
 
 

ABSTRAK 

  

Anisa Rahmani, NPM 15510459. Analisis Pengendalian Bahan Baku Baja 
(wire rod) Terhadap Kelancaran Produksi pada Perusahaan Manufaktur 
(Studi Kasus pada PT. Medan Mesindo). Skripsi 2019. 

Dalam siklus  produksi, setiap bahan baku diproses sesuai kebutuhan dengan 
target produksi yang harus dicapai. Persediaan bahan baku yang cukup dapat 
menunjang proses produksi barang jadi, sedangkan pengendalian bahan baku bagi 
perusahaan manufaktur berguna agar kegiatan produksi dalam satu periode dapat 
berjalan lancar dan memperoleh produk yang sesuai dengan yang diinginkan baik 
dari kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian di dalam 
manajemen perusahaan untuk mengawasi ketersediaan bahan baku. karena bagi 
perusahaan manufaktur, tidak akan ada barang jadi untuk dipasarkan apabila tidak 
ada bahan baku yang diproses. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana analisis pengendalian bahan baku baja (wire rod) pada PT Medan 
Mesindo?, Apakah pengendalian bahan baku baja (wire rod) berpengaruh 
terhadap kelancaran produksi PT Medan Mesindo?, Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengendalian  bahan baku baja (wire rod) pada PT 
Medan Mesindo, untuk mengetahui pengaruh bahan baku baja (wire rod) terhadap 
kelancaran produksi PT Medan Mesindo.  
Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif serta data yang 
digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan dan 
kepustakaan, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Penggunaan bahan baku baja (wire rod) PT Medan Mesindo pada tahun 2017 
sebesar 12.501,63 ton dan tahun 2018 sebesar 13.011,11 ton. Ini berarti setiap 
tahunnya perusahaan mengalami peningkatannya dalam penggunaan bahan baku, 
Jumlah pembelian ekonomis PT Medan Mesindo (EOQ) pada tahun 2017 sebesar 
4.127,29 ton dan dengan frekuensi pembelian bahan baku sebanyak 3 kali, Jumlah 
pembelian PT Medan Mesindo (EOQ)  pada tahun 2018 sebesar 4.279,02 ton, 
dengan frekuensi pembelian bahan baku sebanyak 3 kali. 
Persediaan pengaman (SS) yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi 
kekurangan bahan baku pada tahun 2017 sebesar 524,73 ton dan tahun 2018 
sebesar 508,46 ton, Pada tahun 2017 perusahaan harus melakukan pemesanan 
kembali (ROP) pada saat bahan baku sebesar 559,45 ton dan tahun 2018 sebesar 
559,45 ton, Persediaan maksimum bahan baku baja pada tahun 2017 sebesar 
5.438,76 ton dan tahun 2018 sebesar 5.511,95 ton. 
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