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ABSTRAK 

 Pengendalian persediaan bahan baku sangatlah penting dalam sebuah 
industri untuk mengembangkan usahanya karena akan berpengaruh pada efisiensi 
biaya, kelancaran produksi dan keuntungan usaha itu sendiri. CV Muhsin Jaya 
adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menyediakan jasa 
pembuatan dan perbaikan spare part mesin-mesin produksi, pembuatan conveyor 
mesin produksi dan pembuatan seal-seal dan karet sintetik serta karet alam. 
Pelaksanaan sistem produksi terdapat masalah mengenai persediaan bahan baku, 
kendala dalam ketersediaan bahan baku adalah pemesanan bahan baku hanya 
berdasarkan intuisi dari beberapa pihak perusahaan saja tanpa memperhatikan 
komponen-komponen biaya yang akan mempengaruhi total biaya persediaan. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan 
bahan baku Oil Seal High Press berdasarkan forecasting, mengetahui perencanaan 
persediaan bahan baku Oil Seal High Press dengan metode Material Requirement 
Planning (MRP), serta menentukan metode pendekatan lot sizing yang paling 
meminimalkan biaya persediaan bahan baku Oil Seal High Press pada perusahaan 
CV Muhsin Jaya. 
 Perencanaan kebutuhan material dilakukan dengan metode MRP yang 
penerapannya diawali dengan melakukan peralaman akan jumlah produksi untuk 
waktu yang akan datang. Peramalan tersebut menggunakan metode Single 
Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing dan Winters’ Method. 
 Dengan mengetahui harga bahan penyusun, data kebutuhan material, 
struktur produk, dan biaya untuk persediaan material, kemudian dilakukan 
perbandingan biaya perencanaan persediaan dengan metode Economic Order 
Quantity (EOQ), Lot For Lot (LFL) dan Fixed Period Requirement (FPR). Dari 
ketiga metode tersebut dipilih metode yang menghasilkan biaya yang paling 
minimum. Teknik lot sizing Lot For Lot (LFL) menghasilkan biaya total 
persediaan yang terendah yaitu Rp 11.066.374,5. 
 
Kata kunci: Persediaan bahan baku, Material Requirement Planning (MRP), 

Perencanaan bahan baku, Lot for Lot (LFL) 
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