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ABSTRAKSI 

PT Misaja Mitra adalah perusahaan patungan yang memproduksi udang 
beku untuk diekspor dalam jumlah bessr, sahingga mempunyai masalah 
dalam persediaan bahan pembantu. 

Dalam hal ini, Perencanaan Kebutuhan Material (Material Requirement 
PlanninglMRP) merupakan metode perencanaan dan pengendalian 
komponen yang diusulkan untuk mengatasi masslah tersebut. Untuk 
mendapatkan keiuaran dari MRP yang akurat diperlukan masukan untuk 
MRP yang akurat pula, satta perlu dukungan perangkat lunak dan 
perangkat keras dari komputer untuk memudahkan penghitungan. 
Laporan MRP pada penelman ini adalah: jadwal dan jumlah pemesanan 
setiap komponen, rencana kebutuhan biaya, dan rencana pembebanan 
kapasitas pabrik untuk periode perencanaan bulan Januari 1996 ssmpai 
dengan bulan Desember 1996. 

Untuk mendapatkan masukan MRP yang akurat, maka langkah pettama 
adalah melakukan analisis peramalan pembelian udang segar 
berdasarkan data permintaan mass lalu dengan metode rata-rata 
bergerak yang memakai (aktor musim, ternyata untuk kondisi yang ada 
akurasi peramalan terbaik didapat pada rata-rata bergerak dua bulanan 
kemudian meregresikan data pembelian terhadap produksi untuk 
mengetahui persamaan rendemen. Selanjutnya adalah menyusun jadwaf 
induk produksi berdasarkan hasil peramalan, satta memasukkan catatan 
status persediaan pada awal periode perencanaan dan catatan struktur 
produk dari udang beku. 

Sebagai catatan, pada penelitian ini terdapat dua jenis sistem sistem 
yang ada dan sistem yang diusulkan, ternyata sistem yang diusulkan 
(MRP) dapat menghemat biaya total untuk perencanaan bahan 
pembantu. 


