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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan usaha bisnis terutama di sektor pengolahan saat ini cukup 

pesat dengan adanya berbagai macam inovasi yang dikembangkan. Salah satu 

industry pengolahan yang cukup berkembang di kalangan masyarakat Indonesia 

adalah kerupuk kulit sapi atau sering disebut dengan kerupuk rambak. 

Pemanfaatan kulit sapi mentah tersebut dapat digunakan sebagai bahan kerajinan 

kulit serta bahan olahan pangan salah satunya yakni kerupuk rambak. Industry 

pengolahan pangan krecek rambak seringkali berbentuk mikro kecil atau 

menengah. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam 

kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada 

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. 

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan 

strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan, 

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang mengedepankan 

perekonolian dengan mengandalkan UMKM dan memiliki berbagai sentra 

industri pengolahan pangan maupun manufaktur. BPS Kabupaten Mojokerto 2013 

menunjukkan sebesar 2824 total industri mikro kecil menengah dan sebanyak 913 

diantaranya merupakan industri pengolahan pangan. Salah satu industri yang 

masih berkembang di Mojokerto saat ini adalah krecek rambak. Banyaknya 

industri krecek rambak di Kabupaten Mojokerto terutama Kecamatan Bangsal 

menjadi keistimewaan tersendiri bagi wilayah tersebut dan manfaatnya dapat 

memperbaiki perekonomian dilingkungan sekitar dengan produktivitas industri 

yang cukup tinggi. Berdasarkan data dinas perindustrian dan perdagangan tahun 

2013 produktivitas usahan krecek rambak kecamatan bangsal mencapai 2816 

kwintal. 

Krecek rambak merupakan produk yang tidak mudah rusak. Masa simpan 

dari krecek rambak mentah bisa sampai 1 tahun penyimpanan di ruangan kering. 

Begitu juga dengan bahan bakunya yaitu kulit sapi. Kulit sapi kering dapat 

disimpan hingga 1 tahun dalam ruangan kering. Karena karakteristik tersebut 
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krecek rambak tergolong sebaga produk nonperishable atau produk yang tidak 

mudah rusak.  
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Gambar 1.  1 Ilustrasi Pemesanan di UD Kumala Jaya 

UD. Kumala Jaya merupakan sebuah badan usaha perorangan yang 

bergerak di bidang industri pengolahan pangan (krecek) rambak. Unit usahanya 

beralamat di Desa Kauman, Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Jawa Timur, 

61381. Berdasatkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa selain memproduksi krecek 

rambak. UD Kumala Jaya juga berbisnis sebagai penyedia bahan baku dari krecek 

rambak yaitu kulit sapi. UD Kumala Jaya memiliki berbagai pelanggan yang 

terdiri dari pelanggan dengan permintaan produk jadi berupa krecek rambak 

mentah dan pelanggan dengan permintaan bahan baku. Pelanggan dengan 

permintaan produk jadi berasal dari para agen besar dari luar kota sedangkan 

pelanggan dengan permintaan bahan baku berasal dari produsen krecek rambak 

kecil dilingkungan sekitar. Permintaan pelanggan yang terdiri dari produk jadi dan 

bahan baku krecek rambak maka persediaan bahan baku sangat perlu diperhatikan 

sehingga keberadaan pemasok akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari 

UD Kumala Jaya.  
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Grafik 1. 1 Permintaan UD Kumala Jaya 

Berdasarkan grafik 1.1 merupakan permintaan dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa 

UD Kumala Jaya memiliki pola permintaan musiman (seasional) dimana pola permintaan tersebut 

meningkat pada special event. Pola musiman adalah pola dengan kecenderungan mengulangi pola 

tingkah gerak dalam periode musim dalam kurun waktu tahunan, triwulan, kuartalan, bulanan, 

mingguan, atau harian (Ukhra A. U., 2012). Selain itu pola permintaan dari waktu ke waktu 

bersifat stokastik dimana berbeda dari setiap bulannya dan tidak dapat dipastikan nilainya. 

Permintaan menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku sehingga berpengaruh besar terhadap berjalannya 

perusahaan. Untuk dapat meminimalkan biaya persediaan diperlukan perencanaan yang baik untuk 

memenuhi permintaan, Jika pengendalian berjalan dengan optimal maka kebutuhan produk 

perusahaan dapat terpenuhi dan perusahaan dapat meminimalkan total biaya persediaan. Yang 

harus diperhatikan dalam pengendalian persediaan adalah waktu dan besar permintaan. Disamping 

itu jumlah barang yang akan diproduksi juga harus disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan 

(Wikantari, Satriawan, & Yoga, 2018) 
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Gambar 1. 2 Influence Diagram Kondisi Exisiting di UD Kumala Jaya 

Dalam kondisi existing UD Kumala Jaya sebagai manufaktur telah 

menentukan kuantitas pemesanan untuk memenuhi permintaannya. Namun 

seringkali pemasok mengirimkan barang tidak sesuai dengan kuantitas 

pemesanan. Hal tersebut dikarenakan pemasok tidak ingin mengalami kerugian 

karena setup cost yang terlalu tinggi. Akibatnya dalam hal ini manufaktur menjadi 

pihak yang dirugikan. Hal itu terjadi jika pemesanan kurang dari kuantitas 

pengiriman oleh pemasok (Qb > Qs) maka akan muncul shortage cost / lost sales 

oleh manufaktur. Begitupun sebaliknya jika kuantitas pengiriman lebih besar dari 

kuantitas pemesanan (Qb < Qs) maka akan muncul holding cost oleh manufaktur. 

Apabila persediaan terlalu sedikit akan mengakibatkan terjadinya kekurangan 

persediaan yang dapat menyebabkan hilangnya keuntungan perusahaan 

(Indroprasto & Suryani, 2012) 
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Gambar 1.  3 Alur Pemesanan dengan Total Biaya Gabungan 

Berdasarkan kondisi nyata tersebut maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan penentuan kuantitas pemesanan bahan baku untuk UD Kumala Jaya 

dalam periode pesanan yang optimal untuk memenuhi permintaan.  Penentuan 
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kuantitas pemesanan didasarkan pada total biaya rantai pasok yang merupakan 

integrasi antara total biaya manufaktur dan total biaya pemasok. Peramalan 

permintaan menggunakan metode Seasional ARIMA  dengan software minitab. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencapai biaya total minimum dengan 

melibatkan integrasi biaya pemasok dan manufaktur. Total biaya pemasok yang 

terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya setup sedangkan total biaya manufaktur 

terdiri dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya shortage/lost sales.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan permasalahan yang dapat diteliti 

adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana menentukan total biaya manufaktur dan pemasok? 

2. Bagaimana menentukan total biaya integrasi manufaktur dan pemasok? 

3. Bagaimana analisis perbandingan total biaya integrasi manufaktur 

pemasok dan manufaktur  pemasok tanpa integrasi? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut 

1. Untuk menentukan total biaya manufaktur dan pemasok 

2. Untuk menentukan total biaya integrasi manufaktur dan pemasok 

3. Untuk menganalisis perbandingan total biaya integrasi manufaktur 

pemasok dan manufaktur pemasok tanpa integrasi.  

1.4 Manfaat  

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan   

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan usulan pada 

perusahaan dalam menentukan kuantitas pesanan dan periode pesanan optimal 

dengan total biaya minimum 
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1.5 Batasan 

Batasan ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun 

pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan pada: 

1. Analisis persediaan dilakukan pada bahan baku krecek rambak. 

2. Penelitian dilakukan pada UD Kumala Jaya Kecamatan Bangsal 

Kabupaten Mojokerto. 

3. Data permintaan didapatkan dari tahun sebelumnya. 

4. Permintaan bersifat stokastik dan memiliki pola musiman 

1.6 Asumsi 

1. Single buyer dan single supplier 

2. Tidak ada return produk 

3. Rate produksi tidak terbatas  


