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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan banyaknya pembangunan gudang-gudang, merupakan peluang besar 

yang bagus untuk industri di bidang penempaan dingin spesialis bagian logam 

otomotif. Untuk memenuhi terhadap permintaan perusahaan atau distributor lainnya 

diperlukan peramalan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam persediaan 

barang terhadap produksi. Dengan mengetahui jumlah permintaan dalam produksi 

penempaan dingin  bagian logam otomotif merupakan langkah antisipatif untuk 

melihat perkembangan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu peramalan 

persediaan barang terhadap produksi ini juga berpengaruh terhadap perencanaan 

proses produksi. 

 PT. Fortune Abadi Sejahtera ialah perusahan yang bergerak di bidang 

penempaan dingin spesialis bagian logam otomotif. Dimana perusahaan ini setiap 

harinya harus mencukupi kebutuhan distribusi dan di tuntut untuk menggambil 

keputusan yang tepat dalam menentukan strategi persediaan barang. Agar dapat 

melakukan hal tersebut perusahan membutuhkan sumber informasi yang lumayan 

banyak untuk di analisis lebih lanjut. Pada PT. Fortune Abadi Sejahtera, terdapat 

beberapa masalah yang kerap muncul menggenai persediaan produk penempaan 

dingin spesialis bagian logam otomotif. Perusahaan kesulitan mendapatkan informasi-

informasi strategis seperti tingkat penjualan per periode atau produk-produk terlaris 

sehingga material yang diperlukan untuk diproduksi kekurangan dan dapat 

mempengaruhi penjualan dalam memenuhi permintaan. Jika barang terlalu banyak 
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dalam persediaan maka perusahaan harus menanggung biaya tambahan seperti simpan 

dan biaya pesan. Sebaliknya jika barang terlalu sedikit akan menimbulkan kekurangan 

persediaan barang yang akhirnya akan merugikan perusahaan sendiri dan 

mengakibatkan kehilangan penjualan (lost sales). 

Untuk melihat dan mendapatkan jumlah persediaan barang yang tepat, pihak 

perusahaan bisa mengamati dan merecord dari transaksi produksi setiap periode. 

Dengan melakukan proses pengolahan data produksi , perusahaan bisa mendapatkan 

informasi yang digunakan untuk keperluan pengendalian persediaan barang seperti 

menentukan jumlah barang yang harus disiapkan digudang, mengatur jumlah minimal 

stok, dan menentukan jumlah stok aman (safety stock). Ketersedian data yang 

melimpah tidak digunakan semaksimal mungkin dan belum adanya sistem pendukung 

keputusan. dan metode yang dapat digunakan untuk merancang sebuah strategi bisnis 

dalam meningkatkan efektivitas penjualan serta dapat memprediksi persediaan. Jika 

hal ini masih dipertahankan maka proses penjualan dan produksi akan terus-menerus 

mengalami kesalahan yang sama. 

Oleh karena itu perusahaan dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan 

dalam peramalan persediaan material terhadap produksi pada PT. Fortune Abadi 

Sejahtera, dengan adanya sistem pendukung  keputusan perusahaan dapat mengukur 

tingkat penjualan per periode serta dapat memenuhi kebutuhan permintaan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk mengangkat Tugas Akhir 

dengan judul “Analisa Data Produksi Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana 

Untuk Memprediksi Persediaan Produk Penempaan Dingin Spesialis Bagian Logam 

Otomotif Pada PT. Fortune Abadi Sejahtera”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

akan dibatasi dengan Batasan masalah sebagai berikut : 

1. Prediksi yang dimaksud meliputi produksi pada masing-masing periode. 

2. Data yang digunakan adalah data produksi tahun 2019. 

3. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linear Sederhana untuk 

memprediksi material / bahan yang perlu disediakan tiap periode. 

4. Penelitian ini hanya membuktikan bagaimana menggunakan data produksi dan 

dimanfaatkan serta diprediksi berapa jumlah persediaan barang yang harus 

ditetapkan oleh perusahaan tiap periode. 

5. Pembuktian penelitian ini menggunakan aplikasi tools yaitu Rapid Miner. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penyelesaian skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode yang dimaksud dapat membantu perusahaan untuk 

meramalkan persediaan material untuk diproduksi? 

2. Bagaimana metode yang dimaksud akan memberikan output yang dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menganalisa data produksi menggunakan 

metode Regresi Linear untuk memprediksi persediaan material dalam produksi 

penempaan dingin bagian logam otomotif pada PT. Fortune Abadi Sejahtera. 

 



4 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi sistem pengambilan keputusan ini sebagai berikut : 

1. Dengan sistem pendukung keputusan ini, perusahaan dapat dipermudah untuk 

mendapatan informasi tentang jumlah persediaan material dalam suatu produki 

untuk periode masa depan. 

2. Sistem pendukung keputusan ini juga dapat menentukan strategi produksi 

dalam suatu perusahaan. 

3. Dengan sistem pendukung keputusan ini, perusahaan dapat menjaga stabilitasi 

persediaan barang dalam produksi serta dapat meningkatkan efektivitas 

penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan profil 

perusahaan. 

BAB 3. METODE PENELITIAN  
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Berisi tentang jenis dan sumber data penelitian, kerangka berpikir, 

prosedur analisis data, dan metode penyelesaian. 

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian Collar 17x10.5x11, hasil penelitian Nut 

AM M12x14x12, hasil penelitian Collar 23.6x16.3x3, hasil penelitian 

Nipple 1.2 dan hasil penelitian Collar 17x12.5x11. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


