121-202 
231 

Rp         30.000 Rp         6.930.000 

3 Angle 307 Rp         11.250 Rp         3.453.750 

4 Rib FSX 4952 142 Rp           8.250 Rp         1.171.500 

5 Rib Pylon Outboard 24 Rp         70.050 Rp         1.681.200 

6 Closing Rib 848 Rp         11.100 Rp         9.412.800 

7 Landing 7587 Rp         25.500 Rp     193.468.500 

8 Rib Outboard 1552 Rp         10.500 Rp       16.296.000 

9 Spar Bracket 14 Rp         59.700 Rp            835.800 

10 Rib Flange – Lower 15 Rp       149.400 Rp         2.241.000 

11 Diaphragm 216 Rp         12.000 Rp         2.592.000 

12 Strap 30 Rp         52.500 Rp         1.575.000 

13 Packer 156 Rp         52.500 Rp         8.190.000 

14 Cleat Loose 129 Rp         26.400 Rp         3.405.600 

TOTAL 11451 Rp    2.425.200 Rp     259.099.200 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 
Berdasarkan tabel 4.5 terdapat hasil perhitungan 

biaya bahan baku dengan Number of Unit Needed 

keseluruh komponen sebanyak 11.451 unit, untuk total 

price per unit keseluruhan di dapat hasil sebesar Rp 

2.425.200.-, sedangkan Total Price keseluruhan komponen 

sebesar Rp 259.099.200.-. 

b. Biaya Pemesanan 

 Biaya pemesanan merupakan dana yang 

digunakan untuk memesan sejumlah barang yang 

dibutuhkan.  
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Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan baik untuk bahan baku, produk setengah 

jadi maupun produk yang jadi.  

Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak 

tergantung pada jumlah barang yang dipesan.  

Biaya ini terdiri dari biaya antar, biaya 

pemeriksaan barang, surat menyurat, telepon, dan biaya 

bongkar barang yang besar : 

1) Biaya setiap kali pesan  : Rp. 20.000.000,- 

2) Biaya pesan per item : Rp. 6.000.000,- 

 
c. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan merupakan biaya yang 

digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

penyimpanan barang. Selain menyimpan barang, 

perusahaan juga membutuhkan dana untuk keperluan 

investasi barang. 

Biaya penyimpanan yang ditentukan perusahaan 

adalah 10% dari harga per unit. Berikut ini adalah tabel 

biaya penyimpanan untuk part penyusun komponen 

Pylon: 

 
Tabel 4.6 Biaya Penyimpanan Part komponen Pylon 

Airbus A320/A321 

 

NO Nama Part 
Storage 

Cost 

Storage 

Cost 

Fixed  

per Item 

Total 

Storage Cost 

1 Pylon Rp 632.348.600 10% Rp 63.234.860 

2 Bracket D574-59112-206 Rp     4.620.000 10% Rp      462.000 

3 Bracket D574-50121-202 Rp     4.650.000 10% Rp      465.000 

4 Angle Rp     1.012.500 10% Rp      101.250 

5 Rib FSX 4952 Rp        795.000 10% Rp        79.500 

6 Rib Pylon Outboard Rp     1.360.900 10% Rp      136.090 

7 Closing Rib Rp        100.000 10% Rp        10.000 

8 Landing Rp 398.641.500 10% Rp 39.864.150 
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9 Rib Outboard Rp 209.790.000 10% Rp 20.979.000 

10 Spar Bracket Rp        238.800 10% Rp        23.880 

11 Rib Flange – Lower Rp        448.200 10% Rp        44.820 

12 Diaphragm Rp     2.352.000 10% Rp      235.200 

13 Strap Rp        630.000 10% Rp        63.000 

14 Packer Rp     4.462.500 10% Rp      446.250 

15 Cleat Loose Rp     3.247.200 10% Rp      324.720 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.6 terdapat hasil perhitungan 

dari Ordering cost atau biaya penyimpanan setiap 1 

kuantitas komponen yang berbeda-beda, seperti  

komponen Pylon total biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 63.234.860.-, komponen Bracket 

D574-59112-206 total biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 462.000.-, komponen Bracket 

D574-50121-202 total biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 465.000.-, komponen Angle total 

biaya penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 

101.250.-, komponen Rib FXS 4952 total biaya 

penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 79.500.-, 

komponen Rib Pylon Outboard total biaya penyimpanan 

yang dibutuhkan sebesar Rp. 136.090.-, komponen 

Closing Rib total biaya penyimpanan yang dibutuhkan 

sebesar Rp. 10.000.-, komponen Landing total biaya 

penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 39.864.150.-, 

komponen Rib Outboard total biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 20.979.000.-, komponen Spar 

Bracket total biaya penyimpanan yang dibutuhkan 

sebesar Rp.23.880.-, komponen Rib Flang-Lower total 

biaya penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 

44.820.-, komponen Diaphragm total biaya penyimpanan 

yang dibutuhkan sebesar Rp. 235.200.-, komponen Strap 

total biaya penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 

63.000.-, komponen Packer total biaya penyimpanan yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 446.250.-, komponen Cleat Loose 
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total biaya penyimpanan yang dibutuhkan sebesar Rp. 

324.720.- 

a. Lead Time 

Pengertian Lead Time menurut Slamet (2015:71), 

Lead Time adalah jangka waktu yang dibutuhkan sejak 

mulai dilakukan pemesanan sampai dengan 

datangnya bahan baku yang sudah dipesan. 

 
Tabel 4.7 Data Lead Time Komponen Pylon 

NO Nama Part Week 

0 Pylon 3 

1 Bracket D574-59112-206 3 

2 Bracket D574-50121-202 3 

3 Angle 3 

4 Rib FSX 4952 3 

5 Rib Pylon Outboard 3 

6 Closing Rib 3 

7 Landing 3 

8 Rib Outboard 3 

9 Spar Bracket 3 

10 Rib Flange – Lower 3 

11 Diaphragm 3 

12 Strap 3 

13 Packer 3 

14 Cleat Loose 3 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Dadi tabel 4.7 terlihat bahwa jangka waktu 

yang dibutuhkan masing- masing dengan jumlah 

kuantitas 1 komponen seperti Pylon, Bracket, Angle, 

Rib Fxs 4952, Rib Pylon Outboard, Closing Rib, Landing, 

Rib Outboard, Spar Bracket, Rib Flange-Lower, 

Diaphragm, Strap, Packer, Cleat Loose membutuhkan 

waktu 3 minggu. 
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4. Material Requirements Planning dengan Teknik Lot Sizing 

Material Requirement Planning (MRP mempunyai salah 

satu teknik untuk menghitung biaya persediaan yang sesuai 

dengan ukuran jumlah barang yang dipesan (Lot Size) akan 

berhubungan dengan biaya pemesanan (atau biaya set-up 

untuk produksi) dan biaya penyimpanan barang. Semakin 

rendah ukuran lot- yang berarti semakin sering melakukan 

pemesanan barang akan menurunkan biaya penyimpanan 

tetapi menambah biaya pemesanan, dan sebaliknya. 

Lot Sizing ini digunakan bagi kebutuhan yang tidak 

seragam dengan menggunakan teknik Lot-for-lot (LFL), dan 

Penyeimbangan Sebagian Periode Part Periode Balancing 

(PPB). Berikut ini teknik pertama dalam Lot Sizing untuk 

mengefisiensikan biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Pylon Airbus A320/A321. 

a. Lot for Lot (LFL) 

Metode Lot-for-lot dikenal juga sebagai metode 

persediaan minimal. Dengan metode LFL, pemesanan 

bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan sesuai 

dengan yang diperlukan untuk proses produksi pada 

periode tersebut. Metode ini mengandung risiko, jika 

terjadi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku 

maka akan mengakibatkan terhentinya produksi. 

Dengan menggunakan metode LFL, maka biaya total 

persediaan dapat dihitung sebagai berikut: 

1) Bracket D574-59112-206 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Bracket D574-59112-206 
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Tabel 4.8 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Bracket D574-59112-206 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persedian atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Bracket  terpenuhi selama 10 minggu untuk 

pesanan 199 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin. Adapun pelepasan 

terencana sesuai lead time yang dibutuhkan yaitu 3 

minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Bracket D574-59112-206 

tersebut dapat dihitung total biaya persediaan untuk 

bahan baku Bracket D574-59112-206 sebagai berikut: 

 

 

 
Total Biaya  

= (10 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 462.000) 

= Rp. 60.000.000 + Rp. 46.200 

= Rp. 60.046.200.- 

 

2) Bracket D574-50121-202 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Bracket D574-50121-202 

 

Total Biaya = Total Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan 



64 
 
 

Tabel 4.9 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Bracket D574-50121-202 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Bracket terpenuhi selama 10 minggu untuk 

pesanan 231 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin.  

Adapun pelepasan terencana sesuai lead time 

yang dibutuhkan yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Bracket D574-50121-202 

tersebut dapat dihitung total biaya persediaan untuk 

bahan baku Bracket D574-50121-202 sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (10 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 465.000) 

= Rp. 60.000.000 + Rp. 46.500 

= Rp. 60.046.500.- 

 
3) Angle 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Angle 
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Tabel 4.10 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Angle 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persedian atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Angle terpenuhi selama 10 minggu untuk 

pesanan 307 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin. Adapun pelepasan 

terencana sesuai lead time yang dibutuhkan yaitu 3 

minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Angle tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Angle sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (10 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 101.250) 

= Rp. 66.000.000 + Rp. 10.125 

= Rp. 66.010.125.- 

 

4) Rib FXS 4952 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Rib FXS 4952 
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Tabel 4.11 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Rib FXS 4952 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements (PNR) 

produksi Rib FXS 4952 terpenuhi selama 6 minggu 

untuk pesanan 142 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Rib FXS 4952 tersebut 

dapat dihitung total biaya persediaan untuk bahan 

baku Rib FXS 4952 sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (6 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 79.500) 

= Rp. 36.000.000 + Rp. 7.950 

= Rp. 36.007.950.- 

 
5) Rib Pylon Outboard 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Rib Pylon Outboard 
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Tabel 4.12 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Rib Pylon Outboard 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Rib Pylon Outboard terpenuhi selama 6 

minggu untuk pesanan 24 unit, dengan jumlah 

persediaan yang diusahakan seminimal mungkin. 

Adapun pelepasan terencana sesuai lead time yang 

dibutuhkan yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Rib Pylon Outboard 

tersebut dapat dihitung total biaya persediaan untuk 

bahan baku Rib Pylon Outboard sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (6 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 136.090) 

= Rp. 36.000.000 + Rp. 13.909 

= Rp. 36.013.909.- 

 

6) Closing Rib 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Closing Rib 
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Tabel 4.13 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Closing Rib 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Closing Rib terpenuhi selama 4 minggu 

untuk pesanan 848 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Closing Rib tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Closing Rib sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (4 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 10.000) 

= Rp. 24.000.000 + Rp. 1.000 

= Rp. 24.001.000.- 

 
7) Landing 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Landing 
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Tabel 4.14 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Landing 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Landing terpenuhi selama 11 minggu untuk 

pesanan 7587 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin.  

Adapun pelepasan terencana sesuai lead time 

yang dibutuhkan yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Landing tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Landing sebagai berikut: 

Total Biaya   

= (11 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 39.864.150) 

= Rp. 66.000.000 + Rp. 3.986.415 = Rp. 69.986.415.- 

 
8) Rib Outboard 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Rib Outboard 
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Tabel 4.15 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Rib Outboard 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Rib Outboard terpenuhi selama 11 minggu 

untuk pesanan 1552 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Rib Outboard tersebut 

dapat dihitung total biaya persediaan untuk bahan 

baku Rib Outboard sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (11 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 2.097.900) 

= Rp. 66.000.000 + Rp. 209.790  

= Rp. 69.209.790.- 

 
9) Spar Bracket 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Spar Bracket di PT. Dirgantara Indonesia 
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Tabel 4.16 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Spar Bracket 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Spar Bracket terpenuhi selama 6 minggu 

untuk pesanan 14 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Spar Bracket tersebut 

dapat dihitung total biaya persediaan untuk bahan 

baku Spar Bracket sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (6 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 23.880) 

= Rp. 36.000.000 + Rp. 2.388  

= Rp. 36.002.388.- 

 
10) Rib Flange-Lower 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Rib Flange-Lower PT. Dirgantara Indonesia 

dengan menggunakan metode Lot For Lot. 
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Tabel 4.17 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Rib Flange-Lower 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Rib Flange-Lower terpenuhi selama 4 minggu 

untuk pesanan 14 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Rib Flange-Lower tersebut 

dapat dihitung total biaya persediaan untuk bahan 

baku Rib Flange-Lower sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (4 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 44.820) 

= Rp. 24.000.000 + Rp. 4.482 = Rp. 24.004.482.- 

 
11) Diaphragm 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Diaphragm. 
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Tabel 4.18 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Diaphragm 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Diaphragm terpenuhi selama 9 minggu 

untuk pesanan 216 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Rib Flange-Lower tersebut 

dapat dihitung total biaya persediaan untuk bahan 

baku Rib Flange-Lower sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (9 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 235.200) 

= Rp. 54.000.000 + Rp. 23.520 

= Rp. 54.023.520.- 

 
12) Strap 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Strap. 
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Tabel 4.19 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Strap 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Strap  terpenuhi selama 4 minggu untuk 

pesanan 30 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin. Adapun pelepasan 

terencana sesuai lead time yang dibutuhkan yaitu 3 

minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Strap tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Strap sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (4 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 63.000) 

= Rp. 24.000.000 + Rp. 6.300 

= Rp. 24.006.300.- 

 
13) Packer 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Packer 
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Tabel 4.20 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Packer 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Packer terpenuhi selama 7 minggu untuk 

pesanan 156 unit, dengan jumlah persediaan yang 

diusahakan seminimal mungkin. Adapun pelepasan 

terencana sesuai lead time yang dibutuhkan yaitu 3 

minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Packer tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Packer sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (7 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 446.250) 

= Rp. 42.000.000 + Rp. 44.625 

= Rp. 42.044.625.- 

 
14) Cleat Loose 

Berikut ini merupakan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dalam pembuatan 

komponen Cleat Loose 
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Tabel 4.21 Perhitungan MRP dengan Teknik Lot For Lot 

Cleat Loose 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa metode 

Lot For Lot (LFL) berdasarkan pada ide penyediaan 

persediaan atau produksi yang sesuai dengan yang di 

perlukan yaitu pada Projected Net Requirements 

produksi Cleat Loose terpenuhi selama 8 minggu 

untuk pesanan 129 unit, dengan jumlah persediaan 

yang diusahakan seminimal mungkin. Adapun 

pelepasan terencana sesuai lead time yang dibutuhkan 

yaitu 3 minggu.  

Penyusunan Material Requirements Planning 

teknik Lot For Lot dari tabel Cleat Loose tersebut dapat 

dihitung total biaya persediaan untuk bahan baku 

Cleat Loose sebagai berikut: 

Total Biaya    

= (8 x Rp. 6.000.000) + (10% x Rp. 324.720) 

= Rp. 48.000.000 + Rp. 32.472 

= Rp. 48.032.472.- 

 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 

maka total biaya yang diperoleh dari metode Lot For 

Lot adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 Total Biaya Persediaan dengan Teknik Lot For 

Lot 

 

NO Name Part Total 

Cost Order 

Total 

Storage Cost 

Total 

Inventory 

Cost 

1 Bracket D574-59112-206 Rp   60.000.000 Rp        462.000 Rp   60.462.000 

2 Bracket D574-50121-202 Rp   60.000.000 Rp        465.000 Rp   60.465.000 

3 Angle Rp   66.000.000 Rp        101.250 Rp   66.101.250 

4 Rib FSX 4952 Rp   36.000.000 Rp          79.500 Rp   36.079.500 

5 Rib Pylon Outboard Rp   36.000.000 Rp        136.090 Rp   36.136.090 

6 Closing Rib Rp   24.000.000 Rp          10.000 Rp   24.010.000 

7 Landing Rp   66.000.000 Rp   39.864.150 Rp 105.864.150 

8 Rib Outboard Rp   66.000.000 Rp     2.097.900 Rp   68.097.900 

9 Spar Bracket Rp   36.000.000 Rp          23.880 Rp   36.023.880 

10 Rib Flange – Lower Rp   24.000.000 Rp          44.820 Rp   24.044.820 

11 Diaphragm Rp   54.000.000 Rp        235.200 Rp   54.235.200 

12 Strap Rp   24.000.000 Rp          63.000 Rp   24.063.000 

13 Packer Rp   42.000.000 Rp        446.250 Rp   42.446.250 

14 Cleat Loose Rp   48.000.000 Rp        324.720 Rp   48.324.720 

Total Rp 642.000.000 Rp   44.353.760 Rp 686.353.760 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Dari tabel 4.22 maka dapat diketahui bahwa 

total biaya persediaan dengan menggunakan teknik 

Lot-for-Lot adalah sebesar Rp. 686.353.760.- 

 

b. Part Periode Balancing (PPB) 

Metode penyeimbang sebagian periode dalam 

menentukan lot untuk suatu kebutuhan material yang 

tidak seragam, yang bertujuan untuk memperkecil biaya 

total persediaan. Metode ini menggunakan pendekatan 

sebagian periode ekonomis economic par-periodic (EPP) 

untuk mencari ukuran lot. Perhitungan EPP ini dapat 

dilakukan dengan cara berikut: 
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Kemudian setelah diketahui perhitungan EPP, 

kemudian dilakukan perhitungan ukuran lot, rencana 

kebutuhan material dan jumlah biaya total dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 
Tabel 4.23 Eeconomic Par-Periodic Komponen Pylon 

Airbus A320/A321 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

  
Dari tabel 4.23 maka dapat diketahui bahwa 

perhitungan Eeconomic Par-Periodic pada komponen 

Bracket D574-59112-206 adalah 156 periode bagian, EPP 

pada komponen Bracket D574-50121-202 adalah 156 

periode bagian, EPP pada komponen Angle adalah 705 

periode bagian, EPP pada komponen Rib FXS 4952 

adalah 909 periode bagian, EPP pada komponen Rib 

Pylon Outboard adalah 571 periode bagian, EPP pada 

komponen Closing Rib adalah 7207 periode bagian, EPP 

pada komponen Landing adalah 2  periode bagian, EPP 

pada komponen Rib Outboard adalah 3 periode bagian, 

EPP pada komponen Spar Bracket adalah 928 periode 

bagian, EPP pada komponen Rib Flange-Lower adalah 

1606 periode bagian, EPP pada komponen Diaphragm 

adalah 306 periode bagian, EPP pada komponen Strap 

adalah 1143 periode bagian, EPP pada komponen Packer 
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adalah 161 periode bagian, EPP pada komponen Cleat 

Loose adalah 222 periode bagian, jadi  total  EPP adalah 

14076 periode bagian 

1) Bracket D574-59112-206 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 

 
Tabel 4.24 Perhitungan menggunakan metode PPB 

Bracket D574-59112-206 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan  

(Kebutuhan Bersih Kumulatif) 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 21   

1,2,3 20   

1,2,3,4 20   

1,2,3,4,5 20   

1,2,3,4,5,6 21 102 

7 20   

7,8 20   

7,8,9 16   

7,8,9,10 21   

7,8,9,10,11 20 97 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 102 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 
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kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehinga periode itu terdapat 97 unit. 

 
Tabel 4.25 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Bracket D574-59112-206 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 102 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua. 

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total biaya simpan 

= (102+82+62+42+22+2+97+81+60+40) x (Rp 30.000 x 

10%) = Rp 1.770.000.- 

Total Biaya  

= Total biaya pesan/set-up + Total Biaya Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 1.770.000.- 

= Rp. 13.770.000.- 

 
2) Bracket D574-50121-202 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 
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Tabel 4.26 Perhitungan menggunakan metode PPB 

Bracket D574-50121-202 

 

Periode Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih 

Kumulatif 

Sebagian Periode 

1 0   

1,2 45   

1,2,3 20   

1,2,3,4 20   

1,2,3,4,5 20   

1,2,3,4,5,6 20 125 

7 21   

7,8 20   

7,8,9 20   

7,8,9,10 25   

7,8,9,10,11 20 106 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.26 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 125 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 106 unit. 
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Tabel 4.27 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Bracket D574-50121-202 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 125 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (125+105+85+65+45+24+4+106+81+61) x (Rp 30.000 x 

10%) 

= Rp 2.103.000.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 2.103.000.- 

= Rp. 14.103.000.- 

 
3) Angle 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan komponen Angle dengan menggunakan 

metode penyeimbang sebagai periode: 
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Tabel 4.28 Perhitungan menggunakan metode PPB 

Angle 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 74   

1,2,3 9   

1,2,3,4 70   

1,2,3,4,5 30   

1,2,3,4,5,6 20 203 

7 20   

7,8 20   

7,8,9 20   

7,8,9,10 40   

7,8,9,10,11 4 104 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.28 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 203 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 104 unit. 
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Tabel 4.29 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Angle 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.29 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 203 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua. Perhitungan rencana kebutuhan material 

dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (203+194+124+94+74+54+34+14+104+100) x (Rp 11.250 

x 10%) 

= Rp 1.119.375.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 1.119.375.- = Rp. 13.119.375.- 

 
4) Rib FXS 4952 

Berikut rincian perhitungan biaya persediaan 

dengan metode PPB periode: 
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Tabel 4.30 Perhitungan menggunakan metode PPB Rib 

Fxs 4952 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.30 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 104 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 38 unit. 
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Tabel 4.31 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Rib FXS 4952 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 104 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (104+84+64+44+24+8+38+36) x (Rp 8.250 x 10%) = Rp 

331.650.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 331.650.- 

= Rp.12.331.650.- 

 
5) Rib Pylon Outboard 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode sebagai berikut: 
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Tabel 4.32 Perhitungan menggunakan metode PPB Rib 

Pylon Outboard 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 4   

1,2,3 5   

1,2,3,4 5   

1,2,3,4,5 5   

1,2,3,4,5,6 3 22 

7 0   

7,8 0   

7,8,9 0   

7,8,9,10 0   

7,8,9,10,11 2 2 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.32 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 22 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu ke sebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 2 unit. 
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Tabel 4.33 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Rib Pylon Outboard 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 22 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (4+5+5+5+3+2) x (Rp 70.050 x 10%) 

= Rp 448.320.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 448.320.- 

= Rp.12. 448.320.- 

 
6) Closing Rib  

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 
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Tabel 4.34 Perhitungan menggunakan  

metode PPB Closing Rib  

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 8   

1,2,3 9   

1,2,3,4 0   

1,2,3,4,5 0   

1,2,3,4,5,6 0 17 

7 0   

7,8 0   

7,8,9 0   

7,8,9,10 0   

7,8,9,10,11 633   

7,8,9,10,11,12 198 831 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.34 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 17 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

keduabelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu keduabelas 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 831 unit. 
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Tabel 4.35 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Closing Rib 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.35 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 17 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu keduabelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua. Perhitungan rencana kebutuhan material 

dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (17+9+831+198) x (Rp 11.100 x 10%) = Rp 1.653.900.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 1.653.900.-  

= Rp.13.653.900.- 

 
7) Landing 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan komponen Landing dengan menggunakan 

metode penyeimbang sebagai periode: 
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Tabel 4.36 Perhitungan menggunakan metode PPB 

Landing 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 2   

1,2,3 45   

1,2,3,4 15   

1,2,3,4,5 15   

1,2,3,4,5,6 1500 1577 

7 1500   

7,8 1500   

7,8,9 1500   

7,8,9,10 1500   

7,8,9,10,11 4   

7,8,9,10,11,12 6 6010 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.36 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 1577 unit dan pada baris ketujuh sampai 

baris keduabelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu keduabelas 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 6.010 unit. 
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Tabel 4.37 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Landing 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.37 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 1577 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu keduabelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua. Perhitungan rencana kebutuhan material 

dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:  

Total Biaya Simpan  

 

(1577+1532+1517+1502+2+6010+4510+3010+1510+1506+1

500) x (Rp 25.500 x 10%) = Rp 61.648.800.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 61.648.800.- 

= Rp.73.648.800.- 

 
8) Rib Outboard 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan Rib Outboard dengan menggunakan 

metode penyeimbang sebagai periode: 
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Tabel 4.38 Perhitungan menggunakan metode PPB Rib 

Outboard 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot 

Percobaan 

(Kebutuhan 

Bersih Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 4   

1,2,3 30   

1,2,3,4 20   

1,2,3,4,5 200   

1,2,3,4,5,6 200 454 

7 200   

7,8 200   

7,8,9 200   

7,8,9,10 200   

7,8,9,10,11 200   

7,8,9,10,11,12 98 1098 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.38 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 454 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

keduabelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu keduabelas 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehinga periode itu terdapat 1098 unit. 
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Tabel 4.39 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Rib Outboard 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.39 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 454 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu keduabelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (454+424+404+204+4+1098+898+698+498+298+200) x 

(Rp 10.500 x 10%) = Rp 5.439.000.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 5.439.000.- 

= Rp.17.439.000.- 

 
9) Spar Bracket 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan Spar Bracket  
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Tabel 4.40 Perhitungan menggunakan metode PPB Spar 

Bracket 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan (Kebutuhan 

Bersih Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 4   

1,2,3 2   

1,2,3,4 2   

1,2,3,4,5 2   

1,2,3,4,5,6 0 10 

7 0   

7,8 0   

7,8,9 0   

7,8,9,10 2   

7,8,9,10,11 2 4 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.40 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 10 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 4 unit. 
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Tabel 4.41 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Spar Bracket 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.41 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 10 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan di tangan dikurang 

minggu berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya 

untuk pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (10+8+6+4+2+4) x (Rp 59.700 x 10%) 

= Rp 202.980.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 202.980.- 

= Rp. 12.202.980.- 

 
10) Rib Flange-Lower 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 
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Tabel 4.42 Perhitungan menggunakan metode PPB Rib 

Flange-Lower 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan 

(Kebutuhan Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 2   

1,2,3 10   

1,2,3,4 1   

1,2,3,4,5 0   

1,2,3,4,5,6 0 13 

7 0   

7,8 0   

7,8,9 0   

7,8,9,10 2   

7,8,9,10,11 0 2 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.42 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 13 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 2 unit. 
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Tabel 4.43 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Rib Flange-Lower 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.43 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 13 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (13+3+2+2) x (Rp 149.400x 10%) = Rp 298.800.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 298.800.- = Rp. 12.298.800.- 

 
11) Diaphragm 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbangan sebagian 

periode: 
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Tabel 4.44 Perhitungan menggunakan metode PPB 

Diaphragm 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan 

(Kebutuhan Bersih Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 16   

1,2,3 25   

1,2,3,4 25   

1,2,3,4,5 25   

1,2,3,4,5,6 25 116 

7 25   

7,8 25   

7,8,9 25   

7,8,9,10 25   

7,8,9,10,11 0 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.44 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 116 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus, untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 100 unit. 
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Tabel 4.45 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Diaphragm 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.45 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 116 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 

pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua.  

Perhitungan rencana kebutuhan material dan 

jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (116+91+66+41+16+100+75+50+25) x (Rp 12.000 x 10%) 

= Rp 696.000.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 696.000.- 

= Rp. 12.696.000.- 

 
12) Strap 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 
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Tabel 4.46 Perhitungan menggunakan metode PPB Strap 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan 

(Kebutuhan Bersih 

Kumulatif 

Sebagian 

Periode 

1 0   

1,2 18   

1,2,3 4   

1,2,3,4 4   

1,2,3,4,5 4   

1,2,3,4,5,6 0 30 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.46 dapat dijelaskan pada baris 

pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk memenuhi 

periode satu saja sehingga tidak ada persediaan yang di 

simpan, pada baris kedua, ketiga, keempat,kelima dan 

keenam pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu kesatu, kedua, ketiga, keempat, 

kelima dan keenam sekaligus, sehingga selama periode 

itu terdapat 30 unit dan pada baris ketujuh sampai baris 

kesebelas pemesanan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan minggu ketujuh sampai minggu kesebelah 

sekaligus  

 
Tabel 4.47 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Strap 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.47 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk kebutuhan 

di tangan dilihat dari penerimaan pesanan terencana 

sebesar 30 yang dimulai dari minggu kedua yang 

dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang minggu 

berikutnya sampai minggu kesebelas selanjutnya untuk 
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pelepasan terencana lead time 3 minggu di mulai di 

minggu kedua. Perhitungan rencana kebutuhan material 

dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut:   

Total Biaya Simpan 

= (30+26+22+18) x (Rp 52.500 x 10%) = Rp 504.000.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 504.000.- = Rp. 12.504.000.- 

 
13) Packer 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 

 
Tabel 4.48 Perhitungan menggunakan metode PPB Packer 

 

Periode 
Gabungan 

Ukuran Lot 
Percobaan 
(Kebutuhan Bersih 
Kumulatif 

Sebagian Periode 

1 0   

1,2 28   

1,2,3 20   

1,2,3,4 20   

1,2,3,4,5 20   

1,2,3,4,5,6 5 93 

7 0   

7,8 0   

7,8,9 0   

7,8,9,10 0   
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7,8,9,10,11 31   

7,8,9,10,11,12 32 63 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.48 dapat dijelaskan pada 

baris pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk 

memenuhi periode satu saja sehingga tidak ada 

persediaan yang di simpan, pada baris kedua, ketiga, 

keempat,kelima dan keenam pemesanan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan minggu kesatu, kedua, 

ketiga, keempat, kelima dan keenam sekaligus, 

sehingga selama periode itu terdapat 93 unit dan 

pada baris ketujuh sampai baris keduabelas 

pemesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

minggu ketujuh sampai minggu keduabelas sekaligus 

untuk baris kesebelas pemesanan dilakukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sisa di minggu 

sebelumnya, sehingga periode itu terdapat 63 unit. 

 
Tabel 4.49 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Packer 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.49 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk 

kebutuhan di tangan dilihat dari penerimaan pesanan 

terencana sebesar 93 yang dimulai dari minggu kedua 

yang dilanjutkan untuk persediaan ditangan dikurang 

minggu berikutnya sampai minggu keduabelas 
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selanjutnya untuk pelepasan terencana lead time 3 

minggu di mulai di minggu kedua. Perhitungan 

rencana kebutuhan material dan jumlah biaya total 

dapat dihitung sebagai berikut: 

Total Biaya Simpan 

= (93+73+53+33+28+63+31) x (Rp 52.500 x 10%) 

= Rp 1.963.500.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

= (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 1.963.500.- 

= Rp. 13.963.500.- 

 
14) Cleat Loose 

Berikut adalah rincian perhitungan biaya 

persediaan dengan metode penyeimbang sebagai 

periode: 

 
Tabel 4.50 Perhitungan menggunakan metode PPB Cleat 

Loose 

 

Periode 

Gabungan 

Ukuran Lot Percobaan 

(Kebutuhan Bersih Kumulatif 

Sebagia

n 

Periode 

1 0   

1,2 24   

1,2,3 20   

1,2,3,4 20   

1,2,3,4,5 20   

1,2,3,4,5,6 20 104 

7 20   

7,8 3   

7,8,9 0   

7,8,9,10 0   

7,8,9,10,11 2 25 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan tabel 4.40 dapat dijelaskan pada 

baris pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk 

memenuhi periode satu saja sehingga tidak ada 

persediaan yang di simpan, pada baris kedua, ketiga, 

keempat,kelima dan keenam pemesanan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan minggu kesatu, kedua, 

ketiga, keempat, kelima dan keenam sekaligus, 

sehingga selama periode itu terdapat 104 unit dan 

pada baris ketujuh sampai baris kesebelas pemesanan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minggu 

ketujuh sampai minggu kesebelah sekaligus, untuk 

baris kesebelas pemesanan dilakukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sisa di minggu sebelumnya, 

sehingga periode itu terdapat 25 unit. 

 
Tabel 4.51 Penyusunan MRP sebagai penyeimbang 

periode Cleat Loose 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.51 dapat diketahui bahwa 

persediaan diawali dari minggu kedua, untuk 

kebutuhan di tangan dilihat dari penerimaan pesanan 

terencana sebesar 104 yang dimulai dari minggu 

kedua yang dilanjutkan untuk persediaan ditangan 

dikurang minggu berikutnya sampai minggu 

kesebelas selanjutnya untuk pelepasan terencana lead 

time 3 minggu di mulai di minggu kedua. Perhitungan 

rencana kebutuhan material dan jumlah biaya total 

dapat dihitung sebagai berikut:   
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Total Biaya Simpan  

= (104+84+64+44+24+4+1+25) x (Rp 26.400 x 10%)  = 

Rp 924.000.- 

Total Biaya = Total biaya pesan/set-up + Total Biaya 

Simpan 

 = (2 x Rp. 6.000.000) + Rp. 924.000.-  

= Rp. 12.924.000. 

 
Tabel 4.52 Total Biaya Persediaan dengan Metode Part 

Periode Balancing 

 

NO Name Part 
Total Cost 

Per Order 

Total 

Storage Cost 

Total 

Inventory costs 

2 Bracket D574-59112-206  Rp   12.000.000   Rp   1.770.000   Rp   13.770.000  

3 Bracket D574-50121-202  Rp   12.000.000   Rp   2.103.000   Rp   14.103.000  

4 Angle  Rp   12.000.000   Rp   1.119.375   Rp   13.119.375  

5 Rib FSX 4952  Rp   12.000.000   Rp      331.650   Rp   12.331.650  

6 Rib Pylon Outboard  Rp   12.000.000   Rp      448.320   Rp   12.448.320  

7 Closing Rib  Rp   12.000.000   Rp   1.653.900   Rp   13.653.900  

8 Landing  Rp   12.000.000   Rp 61.648.800   Rp   73.648.800  

9 Rib Outboard  Rp   12.000.000   Rp   5.439.000   Rp   17.439.000  

10 Spar Bracket  Rp   12.000.000   Rp      202.980   Rp   12.202.980  

11 Rib Flange – Lower  Rp   12.000.000   Rp      298.800   Rp   12.298.800  

12 Diaphragm  Rp   12.000.000   Rp      696.000   Rp   12.696.000  

13 Strap  Rp   12.000.000   Rp      504.000   Rp   12.504.000  

14 Packer  Rp   12.000.000   Rp   1.963.500   Rp   13.963.500  

15 Cleat Loose  Rp   12.000.000   Rp      924.000   Rp   12.924.000  

Total   Rp 168.000.000   Rp 79.103.325   Rp 247.103.325  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan tabel 4.52 dapat diketahui bahwa 

total biaya persediaan dengan menggunakan metode 

Part Periode Balancing (PPB) sebesar Rp. 247.103.325.- 
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5. Biaya Persediaan dengan Material Requirements Planning 

(MRP) 

Dari perhitungan dengan kedua metode yang 

berbeda tersebut dapat diketahui bahwa metode Material 

Requirements Planning (MRP) melakukan pengendalian 

persediaan dengan cara penyusunan bagan kebutuhan 

material. Kebutuhan material per minggu disusun untuk 

menentukan kapan pemesanan dilakukan dan berapa 

banyak persediaan yang harus ada, serta jadwal penerimaan 

material sesuai leadtime yang ditentukan. Berikut ini adalah 

tabel yang berisi rangkuman total biaya persediaan dengan 

dua metode perhitungan Material Requirements Planning 

(MRP) sebagai berikut: 

 
Tabel 4.53 Biaya Persediaan dengan metode Material 

Requirements Planning (MRP) 

 

NO Name Part 
Metode 

 Lot For Lot   Part Periode Balancing  

1 Bracket D574-59112-206  Rp   60.462.000   Rp  13.770.000  

2 Bracket D574-50121-202  Rp   60.465.000   Rp   14.103.000  

3 Angle  Rp   66.101.250   Rp   13.119.375  

4 Rib FSX 4952  Rp   36.079.500   Rp   12.331.650  

5 Rib Pylon Outboard  Rp   36.136.090   Rp   12.448.320  

6 Closing Rib  Rp   24.010.000   Rp                        13.653.900  

7 Landing  Rp 105.864.150   Rp                        73.648.800  

8 Rib Outboard  Rp   68.097.900   Rp                        17.439.000  

9 Spar Bracket  Rp   36.023.880   Rp                        12.202.980  

10 Rib Flange – Lower  Rp   24.044.820   Rp                        12.298.800  

11 Diaphragm  Rp   54.235.200   Rp                        12.696.000  

12 Strap  Rp   24.063.000   Rp                        12.504.000  

13 Packer  Rp   42.446.250   Rp                        13.963.500  

14 Cleat Loose  Rp   48.324.720   Rp                        12.924.000  

Total  Rp 686.353.760   Rp                      247.103.325  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh 

penulis dan telah dirangkum dalam tabel 4.53 dapat 

diketahui masing-masing metode dalam Material 

Requirements Planning (MRP) menghasilkan hasil total biaya 

persediaan yang berbeda. Total biaya yang dihitung 

menggunakan metode Lot For Lot (LFL) menghasilkan 

jumlah total biaya paling besar yaitu sebesar Rp. 

686.353.760.-.  

Sedangkan total biaya persediaan yang dihitung 

dengan menggunakan perhitungan metode Part Periode 

Balancing (PPB) yaitu sebesar Rp. 247.103.325.-. Dari kedua 

metode tersebut diperoleh biaya total persediaan paling 

minimum dengan perhitungan penyeimbangan sebagian 

periode. 

 
6. Pengukuran Minimalis Total Biaya Persediaan 

Salah satu peran Material Requirements Planning (MRP) 

dalam pengendalian persediaan adalah Material 

Requirements Planning (MRP) dapat meminimalkan total 

biaya persediaan perusahaan.  

Dari jumlah total biaya persediaan yang telah 

dihitung dengan menggunakan dua metode perhitungan 

Material Requirements Planning (MRP), maka dilakukan 

pengukuran seberapa besar Material Requirements Planning 

(MRP) dapat mengefisienkan biaya persediaan. Pengukuran 

dilakukan dengan cara menghitung selisih total biaya 

metode Material Requirements Planning (MRP) dengan total 

biaya metode perusahaan. Selanjutnya dihitung dari selisih 

biaya sebagai berikut: 

 
Tabel 4.54 Selisih Biaya Persediaan dengan menggunakan 

2 Metode MRP  

 

No Metode MRP Total Inventory Cost 

1 Lot For Lot  Rp     686.353.760  

2 Part Periode Balancing  Rp     247.103.325  
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Total Selisih   Rp     439.250.435  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel 4.54 dapat diketahui bahwa selisih 

antara metode Material Requirements Planning dengan 

realisasi total biaya persediaan sesuai kebijakan yang 

diterapkan oleh PT. Dirgantara Indonesia yaitu perhitungan 

selisih dari metode Material Requirements Planning 

menggunakan teknik Lot For Lot (LFL) sebesar Rp 

686.353.760.-, sedangkan perhitungan selisih dari metode 

Material Requirements Planning menggunakan metode Part 

Periode Balancing (PPB) sebesar Rp 247.103.325.-, maka selisih 

yang didapat dari kedua metode MRP sebesar Rp 

439.250.435.- 

 
D. Perbandingan Biaya Persediaan IRP dan Metode MRP 

Hasil kajian yang dilakukan oleh penulis untuk besarnya 

perbandingan metode Integrated Resource Planning (IRP) dan 

Material Requirements Planning (MRP). 

 
Tabel 4.55 Perbandingan Biaya Persediaan dengan 

menggunakan 2 metode 

 

No 
Metode 

Persediaan 
Inventory Cost 

1 IRP  Rp796.939.440 

2 MRP :   

 Lot For Lot  Rp 686.353.760  

 Part Periode Balancing  Rp 247.103.325  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan Tabel 4.55 dapat diketahui bahwa biaya 

persediaan menggunakan metode Integrated Resource Planning 

(IRP) sebesar Rp 796.939.440.-, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode Material Requirements Planning (MRP) dengan teknik Lot 



110 
 
 

For Lot sebesar Rp 686.353.760.-, sedangkan metode Material 

Requirements Planning (MRP) dengan metode Part Periode 

Balancing (PPB) lebih kecil dari pada metode Integrated Resource 

Planning (IRP). 

1. Faktor penyebab perbandingan biaya persediaan 

menggunakan metode Integrated Resource Planning (IRP) 

dengan metode Material Requirements Planning (MRP) 

sebagai berikut: 

a. Target Produksi tidak tercapai menyebabkan 

pembengkakan biaya produksi. 

b. Metode Integrated Resource Planning (IRP) belum bisa 

mengefisienkan pemesanan bahan baku sedangkan 

metode Material Resource Planning (MRP) mampu 

mengefisienkan pemesanan bahan baku 

c. Metode Integrated Resource Planning (IRP) langsung 

terintegrasi menjadi biaya operasi total satu pesawat 

sedangkan metode Material Resource Planning (MRP) 

menghitung biaya sub komponen satu-satu menjadi 

biaya operasi total satu pesawat 

d. Tidak adanya pengendalian persediaan untuk satu 

komponen pesawat dengan menggunakan metode 

Integrated Resource Planning (IRP) sedangkan metode 

Material Resource Planning (MRP) terdapat pengendalian 

untuk satu komponen pesawat 

e. Material Requirements Planning (MRP) menjaga 

persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah 

persediaan sedikit maka biaya persediaan juga menjadi 

kecil. 
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BAB IX 
PENUTUP 

 

 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya maka didapatkan beberapa kesimpulan : 

1. Biaya pengendalian persediaan yang digunakan PT. Dirgantara 

Indonesia dalam pembuatan komponen pylon pesawat Airbus 

A320/A321 menggunakan metode Integrated Resource Planning 

(IRP), Software IRP berupa Ticket terhadap kepuasan pengguna. 

IRP Material Tiket menggunakan UML (Unified Modeling 

Language). Perusahaan memiliki kebijakan yang diterapkan 

dalam pemesanan bahan baku yaitu perusahaan menerapkan 

biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar Rp. 20.000.000,- 

dengan biaya penyimpanan tetap 10% dari harga per item.  

2. Biaya Pengendalian Persediaan yang diterapkan oleh PT. 

Dirgantara Indonesia yaitu Integrated Resource Planning (IRP) 

menghasilkan Total Storage Cost sebesar Rp 126.469.720.-, Total 

Raw Material Cost Per Unit sebesar Rp 398.469.720.-, dan Total 

Inventory Costs sebesar Rp 796.939.440.- 

3. Penerapan Material Requirements Planning (MRP) menghasilkan 

Jadwal Induk Produksi atau Master Production Schedule (MPS) 

untuk merakit komponen Pylon Airbus A320/A321 

membutuhkan waktu sebanyak 3 minggu, total dari Bill Of 

Material (BOM) sebanyak 11.451 item, biaya bahan baku dengan 

Number of Unit Needed keseluruh komponen sebanyak 11.451 

unit, untuk total price per unit keseluruhan di dapat hasil 

sebesar Rp 2.425.200.-, sedangkan Total Price keseluruhan 

komponen sebesar Rp 259.099.200.- 

4. Biaya dengan menggunakan metode Material Requirements 

Planning (MRP) didapat total biaya yang dihitung 

menggunakan metode Lot For Lot (LFL) menghasilkan jumlah 

total biaya paling besar yaitu sebesar Rp. 686.353.760.-. 

Sedangkan total biaya persediaan yang dihitung dengan 

menggunakan perhitungan metode Part Periode Balancing (PPB) 
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yaitu sebesar Rp. 247.103.325.-. maka selisih yang didapat dari 

kedua metode MRP sebesar Rp 439.250.435.- 

5. Besarnya pengaruh dari metode Material Requirement Planning 

yang lebih efisien dengan menggunakan metode Part Periode 

Balancing sebesar 34% dari perusahaan. Artinya biaya 

persediaan menggunakan metode Material Requirements 

Planning (MRP) dengan metode Part Periode Balancing (PPB) 

lebih kecil dari pada biaya persediaan menggunakan metode 

metode Integrated Resource Planning (IRP). 
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