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ABSTRAK 

MERENCANAKAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU KALENDER DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING 

(MRP) PADA PT.WANGSA JATRA LESTARI KARTASURA 

LENI ALFIANA 

F3506002 

Persediaan bahan baku merupakan hal yang paling penting dalam 
perusahaan. Ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan waktu yang 
tepat adalah penunjang terhadap kelancaran proses produksi, untuk itu 
perlu mendapat perhatian yang lebih demi hasil yang optimal. 
Ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang tepat juga akan mengurangi 
kekurangan dan kelebihan bahan yang berpengaruh pada biaya-biaya 
yang dikeluarkan, sedangkan ketersediaan bahan baku dalam waktu yang 
tepat akan dapat memenuhi pesanan konsumen dan kepuasan konsumen 
tercapai.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas, jumlah dan 
waktu bahan yang harus tersedia dalam satu periode tertentu untuk 
kelancaran proses produksi. Masalah yang dirumuskan yaitu berapa 
jumlah dan kapan bahan baku harus tersedia untuk setiap kali pemesanan 
untuk mencapai keefektifan pada PT.Wangsa Jatra Lestari dengan jumlah 
dan waktu yang tepat.  

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah order perusahaan 
untuk bulan November 2008, Kebutuhan setiap komponen pembentuk 
produk utama, serta lead time untuk setiap komponen. Produk yang diteliti 
adalah kalender dan alat analisis yang dipakai yaitu Material Requirement 
Planning (MRP).  

 Melalui alat analisis MRP dengan melihat MPS (Master Production 
Schedule) dapat dilakukan perencanaan proses produksi dan kebutuhan 
bahan yang diperlukan untuk setiap periodenya sehingga bahan untuk 
kalender pada PT.Wangsa Jatra Lestari dapat tersedia dalam jumlah dan 
waktu yang tepat untuk kelancaran selama proses produksi. Untuk 
memproduksi 15.000 Kalender memerlukan 45.000 lembar Kertas pada 
hari ke-9, 15.000 buah Klem pada hari ke-9, 60.000 lembar Plate pada 
hari ke-9, 1005 gram Tinta pada hari ke-11, 17,085 gram Tinta Black, 
Magenta, Cyan, dan Yellow pada hari ke-8.  
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 Peneliti mangajukan saran kepada perusahaan dari hasil analisis 
yang telah dilakukan yaitu dalam mengendalikan bahan untuk proses 
produksi perusahaan disarankan menerapkan metode MRP untuk waktu 
jangka panjang Perusahaan juga perlu memperhatikan pengelompokan 
bahan yang digunakan untuk setiap produk yang dihasilkan, serta 
kerjasama antara manajemen dan bagian-bagian yang terlibat dalam 
proses produksi lebih terbuka. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Seiring dengan berjalannya waktu dunia industri semakin menunjukkan 

perkembangan yang cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

beragamnya produk yang bermunculan di pasar industri mulai dari kemasan, 

warna, bentuk produk, manfaat produk sampai dengan kualitas produk. Pada 

akhirnya persaingan antar perusahaan mengenai masalah produk yang 

diproduksi tidak dapat dihindarkan. Adanya persaingan tersebut maka 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan variasi produk dan kualitas produk 

yang dihasilkan agar sesuai dengan keinginan konsumen untuk mencapai 

suatu kepuasan. Kerjasama manajemen produksi yang baik sangat 

dibutuhkan agar aktivitas produksi dapat berjalan dengan lancar, stabil, dan 

lebih baik untuk suatu pencapaian hasil yang optimal.  

          Selain tugas manajemen persediaan yang menentukan berapa jumlah 

persediaan barang yang seharusnya ada. Keseimbangan faktor produksi  juga 

diperlukan untuk menunjang kelancaran aktivitas produksi. Faktor produksi 

tersebut meliputi 5M yaitu material (bahan), machine (mesin), method 

(metode), money (modal), dan man (sumber daya manusia). Kelima faktor 

produksi tersebut harus saling melengkapi dan tidak bisa bekerja sendiri-
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sendiri, maka seringkali ada salah satu faktor yang menjadi suatu kendala 

tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan produksi yaitu faktor material, karena 

tidak disertai manajemen yang khusus menanganinya. Oleh karena itu 

perencanaan kebutuhan bahan baku menjadi suatu hal yang sangat penting 

dan perlu diperhatikan karena proses produksi sangat bergantung pada 

ketersediaan bahan baku agar prosesnya tetap berjalan dengan lancar. 

Dalam hal ini perencanaan kebutuhan bahan baku harus diselaraskan dengan 

semua unsur perusahaan seperti modal yang tersedia, kondisi mesin 

produksi, keadaan sumber daya manusia, pesanan yang diterima, dan unsur-

unsur lainnya.  

         Bahan baku merupakan faktor utama bagi perusahaan untuk menunjang 

kelancaran proses produksi baik dalam perusahaan yang berskala besar 

ataupun kecil. Dalam penentuan persediaan bahan baku berbeda-beda untuk 

setiap perusahaan, baik untuk jumlah unit persediaan bahan baku yang ada 

dalam perusahaan, waktu penggunaan persediaan bahan baku, maupun 

jumlah biaya untuk membeli bahan baku tersebut. Menurut Yamit (1999:288) 

ada 3 alasan perlunya persediaan bagi perusahaan yaitu :  

         1. Unsur ketidakpastian permintaan (permintaan yang mendadak). 

         2. Adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supllier. 

         3. Adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan.  

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

          Pentingnya persediaan bahan baku membuat perusahaan harus benar-

benar memperhatikan hubungan antar item persediaan, sehingga dalam 

menentukan kebutuhan material secara cepat dan tepat dapat lebih efisien 

untuk itu perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan 

baku.  

          Metode yang digunakan dalam manajemen persediaan bahan baku ada 

banyak dan salah satunya adalah Material Requirement Planning (MRP) atau 

perencanaan kebutuhan bahan baku. Metode ini digunakan untuk 

mengendalikan dan merencanakan persediaan yang bergantung pada 

permintaan dengan menjadwalkan jumlah yang tepat dari semua material 

yang dibutuhkan. Menurut Nasution (2003:110) MRP sangat berarti dalam 

meminimasi investasi persediaan, memudahkan penyusunan jadwal 

kebutuhan setiap komponen yang diperlukan, dan sebagai alat pengendalian 

produksi dan persediaan.  

          PT.WANGSA JATRA LESTARI merupakan perusahaan besar yang sudah 

berkembang dan maju. Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan dengan 

tujuan pemasaran di dalam negeri dan luar negeri . PT.WANGSA JATRA 

LESTARI ini berproduksi saat menerima pesanan. Untuk produksi shopping 

bag di export ke luar negeri dengan jenis, bentuk, dan kualitas yang berbeda 

sesuai dengan pesanan dari negara masing-masing dan untuk pasar dalam 

negeri hanya menerima pesanan membuat, dan mencetak buku dari PT.Tiga 

Serangkai serta telah mengembangkan pasar lokal dengan melayani segala 

kebutuhan produk grafika. Dalam memenuhi pesanan buku, shopping bag, 

dan produk grafika, perusahaan ini menunggu pesanan dari pelanggan yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



datang dan menggunakan pedoman tahun lalu jika pesanan itu bersifat rutin 

untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, kapan bahan 

baku akan dipakai dalam proses produksi, dan pembelian bahan baku untuk 

proses produksi.  

          Untuk membahas mengenai masalah di atas agar dapat menghasilkan 

komitmen terhadap pelanggan untuk pengiriman barang tepat waktu dapat 

terpenuhi, maka penulis ingin mencoba menganalisis sistem perencanaan 

kebutuhan bahan baku dan menuliskan hasilnya dalam tugas akhir dengan 

mengambil judull MERENCANAKAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU 

KALENDER DENGAN MENGGUNAKAN METODE MATERIAL 

REQUIREMENT PLANNING (MRP) PADA PT.WANGSA JATRA LESTARI 

KARTASURA. 

 

B. Rumusan Masalah  

          Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas adalah:  

1. Berapa jumlah bahan baku untuk setiap kali pemesanan pada 

PT.WANGSA JATRA LESTARI?  

2. Kapan bahan baku harus tersedia pada PT.WANGSA JATRA LESTARI 

dengan jumlah dan waktu yang tepat?  
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C. Tujuan Penelitian  

          Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui jumlah bahan baku untuk setiap kali pemesanan 

pada PT.WANGSA JATRA LESTARI.  

     2. Untuk mengetahui kapan bahan baku harus tersedia pada PT.WANGSA 

JATRA LESTARI dengan jumlah dan waktu yang tepat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

          Manfaat yang dapat diambil dari hasil analisa ini adalah:  

     1. Bagi Perusahaan  

a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan kebijakan perusahaan khususnya yang terkait dengan 

pengadaan bahan baku.  

b. Perusahaan dapat menjadikan ini sebagai input atau masukan untuk 

perencanaan kebutuhan bahan baku.  

c. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan untuk lebih 

meningkatkan produktifitas kinerja perusahaan.  

d. Perusahaan diharapkan dapat menerapkannya sebagai pedoman 

untuk kelancaran proses produksi.  
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     2. Bagi Peneliti 

a. Memperoleh gambaran secara langsung tentang dunia kerja dari 

perusahaan yang diamati.  

b. Dapat menerapkan ilmu dalam dunia kerja nyata yang telah dipelajari 

selama di bangku kuliah.  

c. Memperoleh informasi-informasi tentang apa saja yang akan dialami 

dalam dunia kerja dan kaitannya dengan teori-teori yang telah dipelajari.  

d. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dan membina sikap mental untuk 

menghadapi dunia kerja yang sebenarnya kelak.  

     3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

              Diharapkan hasil pengamatan ini dapat menjadi manfaat dan  pedoman 

untuk pembaca dalam pengamatan yang berkaitan dengan Material 

Requirement Planning (MRP).   

 

E. Metode Penelitian  

     1. Obyek Penelitian 

           Pengamatan ini dilakukan di PT.WANGSA JATRA LESTARI yang 

berlokasi di Jl.Pajang-Kartasura Km 8, Solo-Indonesia. Obyek yang diamati 

tentang bagaimana cara merencanakan dan menentukan persediaan 

bahan baku agar pembeliannya sesuai dengan pesanan konsumen dengan 

metode MRP.  
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     2. Sumber Data  

         a. Data Primer  

Merupakan data yang diberikan oleh sumber data kepada 

pengumpul  data.  

            1). Data Order Perusahaan  

Data ini berupa daftar pesanan yang ditrima perusahaan dari 

konsumen  yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada periode yang 

telah ditentukan.  

            2). Bill Of  Material ( BOM ) 

Data ini berisi rangkaian struktur beberapa komponen yang 

digunakan untuk merancang produk utama dan biasanya di buat 

dalam bentuk struktur pohon / produk.  

            3). Lead Time  

Data tentang tenggang waktu pemesanan yang diperlukan untuk 

mendapatkan bahan baku. Waktu tunggu yang dimaksud adalah 

waktu mulai dari perusahaan melakukan pemesanan sampai 

pesanan itu datang dan siap untuk dipakai dengan bersamaan saat 

persediaan dalam perusahaan habis.  

            4). Catatan Persediaan  

Catatan tentang persediaan data kuantitatif mengenai jenis serta 

jumlah bahan utama dan sub-sub komponen yang diperlukan.  
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        b. Data Sekunder  

              Merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara tidak 

langsung kepada pengumpul data.  

             1).  Riset kepustakaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.  

             2).  Literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.   

             3). Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian tentang MRP.  

             4). Struktur Organisasi dan Sejarah Perusahaan.  

     3. Teknik Pengumpulan Data  

         a. Wawancara  

               Mengambil data dengan bertanya secara langsung kepada pihak 

perusahaan agar data yang diperoleh lebih lengkap. 

         b. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek secara 

langsung di lokasi pengamatan sehingga dapat mengetahui secara 

langsung obyek yang diamati.  

         c. Analisa Dokumen  
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      Melakukan penganalisaan dan pengelolaan terhadap dokumen-

dokumen yang diberikan oleh pihak perusahaan agar sesuai dengan 

metode yang diinginkan.  

     4. Teknik Analisis Data  

          Dalam analisis ini dilakukan sistem MRP pada perusahaan PT.WANGSA 

JATRA LESTARI. MRP pada dasarnya merupakan metode untuk 

menentukan kebutuhan bahan baku secara tepat untuk memenuhi 

schedule produksi utama. Dari analisis utama ini akan ditentukan kapan 

bahan dipesan untuk diproduksi dan berapa banyak suatu bahan harus 

tersedia. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

 

 

Gambar 1.1 
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     Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:     

      Perusahaan memperoleh pesanan dari konsumen dan selanjutnya 

perusahaan menetapkan Master Production Schedule (MPS) atau rencana 

produksi utama, karena PT.WANGSA JATRA LESTARI melaksanakan proses 

produksi berdasarkan pesanan sesuai dengan periode yang telah disepakati. 

Setelah MPS diperoleh, maka MRP dapat dimulai dengan melihat catatan 

persediaan yang tersedia di gudang untuk melihat berapa kuantitas 

komponen-komponen produk utama pada awal periode. Selain melihat 

catatan persediaan di gudang mulainya MRP juga harus melihat Bill Of 

Material ( BOM ) untuk mngetahui kapan produksi bisa dimulai dan dalam 

jumlah berapa komponen-komponen produk utama tersebut dibutuhkan. Cara 

perhitungan MRP inilah yang akan menjadi kebijakan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan menentukan kebutuhan bahan baku yang berupa 

jadwal pemesanan bahan baku dan jadwal rencana produksi jangka pendek.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Perencanaan dan pengendalian Produksi 

      Proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material, mengalir 

dan keluar dari sistem produksi/operasi sehingga permintaan pasar dapat 

dipenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya 

produksi minimum.Menurut Nasution (2003:13)  

 

2. Persediaan  

a. Pengertian Persediaan 
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Menurut Nasution (2003:103) persediaan adalah sumber daya 

yang menganggur ( ide resourses ) yang menunggu proses lebih 

lanjut. 

        Menurut Pangestu Subagyo (2000:133) persediaan barang 

digunakan untuk menghadapi ketidakpastian.  

 

b. Fungsi Persediaan  

  Ada empat fungsi persediaan menurut Render &Heizer (2005:60) 

yaitu:  

1. Untuk memisahkan beragam bagian proses produksi.  

2. Untuk memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan 

menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan 

pilihan bagi pelanggan.  

3. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas.  

4. Untuk menjaga pengaruh dan inflasi dan naiknya harga.   

 

3. Material Requirement Planning (MRP)  

  a. Pengertian Material Requirement Planning (MRP) 

   Menurut Ahmad Ikhwan & Susanto (2008:37) MRP adalah suatu 

konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat 

dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, 

sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang 

direncanakan.  
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   Menurut Render & Heizer (2005:160) MRP adalah sebuah teknik 

permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, 

persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk 

untuk menentukan kebutuhan material.  

 

  b. Manfaat MRP  

  MRP memiliki beberapa manfaat menurut Render & Heizer, 

(2001:362) yaitu:   

a. Peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen.  

b. Peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja.  

c. Perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik.  

d. Tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pergeseran  

pasar. 

 

e. Tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada 

konsumen.  

 

c. Kemampuan MRP 

       Menurut Nasution (2003:129) ada 4 kemampuan sistem MRP 

yaitu:  

a. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat.  

b. Membentuk kebutuhan minimal untuk setiap item.  

c. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. 

d. Menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal 
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yang sudah direncanakan.   

 

d. Langkah-langkah dalam menerapkan metode MRP menurut Ahmad 

Ikhwan & Susanto (2008:38):  

1). Menentukan kebutuhan bersih (net requirement) 

   Kebutuhan bersih didapat dari:  

Kebutuhan Kotor (Gross Requirement) – Persediaan di tangan 

Kebutuhan kotor diperoleh dari: 

Kebutuhan tiap komponen x order perusahaan  

       2). Menetukan jumlah pesanan  

   Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun 

komponen didasarkan kebutuhan bersih.  

 

                 3). Menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen 

 Bill Of Material (BOM) ditentukan berdasarkan struktur produk 

dengan memuat informasi nomor dan jumlah komponen, jumlah 

kebutuhan komponen yang diatasnya, dan sumber diperolehnya 

tiap komponen.Sedangkan kebutuhan kotor tiap komponen 

ditentukan oleh rencana pemesanan (planned order release).  

 

                                                              A 
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Gambar 2.1 

Contoh Gambar Struktur Produk  

Sumber: Render & Heizer. 2005. Manajemen Operasi.  

               Edisi Ketujuh. Buku 2. Hal 165 

 

 

 

 

 

 

                4). Menentukan tanggal pemesanan  

Penentuan rencana penerimaan dipengaruhi oleh rencana 

penerimaan (planned order receipts) dan tenggang waktu 

pemesanan (lead time).  
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Lead Time adalah waktu datangnya bahan dasar dari pemesanan 

sampai datang (Indriyo & Agus, 2000:226).  

e. Input MRP 

       Ada tiga input yang dibutuhkan oleh sistem MRP (Nasution, 

2003:131), yaitu: 

1. Jadwal Input Produksi  

Jadwal input produksi didasarkan pada peramalan atas 

permintaan dari setiap produk akhir yang akan dibuat.  

2. Catatan Keadaan Persediaan  

Catatan keadaan persediaan menggambarkan status semua item 

yang ada dalam persediaan. Setiap item persediaan harus 

diidentifikasikan sacara jumlahnya.  

3. Struktur Produk  

Struktur produk berisi informasi tentang hubungan antara 

komponen-komponen dalam suatu proses asembling.  

 

 

 

 

 

f. Output Sistem MRP  

       Menurut Nasution (2003:132) ada 4 output dari MRP yaitu:  
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1). Memberikan catatan tentang jadwal pemesanan yang harus 

dilakukan atau direncanakan.  

2).  Memberikan indikasi bila diperlukan penjadwalan ulang.  

3).  Memberikan indikasi untuk pembatalan  atas pesanan.  

4).  Memberikan indikasi tentang keadaan dari persediaan.  

 

g. Contoh Lembar Perencanaan MRP menurut Render & Heizer  

(2005:173) 

Tabel 2.1 

 Periode 

 1 2 3 4 

Kebutuhan Kotor     

Penerimaan yang Dijadwalkan     

Persediaan di Tangan     

Kebutuhan Bersih     

Penerimaan Pesanan Terencana     

Pelepasan Pesanan Terencana     
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

     1. Sejarah Perusahaan  

           Latar belakang berdirinya PT.Wangsa Jatra Lestari, tidak terlepas dari  

pesatnya perkembangan induk perusahaannya yaitu PT.Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri yang bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan. 

PT.Wangsa Jatra Lestari ini sudah beroperasi selama kurang lebih 11 

tahun. 

          Meningkatnya kebutuhan pasar akan kebutuhan buku pelajaran (SD, SMP, 

SMA) yang bermutu membuat PT.Tiga Serangkai pada sampai situasi over 

kapasitas, dan ini merupakan titik awal berdirinya PT.Wangsa Jatra Lestari.  

          Pada awal berdirinya PT.Wangsa Jatra Lestari yaitu sejak tanggal 29 

Desember 1995, yang aktifitas utamanya  terbatas hanya memproduksi 

buku-buku dari Tiga Serangkai. Seiring berjalannya waktu, PT.Wangsa 

Jatra Lestari mencoba mengembangkan pasar lokal dan melirik peluang 
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ekspor dan juga memberi pelayanan dalam proses Pre pres hingga 

Finishing.  

          Jasa pelayanan dibagi menjadi 2:  

         1. Pasar lokal, melayani segala kebutuhan produk grafika dari instalasi 

pemerintah, swasta serta perorangan, yang berupa: 

Buku, Annual Report, Komik, Buku telepon, Kalender, Brosur, Leaflet, 

Stasionary, Majalah, Tabloid, Koran, Continous Form, dan lain-lain.  

         2. Pasar global, melayani permintaan pelanggan dari manca Negara akan 

kebutuhan produk berupa :  

Shopping Bag, Wine/Bottle, Gift Box, Cellophan Roll dan lain-lain.  

          Saat ini PT.Wangsa Jatra Lestari adalah salah satu perusahaan yang 

mampu memproduksi shopping bag kualitas ekspor di Indonesia dan telah 

memiliki pasar yang tetap di Amerika, Eropa, Dubai, dan Australia.  

       PT.Wangsa Jatra Lestari mempunyai 2 (dua) customer atau pelanggan 

yaitu:  

         a. International Customer  

             Keenpac, Ltd. (UK)  

             Duro Bag (USA)  

             Germain Packaging (USA)  

             Flides Bag (AUS)  

             Marvic Packaging ( AUS)  
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             RAMCO (UAE)  

             Bee Dee Bags (AUS)  

             Shopping Bag Direct (UK)  

             RTR Packaging (USA)  

             UK Bag Elite (UK) 

             Conventery Limited (UK), dll. 

         b. Local Customer  

              Phapros 

              Konimex 

              GE Lighting Indonesia  

              Air Mancur  

              Deltomed  

              Danar Hadi  

              Batik Keris  

              Presstama Tumbu Emas  

              Tiga Pilar Sejahtera  

              Shindunata  

              e LU Grafika, dll. 
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          Dengan kemampuan untuk memproduksi cetakan berkualitas dengan  

reputasi internasional telah memberi semangat dan komitmen yang tinggi 

pada karyawan untuk selalu meningkatkan mutu produk dan kualitas 

pelayanan yang lebih baik. Adapun tujuan perusahaan dalam penerbitan 

dan percetakan pada PT.Wangsa Jatra Lestari, adalah sebagai berikut:  

a. Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagi lembaga 

pendidikan yang banyak tersebar di Surakarta atas jasa 

percetakan.  

b. Mendukung program pemerintah untuk menumbuhkan minat baca 

masyarakat dengan mencetak buku-buku yang berguna bagi 

masyarakat.  

c. Membantu perusahaan lain dalam proses produksi seperti 

pembuatan box-box suatu produk.   

d. Ikut membantu perekonomian masyarakat surakarta khususnya 

daerah kartasura dengan membuka lapangan kerja.  

 

     2. Struktur Organisasi 

          Struktur organisasi merupakan susunan karyawan menurut jabatan 

masing-masing. Di dalam perusahaan struktur perusahaan sangatlah 

penting karena mempunyai tujuan untuk menjelaskan dimana dan 

bagaimana kedudukan seseorang, dan tugas-tugas yang harus dijalankan 

secara tanggung jawab. Begitu juga dengan struktur organisasi yang ada di 

PT.Wangsa Jatra Lestari yang sangat diperlukan dalam perusahaan. Untuk 

itu struktur organisasi harus jelas dan sistematis untuk mendukung 

kerjasama yang lebih baik antar bagian-bagian dan mengurangi segala 
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kekurangan yang ada. Berikut ini gambar struktur organisasi di PT.Wangsa 

Jatra Lestari: 
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          Dari bagan struktur organisasi diatas, pada setiap jabatan memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut ini tugas dari setiap 

jabatan yang ada di PT.Wangsa Jatra Lestari:  
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         1. President Director  

              President Director adalah pimpinan tertinggi dalam menjalankan 

perusahaan. Tugas dari Presicent Director adalah menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan dan mengusahakan keuntungan yang 

sebesar mungkin dalam merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan perusahaan.  

         2. Managing Director  

              Managing Director memiliki hubungan langsung dengan president 

direktur. Tugasnya berhubungan langsung dengan departemen-

departemen yang ada di perusahaan sebelum menuju ke presiden 

direktur.  

         3. Sekretaris  

             Mempunyai tugas: 

             a. Membantu direktur dalam pembuatan jadwal kerja.  

             b. Mewakili direktur dalam suatu pertemuan.  

         4. Receiptionist  

             Mempunyai tugas:  

             a. Menerima tamu perusahaan.  

             b. Memberi informasi via telepon. 

 

         5. Office Boy  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



             Mempunyai tugas:  

             a. Mengantar dokumen ke kantor pos.  

             b. Mengantar dokumen ke customer.  

             c. Fotocopy dokumen.  

         6. Manajer HRD (Departemen Human Research and Development) dan GA 

(General Affair)  

             Mempunyai tugas:  

Membina sarana operasi perusahaan yang meliputi tenaga 

manusia,  hubungan masyarakat dan pengamanan organisasi.  

                      a. Kabag Personalia  

                           Mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan 

karyawan meliputi: penarikan, menyeleksi, menempatkan, 

melatih, dan memberhentikan karyawan.  

                      b. Kabag Pengupahan  

Menyiapkan dan memeriksa data absensi karyawan serta 

menghitung gaji karyawan.  

                      c. Kabag Umum  

Mengatur kegiatan transportasi dan kegiatan lain yang bersifat 

umum dalam perusahaan.  
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             1). Transportasi meliputi 2 yaitu:  

        a). Transportasi Umum  

                        Mempunyai tugas:  

a. Mengantarkan perjalanan dinas sales dan bagian  

administrasi lain.  

b. Melakukan perawatan armada.  

c. Menjemput dan mengantarkan tamu perusahaan.  

        b). Transportasi Expedisi  

                        Mempunyai tugas:  

a. Mengantarkan produk atau barang jadi ke customer.  

b. Melakukan perawatan armada.  

c. Mengambil bahan material ke supllier/customer bila 

diperlukan.     

             2). IT (Information & Technology) 

                  Mempunyai tugas:  

                    Melakukan perawatan secara berkala terhadap semua perangkat 

kerja yang berupa komputer, printer, jaringan komputer, termasuk 

mengolah database dari input data produksi baik itu shceduling, 

progress, report, kalkulasi, dan finance.  
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             3). Security  

                  Mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan pengamanan fisik  dalam rangka penyelenggaraan  

keamanan swakarsa di lingkungan PT. Wangsa Jatra Lestari.  

b. Menyebrangkan karyawan yang keluar masuk pabrik. 

c. Memberikan informasi kepada orang yang datang dan 

membutuhkan informasi.  

         7. Departemen Information Technology and Product Development  

               Bagian Information Technologi mengurusi sistem informasi di PT. 

WAJATRI dan Product Development mengurusi pengembangan produk. 

Bagian ini berperan penting dalam kelangsungan hidup perusahaan 

karena produk dari PT. WAJATRI selalu berkembang mengikuti 

permintaan pasar.  

         8. Departemen Marketing (Pemasaran)  

             Mempunyai tugas:  

             a. Mengurusi dan mencari customer (order).  

             b. Menyusun perencanaan pemasaran.  

             c. Mengadakan negosiasi harga dengan pelanggan.  

             d. Mengawasi pengawasan pemasaran.  
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         a). Kabag Pemasaran Ekspor 

              Mempunyai tugas:   

1. Menyiapkan alat pengangkutan dan dokumen-dokumen penjualan  

ekspor.  

2. Mengawasi pelaksanaan penjualan ekspor.  

         b). Kabag Pemasaran Lokal  

              Mempunyai tugas:  

1. Menyiapkan alat pengangkutan dan dokumen-dokumen penjualan 

lokal.  

2. Mengawasi pelaksanaan penjualan lokal. 

                Marketing juga memberikan perintah (berupa pemberitahuan-

deadline) terhadap order yang akan diproduksi pada bagian produksi 

dan waktu kirim ke bagian ekspedisi.  

         9. Departemen Finance (Keuangan) 

             Mempunyai tugas:  

              Mengatur lalu lintas dan aliran kas perusahaan agar perusahaan dapat 

tetap beroperasi.  

             Departemen ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:  
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             a. Kabag Kasir dan Bank 

Mencatat atas arus keluar dan masuknya kas dan membina aliran 

kas dalam perbankan.  

 

 

 

             b. Kabag Hutang  

                 Mempunyai tugas:  

    1. Mencatat transaksi ke kartu hutang yang disebabkan adanya 

pembelian  barang secara kredit.  

    2. Mencatat transaksi pelunasan hutang yang telah jatuh tempo. 

                 3. Menyiapkan berkas-berkas hutang yang akan jatuh tempo untuk 

dilakukannya pembayaran.  

             c. Kabag Piutang  

                 Mempunyai tugas:  

1. Mencatat transaksi ke kartu piutang yang ditimbulkan karena 

adanya penjualan barang secara kredit.  

2. Mencatat transaksi pelunasan piutang yang telah jatuh tempo.  

         10. Depatemen Accounting (Akuntansi)  

               Mempunyai Tugas :  
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Membina sarana operasi perusahaan yang meliputi pembukuan, 

administrasi serta pencatatan harta dan kekayaan perusahaan. 

               Terdapat tiga bagian pada departemen ini, yaitu :  

                a. Kabag Perpajakan :   Menyajikan laporan keuangan 

atas kegiatan perusahaan 

menurut undang-undang 

perpajakan.   

                b. Kabag Akuntansi : Melakukan atas transaksi-

transaksi perusahaan, dan 

menyusun laporan keuangan. 

                c. Kabag Akuntansi Biaya : Menghitung biaya produksi,    

harga pokok produksi, dan  

menyusun laporan harga pokok 

produksi.  

         11. Manajer Produksi 

               Mempunyai tugas: 

a. Bertanggung jawab dalam pengaturan proses produksi yang 

meliputi efisien penggunaan bahan baku, kualitas barang yang 

diinginkan, target volume produksi, dan pengembangan 

perusahaan.  

b. Bertanggung jawab dalam pengendalian pemakaian sperepat dan 

perawatan mesin agar dapat menghasilkan produksi yang optimal.  

         1). Bagian PPIC (Production Planning and Inventory Control) 
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Bagian ini berkoordinasi dengan bagian marketing. Bertugas 

untuk:  

     1. Menyelenggarakan, mengupdate dan memelihara stock card yang 

mencakup data-data persediaan barang.  

     2.  Menetapkan kualitas bahan yang akan digunakan.  

 

 

     3.  Menyiapkan laporan yang diperlukan berupa work paper.  

     4. Wajib melakukan pemeriksaan pada saat menerima dan mengirim 

barang.   

         2). Kabag Production  

Bagian ini bertanggung jawab terhadap kelancaran proses 

produksi. Produksi di sini melewati beberapa tahap, yaitu pra cetak, 

cetak, sampai finishing. Bertugas untuk :  

                a. Mengatur penggunaan bahan baku.  

                b. Menghasilkan barang jadi dengan kualitas sesuai kebutuhan 

marketing.  

         3).Kabag Maintenance  

             Mempunyai tugas:  

a. Memperbaiki mesin jika mengalami kerusakan yang terjadi saat 

proses produksi berlangsung  
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b. Melakukan perawatan terhadap mesin.  

c. Membuat jadwal perawatan mesin agar dapat menghasilkan hasil 

produksi yang baik.    

         4). Kabag Quality Control  

              Mempunyai tugas:  

a. Meriksa kualitas bahan baku yang diterima apakah dapat 

dipergunakan.  

b. Memeriksa apakah barang jadi yang dihasilkan telah memenuhi 

standar yang diinginkan.   

 

         5). Kabag Logistik  

              Mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan pembelian di pasar lokal dan menguras pembelian 

impor.  

b. Mengatur pesanan.  

c. Membantu proses pengiriman barang.  

d. Melaksanakan pembelian untuk barang yang segera diperlukan. 

               Bagian ini terdiri dari:  

a). Ekspedisi : Menerima material yang dikirim  

                                                 supplier dan melakukan  incoming 

inspection dan menangani 

pengiriman barang jadi.  

b). Finish Good Store : Menangani barang yang sudah  
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                                             dikirim. 

c). Raw Material : Mengurusi aliran material dari  

                                                 bahan baku sampai selesai yaitu 

mengambil dan mengantar barang 

setengah jadi atau barang jadi ke 

stasiun (proses) berikutnya.  

 

 

d). Adm Gudang  : Mengurusi administrasi keluar  

                                                 masuknya bahan baku dan semua 

yang ada di gudang.  

e). Helper  : Adalah tenaga pembantu yang  

                                                 menangani pengepakan 

(pengemasan) barang yang siap 

kirim.  

         6). Pre Press  

              Mempunyai tugas:  

            Menyiapkan materi ( acuan ) baik dari digital atau analog untuk 

diproses pada bagian cetak.  

         12. Kabag Purchasing (Pembelian) 

               Mempunyai tugas:  
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a. Membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi dan 

administrasi.  

b. Mengajukan penawaran harga atas barang yang dibutuhkan oleh 

departement produksi dan supplier.  

           1). Kabag Gudang  

a. Menjaga keamanan bahan baku dan barang jadi.  

b. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan bahan baku sesuai 

dengan peraturan perusahaan.  

c. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang jadi sesuai 

dengan peraturan perusahaan.  

 

           2). Kabag Utility  

                a. Melakukan penawaran instalasi listrik. 

                b. Membuat jadwal perawatan instalasi listrik.  

 

3. Aspek Personalia 

      Pada Perusahaan ini enempatkan karyawan sebagai aset yang berharga 

bagi perusahaan dengan meletakkan nilai tinggi pada profesionalisme dan 

integrasi yang tinggi. Oleh karene itu dalam melaksanakan aktivitas 

perusahaan dan untuk menjamin kelancaran kegiatan perusahaan, 

PT.Wangsa Jatra Lestari memerlukan karyawan. Adapun 4 jenis karyawan 

yang terdapat pada PT.Wangsa Jatra Lestari antara lain: 

     a. Karyawan Tetap 
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          Karyawan yang telah resmi diangkat oleh perusahaan dan berhak 

menerima gaji setiap satu bulan sekali.  

     b. Karyawan Harian 

          Karyawan yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja dan 

pemberian upah diberikan upah satu minggu sekali. 

     c. Karyawan Kontrak 

          Karyawan yang diambil dari karyawan harian yang mempunyai prestasi 

kerja yang baik, biasanya dikontrak selama setahun dan berhak 

mendapatkan gaji satu bulan sekali.  

 

 

     d. Karyawan Kontrak Tetap  

          Karyawan yang dikontrak selama 1 tahun secara berturut-turut meskipun 

tidak ada pekerjaan yang membedakan hanya status dan berhak 

mendapatkan gaji satu bulan sekali. 

     e. Karyawan Borongan 

           Karyawan yang bekerja berdasarkan target karyawan borongan 

yang digunakan pada bagian handwork dan berhak menerima gaji satu 

minggu sekali.  

        Karyawan PT. Wangsa Jatra Lestari berjumlah 1.000 orang 

dimana sebagian besar berasal dari desa sekitar. Didukung tenaga kerja 

profesional dengan menerapkan menajemen terbuka dan organisasi yang 
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punya visi jauh ke depan, setiap karyawan mempunyai kesempatan sama 

untuk maju sesuai jenjang karir yang dimiliki.  

     1). Perekrutan Karyawan  

             Merekrut karyawan PT.Wangsa Jatra Lestari melakukannya 

dengan 3 cara antara lain: 

          a. Pelamar datang melamar sendiri. 

          b. Melalui media massa. 

          c. Pemberitahuan dari karyawan.  

 

 

 

 

     2). Jumlah Tenaga Kerja  

             PT.Wangsa Jatra Lestari mempunyai jumlah karyawan sebanyak 

212 orang. Karyawan tersebut terbagi dalam 18 Departemen. Adapun 

rincian karyawan dan departemen pada PT.Wangsa Jatra Lestari sebagai 

berikut :  

 a. Bagian personalia ada 4 orang.  

 b. Bagian pra cetak ada 5 orang.  

 c. Bagian marketing ada 5 orang.  

 d. Bagian cetak ada 36 orang.  
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 e. Bagian finishing ada 50 orang.  

 f.  Bagian maintance ada 7 orang.  

 g. Bagian QC ( Quality Control ) ada 6 orang.  

 h. Bagian finance ada 5 orang.  

 i.  Bagian sekretaris ada 1 orang.  

 j.  Bagian accounting ada 5 orang.   

 k. Bagian purchashing ada 3 orang.  

 l.  Bagian ekspedisi ada 5 orang.  

 m.Bagian logistik ada 4 orang.  

 n.  Bagian handwork ada 9 orang.  

 o.  Bagian security ada 10 orang.  

 p.  Bagian kebersihan ada 9 orang.  

 q.  Bagian handwork ada 42 orang sebagai karyawan kontrak.  

 r.  Bagian sopir ada 6 orang.  

 

     3). Pembagian Kerja 

             Pembagian kerja karyawan PT.Wangsa Jatra Lestari dibagi pada 

2 bagian, yaitu sebagai berikut:  

          a). Bagian Kantor  
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      Senin - Kamis  : 08.00 - 17.00  

      Istirahat   : ( 12.00 - 13.00 )  

      Jumat   : 07.00 - 16.30  

      Istirahat   : ( 11.30 - 13.00 ) 

      Sabtu   : Libur  

           b). Bagian Produksi  

  a. Shift I (Pagi) 

       Senin - Kamis  : 07.00 - 15.00 

       Istirahat   : ( 12.00 - 13.00 ) 

       Jumat   : 07.00 - 15.00 

       Istirahat   : ( 11.30 - 13.00 ) 

       Sabtu   : 07.00 - 12.30  

  b. Shift II (Malam) 

       Senin - Jumat  : 15.00 - 23.00 

       Istirahat   : ( 17.30 - 18.30 ) 

       Sabtu   : 12.30 - 17.30   
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     4). Sistem Pengupahan 

          Adapun dasar pengupahan antara lain: 

          a. Sistem pengupahan yang berlaku yaitu sistem bulanan, pembayaran 

dilakukan pada akhir bulan dengan perhitungan gaji mulai dari tanggal 

20 sampai 19 , bulan berikutnya. 

          b. Besar gaji untuk bagian produksi dengan standart jam kerja yaitu 8 jam 

kerja sehari dengan istirahat 1 jam,6 hari kerja, 40 jam seminggu dan 

30 hari sebulan. Sedangkan untuk bagian kantor standart jam kerja 

yaitu 9 jam kerja sehari dengan istirahat 1 jam, 5 hari kerja, 40 jam 

seminggu dan 22 hari sebulan. Semua itu berdasarkan: 

               1. Golongan pekerjaan karyawan. 

               2. Jabatan Karyawan. 

               3. Kemampuan prestasi kerja. 

             Sistem pembayaran dilakukan melalui sistem transfer dari bank ke 

rekening karyawan yang bersangkutan. 

     5). Kesejahteraan Karyawan 

             Agar karyawan dapat bekerja dengan baik maka PT.Wangsa Jatra 

Lestari memberikan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan yaitu berupa:  

          a. Pakaian Kerja 

               Setiap karyawan diberi pakaian kerja setiap 6 bulan sekali. Sedangkan 

pada karyawan bagian produksi pakaian tersebut wajib dipakai. 
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          b. Kesehatan 

  Perusahaan ini menyediakan, diantaranya: 

1).  Poliklinik. 

2).  Siraman rohani setiap hari jum’ at pada minggu pertama dan 

kedua. 

3).  Senam pagi setiap hari jum’ at pada minggu ketiga  dan 

keempat. 

4). Pemberian susu kaleng dua buah setiap pertengahan bulan. 

          c. Biaya kecelakaan 

  Karyawan yang mengalami kecelakaan ketika bekerja diberi 

jaminan (jamsostek) dan biaya pengobatan dari perusahaan.  

          d. SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 

  adalah sebagai sarana penyaluran aspirasi karyawan untuk 

menampung keluhan dan masalah karyawan terhadap kinerja 

perusahaan. 

          e. Pemberian Bonus 

  Bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan adalah 

sebagai berikut:  

              1).  THR (Tunjangan Hari Raya). 

              2).  Rekreasi, satu tahun sekali. 

              3).  Bingkisan atau hadiah. 
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              4).  Dana sosial. 

 

           f. Sarana Ibadah 

  Untuk melakukan ibadah bagi yang beragama islam, perusahaan 

telah menyediakan fasilitas berupa masjid.  

 

4. Aspek Pemasaran 

      Untuk kelangsungan hidup dalam perusahaan maka sangat diperlukan 

adanya pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. Oleh karena itu 

marketing dalam menyalurkan atau memasarkan produk dapat dilakukan 

melalui:  

     a. Saluran Distribusi 

  Dalam memasarkan produknya adapun saluran distribusi yang dipakai 

PT. Wangsa Jatra Lestari, antara lain:  

           1).  Perusahaan – konsumen akhir. 

           2).  Perusahaan – peenyalur – konsumen akhir. 

           3).  Perusahaan – agen – konsumen akhir. 

     b. Promosi  

  Untuk mempromosikan atau memasarkan produknya PT. Wangsa Jatra 

Lestari menggunakan sales promotion yang datang langsung ke 

perusahaan dengan memberikan sampel produksi guna mencari pelanggan 
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atau konsumen. Selain itu PT. Wangsa Jatra Lestari juga memberikan 

potongan tertentu bagi pemesanan barang tertentu juga. Untuk promosi 

bagi pemasaran daerah luar negeri, PT. Wangsa Jatra Lestari 

menggunakan jasa internet dalam mendapatkan konsumen. 

     c. Daerah Pemasaran 

            Daerah pemasaran PT. Wangsa Jatra Lestari terdapat 2 daerah yaitu 

meliputi :  

            1). Dalam Negeri :  

        Jawa Tengah  

        Jawa Barat 

        Jawa Timur 

        DIY 

        Batam 

        Jakarta, dan Daerah sekitarnya  

            2). Luar Negeri :  

        Amerika  

        Inggris  

        Australia  

        Arab Saudi 

                  Cina  
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         India 

         Eropa 

 

 

 

 

 

 

5. Aspek produksi 

     a. Perencanaan Produk 

        1). Produk yang dihasilkan 

Adapun produk atau layanan jasa yang dihasilkan PT. Wangsa 

Jatra Lestari  sebagai berikut :  

               Prepress           : Digital  

                                 Sparation film maker  

                      Plate Maker  

               Commercial Printing  : Buku, Annual report, Kalender,                                                       

                                                        Brosur, Leaflet, Majalah dan Tabloid.  

               Packaging  : Gift box, Paper Bag, Consumer       
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                                                        goods container.  

               Finishing Process           : UV Varnish, Laminating,                        

                                                        Embossing, Die cutting, scoring   dan    

                                                        Wire  

                                                        stiching.  

 

         2). Volume Produksi 

                Banyak sedikitnya jumlah produksi pada PT. Wangsa Jatra Lestari 

tergantung dari jumlah pesanan dari konsumen atau pelanggan. 

         3). Bahan baku dan bahan pemotong 

                Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan buku atau majalah 

adalah kertas. Sedangkan peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan berupa: mesin cetak, mesin potong, tinta, powder,plat, 

fountain, dan lain-lain. 

     b. Fasilitas Produksi  

            Demi memenuhi tuntutan pasar akan kualitas, PT. Wajatri akan 

selalu memperbarui mesin-mesinnya dengan keluaran terbaru. Ukuran 

mesin yang bervariasi memungkinkan untuk mencetak sesuai dengan 

ukuran dan desain yang diharapkan. Adapun mesin-mesin yang 

digunakan:  

         1. Perangkat Prepress  
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              Komputer PC and macintosh, flatbed scaner, Image setter, Film  

prosesor, Plate Maker, Plate Pin Register.  

         2. Mesin Cetak  

              Sheet Fed Mitsubishi 3F, 4 warna, dilengkapi CPC, Alcohol dampening 

system, dengan maksimum area cetak 72 x 103 cm, dengan kapasitas 

cetak 13.000 lembar per jam.  

         3. Laminating dan UV Varnish, Kapasitas produksi 5.000 lemvar per jam.  

         4. Wire Stiching atau Mesin Jahit Kawat, dilengkapi dengan 6 station, knife 

trimer dan counter stackers, kapasitas produksi 6.000 per jam. Dengan 

minimal panjang buku 15 cm, maksimal panjang buku 46 cm. sedang 

untuk minimal lebar buku 10 cm, maksimal  lebar buku 30 cm.  

 

 

         5. Packaging  

              3 unit manual machines dan 4 unit automatic die cutting, emmbosing 

dan scorin, kapasitas produksi 3.000-5.000 per jam, serta 1 unit 

automatic folder and gluer machine, kapasitas produksi sampai 800 

meter per menit.  

         6. Corrugated box Machine dan Screen Printing 

 Sebagai sarana untuk membuat box sesuai ukuran yang dibutuhkan. 

         7. Hidelberg Speed Master CD, 4 warna dan 1 unit varnish dilengkapi 

dengan CPC dan IR Dryer, alcohol dampening system, dengan 
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maksimum area cetak 71 x 102 cm dengan kapasitas cetak 12.000 

lembar per jam.  

         8. Heidelberg Print Master 74, 2 warna dilengkapi dengan CPC dan IR 

Dryer, alcohol dampening system, dengan maksimum area cetak 51 x 

74 cm dengan kapasitas 12.000 lembar per jam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Laporan Magang Kerja  

    1. Pengertian Magang Kerja  

  Magang kerja adalah suatu upaya mengarahkan mahasiswa agar dapat 

merasakan situasi dunia kerja, melihat, dan melakukan pekerjaan yang 

berhubungan dengan program studinya.   

     2. Tujuan dari Magang Kerja  

         a.   Mahasiswa dapat mengamati permasalahan yang ada didunia kerja.  
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          b.  Mahasiswa dapat belajar dan memperoleh pengalaman secara 

langsung dilapangan tentang berbagai persoalan yang dihadapi 

perusahaan atau instansi tempat magang kerja.  

          c. Mahasiswa dapat melakukan adaptasi sebelum mamasuki dunia 

usaha/dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga dapat menciptakan 

tenaga kerja terampil yang siap kerja serta mampu mengembangkan 

diri secara profesional sesuai dengan bidangnya.  

     3. Manfaat Magang Kerja  

  Magang kerja dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :  

         a. Bagi Mahasiswa  

             1). Agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah 

didapat selama menempuh pendidikan.  

             2).  Agar setelah lulus mahasiswa dapat menghadapi masalah yang akan 

timbul dalam dunia kerja. 

         b. Bagi Perusahaan  

             1).  Perusahaan akan mendapat sumber daya manusia yang berkualitas 

di masa yang akan datang.  

             2). Hasil penelitian mahasiswa selama magang kerja dapat dijadikan 

sebagai masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam 

perusahaan.  

     4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Kerja  
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  Kegiatan magang dilakukan di PT.WANGSA JATRA LESTARI 

yang beralamatkan di Jl. Pajang-Kartasura Km 8, Solo-Indonesia 

tepatnya di depan Tyfountex.  

  Jangka waktu melakukan magang kerja adalah 1,5 bulan dari 

tanggal 9 Februari - 20 Maret 2009.  

     5. Kegiatan Magang Kerja 

  Dalam pelaksanaan magang kerja, peserta magang diharuskan 

memakai kemeja rapi dan sopan. Setiap harinya peserta magang kerja 

harus mengisi daftar hadir pada saat masuk dan pulang magang di pos 

satpam. Kegiatan magang kerja dilaksanakan mulai dari pukul 08.00-

17.00 untuk hari senin-kamis, sedangkan pukul 07.00-16.30 untuk hari 

jumat. Kegiatan magang kerja ditempatkan pada dua bagian, yaitu: 

bagian ekspedisi dan bagian logistik.  

 

 

 

Rincian kegiatan pada masing-masing bagian antara lain:  

Tabel 3.1 

NO WAKTU AKTIVITAS 

1 Minggu Pertama 

(9  Feb - 13 Feb 2009) 

- Perkenalan perusahaan.  

- Bertanya pada karyawan untuk 

mencari data. 

- Membuat surat jalan, BTB di 

bagian ekspedisi.  
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- Mengamati dan membantu di 

Hand Work bagian SB. 

- Membantu di bagian logistik 

mengambilkan bahan yang 

dibutuhkan oleh bagian produksi.   

2 Minggu Kedua 

(16 Feb - 20 Feb 2009) 

- Membantu di bagian ekspedisi  

membuat  surat jalan, menerima 

barang yang datang.  

- Mencari data di bagian produksi, 

PPIC, dan personalia.  

- Membantu di bagian logistik 

membuat primus.  

- Membantu bagian finishing 

mengepak buku yang akan 

dikirim.   

3 Minggu Ketiga  

(23 Feb - 27 Feb 2009) 

- Membantu di bagian ekspedisi 

membuat  surat jalan, BTB, dan 

primus.  

- Membantu di bagian logistik 

membuat label untuk kertas yang 

akan diproduksi.  

- Membantu mengepak buku yang 

akan dikirim.  

- Mengecek formulir KPU yang 

akan dikirim.  

- Membuat laporan Rekapitulasi 

Form KPU.  

4 Minggu Keempat  

(2 Maret - 6 Maret 2009) 

- Membantu di bagian ekspedisi 

membuat  surat jalan, BTB, dan 

primus.  

- Membantu di bagian logistik 

membuat  label untuk kertas yang 

akan diproduksi.  
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5 Minggu Kelima  

(9 Maret - 13 Maret 2009) 

- Membantu di bagian ekspedisi   

membuat  surat jalan, meminta 

tanda tangan  ke bagian PPIC.  

- Mengcopy Job Order.  

- Membantu di bagian logistik  

mengambilkan bahan yang 

dibutuhkan di bagian produksi.  

6 Minggu Keenam  

(16 Maret - 20 Maret 

2009) 

-  Membantu di bagian ekspedisi 

membuat  surat jalan, BTB, dan 

primus.  

- Mengcopy dokumen. 

- Membantu di bagian logistik 

menulis label untuk kertas yang 

akan diproduksi.  

- Pelepasan Magang.  

 

  

 

C. Pembahasan Masalah 

      PT.Wangsa Jatra Lestari merupakan perusahaan di bidang percetakan 

yang dalam proses produksinya lebih ditekankan pada jasa percetakan 

karena perusahaan akan berproduksi jika ada pesanan. Dalam persediaan 

bahan baku yang ada di gudang tidak terlalu banyak dan hanya 

memperkirakan berapa bahan baku yang harus ada untuk persediaan tanpa 

memperhitungkan berapa jumlah yang dibutuhkan untuk setiap produk.  

      Penulis mengambil metode MRP untuk merencanakan berapa dan kapan 

bahan baku harus tersedia dan untuk mengetahui berapa bahan baku setiap 

barang atau produk yang diproduksi agar mencapai keefektifan.  
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      Bagian ini akan dilakukan analisis dan pembahasan tentang masalah 

penerapan MRP pada salah satu produk pesanan di PT.Wangsa Jatra Lestari 

yaitu Kalender.  

      Data yang digunakan dalam perhitungan menggunakan metode MRP 

atau dalam perencanaan bahan baku, meliputi Master Production Schedule 

(MPS), Bill Of Material ( BOM), dan Lead Time.  

 

 

 

 

 

 

    1. Order Perusahaan  

       PT.WANGSA JATRA LESTARI menerima pesanan kalender dari 

konsumennya pada tanggal 27 November 2008 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Order Perusahaan Bulan November 

 November 

Hari 1 2 3 

Order 15.000   

          Sumber : PT.Wangsa Jatra Lestari 
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     2. Data Persediaan di Gudang  

       Persediaan di sini adalah persediaan untuk bahan baku kalender awal 

bulan november dapat dilihat pada: 

 Tabel 3.3 

Persediaan di gudang awal bulan November 2008 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                   Sumber : PT.Wangsa Jatra Lestari 

 

 Keterangan:             

        PT.Wangsa Jatra Lestari tidak mempunyai persediaan bahan baku 

untuk produk Kalender karena perusahaan ini memproduksi kalender jika 

ada pesanan sehingga bahan baku akan tersedia setelah mendapat 

pesanan. Untuk memproduksi Kalender menggunakan kertas Art Paper 

ukuran 65x100 dan Plate ukuran 103x800x0.3mm.  

    3. Data Kebutuhan Komponen Produk Kalender 

Tabel 3.4 

Daftar Kebutuhan Komponen Produk Kalender 

NAMA BAHAN PERSEDIAAN 

Kertas 0 

Plate 0 

Klem 0 

Tinta Black 0 

Tinta Magenta 0 

Tinta Cyan 0 

Tinta Yellow 0 
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Nama Barang / 
Komponen 

Jumlah 

Kertas 3 Lembar 

Plate 4 Lembar 

Klem  1 Buah 

Tinta 0.067 gr 

Tinta Black 0.017 gr 

Tinta Magenta 0.017 gr 

Tinta Cyan 0.017 gr 

Tinta Yellow 0.017 gr 

                       Sumber: PT.Wangsa Jatra Lestari 

         Keterangan:  

         1 Kalender membutuhkan 3 lembar Kertas karena kalender yang 

diproduksi adalah Kalender 4 Bulanan. 

    4. Data Bahan Baku, Level, dan Lead Time 

Tabel 3.5 

Daftar Material, Level, dan Lead Time Produk Kalender  

Level Nama Barang / 
Komponen 

Lead Time 
(hari) 

1 Kertas 3 

1 Plate 3 

1 Klem 3 

1 Tinta 1 

2 Tinta Black 3 

2 Tinta Magenta 3 

2 Tinta Cyan 3 

2 Tinta Yellow 3 

              Sumber : PT.Wangsa Jatra Lestari 
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    5. Bill Of Material ( BOM )  

      Bill Of Material adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran 

bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. 

(Render & Heizer, 2001:358) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 Struktur Produk  

 

 

 

Kelender  

4 Bulanan 

Klem Tinta Plate Kertas 

Tinta  

Cyan 

Tinta 

Yellow 

Tinta 

Magenta 

Tinta 

Black 
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6. Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku (Material Requirement Planning)  

    a. Rencana Kebutuhan Untuk Produkl Utama. 

Tabel 3.6 

MRP untuk Produk Utama (Kalender 4 Bulanan) 

Item:Kalender             
LLC:0 

Lot size:                    
LT: 1 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

           
 15.000 

Scheduled 
receipt 

           
  

Projected on 
Hand 

           
  

Net 
requirement 

           
 15.000 

Planned order 
receipt 

           
 15.000 

Planned order            15.000  
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releases 

 

Keterangan :  

Pesanan kalender 4 bulanan yang diterima oleh perusahaan sebanyak 

15.000 kalender, lead timenya 1 hari atau pada hari ke-12 dan tidak ada 

persediaan di gudang. Jadi kalender harus sudah tersedia pada hari ke-12 atau 1 

hari sebelum kalender itu dikirim pada tanggal 11 Desember 2008.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Kertas. 
 

Tabel 3.7 

MRP untuk Kertas 

  

Item:Kertas             
LLC:1 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross            45.000  
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Requirement 

Scheduled 
receipt 

        
     

Projected on 
Hand 

        
     

Net 
requirement 

        
   45.000  

Planned 
order receipt 

        
   45.000  

Planned 
order 
releases 

        
45.000     

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement : 3 lbr x 15.000 = 45.000 lembar. 

Kalender membutuhkan 45.000 lembar kertas pada hari ke-12 untuk 15.000 

kalender ,lead timenya 3 hari, dan tidak ada persediaan di gudang. Jadi kertas 

harus sudah tersedia pada hari ke-9.  
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c. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Klem. 
 

Tabel 3.8 

MRP untuk Klem 

 

Item:Klem           
LLC:1 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

        
   15.000 

 

Scheduled 
receipt 

        
    

 

Projected on 
Hand 

        
    

 

Net 
requirement 

        
   15.000 

 

Planned 
order receipt 

        
   15.000 

 

Planned 
order 
releases 

        
15.000    

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement : 1 buah x 15.000 = 15.000 buah.  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan 15.000 buah klem  pada hari ke-

12, lead time 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan di gudang. Jadi  klem 

harus sudah tersedia pada hari ke-9.  
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d. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Plate. 
 

Tabel 3.9 

MRP untuk Plate 

 

Item:Plate           
LLC:1 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

        
   60.000 

 

Scheduled 
receipt 

        
    

 

Projected on 
Hand 

        
    

 

Net 
requirement 

        
   60.000 

 

Planned order 
receipt 

        
   60.000 

 

Planned order 
releases 

        
60.000    

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement : 4 lbr x 15.000 = 60.000 lembar.  
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Untuk membuat 15.000 kalender membutuhkan plate 60.000 lembar pada hari 

ke-12, lead timenya 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan di gudang. Jadi 

plate harus tersedia pada hari ke-9. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

e. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Tinta. 
 

Tabel 3.10 

MRP untuk Tinta 

 

Item:Tinta     
LLC:1 

Lot size:                    
LT: 1 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

          
 1005 

 

Scheduled 
receipt 

          
  

 

Projected on              
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Hand 

Net 
requirement 

          
 1005 

 

Planned order 
receipt 

          
 1005 

 

Planned order 
releases 

          
1005  

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement: 0.067 gram x 15.000 = 1005 gram  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan tinta sebanyak 1005 gram atau 1 

kg pada hari ke-12, lead timenya 1 hari, dan tidak mempunyai persediaan di 

gudang. Jadi tinta harus tersedia pada hari ke-11.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

f. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Tinta Black.  
 

Tabel 3.11 

MRP untuk Tinta Black 
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Item:Tinta Black    
LLC:2 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

       
   17,085 

  

Scheduled 
receipt 

       
    

  

Projected on 
Hand 

       
    

  

Net requirement           17,085   

Planned order 
receipt 

       
   17,085 

  

Planned order 
releases 

       
17,085    

  

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement: 0.017 gram x 0.067 gram x 15.000 = 17,085 gram  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan 17,085 gram atau 0.017 kg  tinta 

black pada hari ke-11, lead timenya 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan di 

gudang. Jadi tinta black harus tersedia pada hari ke-8.   

 

 

 

  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

g. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Tinta Magenta.  
 

Tabel 3.12 

MRP untuk Tinta Magenta 

 

Item:Tinta Magenta          
LLC:2 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross Requirement           17,085   

Scheduled receipt              

Projected on Hand              

Net requirement           17,085   

Planned order 
receipt 

       
   17,085 

  

Planned order 
releases 

       
17,085    

  

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement : 0.017 gram x 0.067 gram x 15.000 = 17,085 gram  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan 17,085 gram atau 0.017 kg tinta 

Magenta pada hari ke-11, lead timenya 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan 

di gudang. Jadi tinta magenta harus tersedia pada hari ke-8. 
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h. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Tinta Cyan.  
 

Tabel 3.13 

MRP untuk Tinta Cyan 

 

Item:Tinta Cyan           
LLC:2 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

       
   17,085 

  

Scheduled 
receipt 

       
    

  

Projected on 
Hand 

       
    

  

Net requirement           17,085   

Planned order 
receipt 

       
   17,085 

  

Planned order 
releases 

       
17,085    
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Keterangan :  

Gross Requirement : 0.017 gram x 0.067 gram x 15.000 = 17,085 gram  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan 17,085 gram atau 0.017 kg tinta 

Cyan pada hari ke-11, lead timenya 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan di 

gudang. Jadi tinta cyan harus tersedia pada hari ke-8. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

i. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Tinta Yellow.  
 

Tabel 3.14 

MRP untuk Tinta Yellow 

 

Item:Tinta Yellow           
LLC:2 

Lot size:                    
LT: 3 

November Desember 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gross 
Requirement 

       
   17,085 

  

Scheduled 
receipt 

       
    

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Projected on 
Hand 

       
    

  

Net requirement           17,085   

Planned order 
receipt 

       
   17,085 

  

Planned order 
releases 

       
17,085    

  

 

 

Keterangan :  

Gross Requirement : 0.017 gram x 0.067 gram x 15.000 = 17,085 gram  

Untuk membuat 15.000 kalender memerlukan 17,085 gram atau 0.017 kg tinta 

yellow pada hari ke-11, lead timenya 3 hari, dan tidak mempunyai persediaan di 

gudang. Jadi tinta yellow harus tersedia pada hari ke-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, telah diketahui bahwa dengan perhitungan 

Material Requirement Planning (MRP) dapat mengetahui berapa dan kapan 

bahan baku untuk memproduksi suatu produk pesanan pelanggan  harus 

tersedia untuk mempermudah dalam proses pemesanan.  

Untuk itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahan baku untuk memproduksi 15.000 kalender terdiri dari 45.000 

lembar Kertas, 15.000 buah Klem, 60.000 lembar Plate, 1005 gram 

Tinta, 17,085 gram Tinta Black, 17,085 gram Tinta Magenta, 17,085 

gram Tinta Cyan dan 17,085 gram Tinta Yellow dengan tidak 

mempunyai persediaan awal maupun persediaan akhir karena untuk 

memproduksi kalender berdasarkan pesanan.   

2. Untuk produk Kalender harus sudah tersedia pada hari ke-12 atau pada 

tanggal 10 Desember 2008 sebanyak 15.000 kalender. Bahan baku 

Kertas, Klem, dan Plate harus sudah tersedia pada hari ke-9 atau pada 

tanggal 6 Desember 2008. Bahan baku Tinta harus tersedia pada hari 

ke-11 atau pada tanggal 9 Desember 2008. Bahan baku Tinta Black, 

Tinta Magenta, Tinta Cyan, Tinta Yellow harus sudah tersedia pada hari 

ke-8 atau pada tanggal 5 Desember 2008.  

B. Saran  

     1.   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk perusahaan agar 

lebih merencanakan kebutuhan bahan baku untuk kelancaran proses 

produksi serta dapat meminimalisasi biaya-biaya yang biasanya 

dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan bahan baku.  
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     2. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan metode Material Requirement 

Planning (MRP) dalam merencanakan kebutuhan bahan baku agar lebih 

terkendali dan tidak terjadi kekosongan atau kehabisan bahan baku dan 

proses produksi akan lebih lancar dan tepat pada waktu pengiriman tiba 

karena bahan baku telah terencana.  

     3.  Perusahaan disarankan untuk melakukan pengelompokan bahan baku 

dengan cara mengelompokan bahan baku yang digunakan berdasarkan 

produk yang akan diproduksi. Misalnya: untuk produk kalender bahan 

baku apa saja yang diperlukan dikelompokan menjadi satu di dalam 

tempat tersendiri dan diberi label “Kalender” yang artinya bahan baku 

tersebut hanya untuk memproduksi kalender saja jadi untuk lebih 

memudahkan dalam pengontrolan bahan baku dan persediaannya.  

     4.  Kerjasama antar bagian yang terkait dengan kelancaran proses produksi 

harus lebih terbuka dan komunikasi harus lebih sering dilakukan karena 

satu sama lain akan mempengaruhi keoptimalan dalam mencapai 

kepuasan pelanggan.     
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Penyelesaian dengan POM for Windows 
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Gambar Mesin-Mesin  

 

                         

 

                            Gambar Mesin Plate 
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                            Gambar Mesin Cetak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bahan 

 

                

     Gambar Tinta Cyan                   Gambar Tinta Black 
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   Gambar Tinta Yellow               Gambar Tinta Magenta 

 

 

 

 

 

                 Gambar Kertas uk. AP 65x100  
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          Gambar Plate uk. 103x800x0.3 mm  
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