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ABSTRAK.

Implementasi sistim perencanaan dan pengendalian kebutuhan bahan yang terstruktur
dalam proses produksi dapat menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang kurang baik.
khususnya untuk perencanaan dengan permintaan yang dependen. Permintaan dependen
adalah permintaan suatu produk _vang berkaitan dengan permintaan untuk produk lainnya.
Sistim perencanaan kebutuhan bahan (MRP— materials requirements planning) digerakkan
oleh jadwal induk produksi yang menentukan produk akhir dari suatupmgsi produksi. MRP
merupakan sistem perencanaan kebutuhan bahan dan mengendalikan proses produksi.
Tujuan MRP adalah meminimalkan persediaan dan menentukan berapa bat-{yak dan

kapan suatu komponen. bahan diperlukan sesuai jadwal induk produksi. Selain itu. metode
.MRP berguna untuk mengurangi resiko keterlambatan produksi atau pengiriman dengan
memperhatikan waktu tenggang produksi dan pengadaan bahan, sehingga jtan/ah sediaan,
waktu produksi dan pengiriman barang sesuai jadwal produksi induk. GMPSnnastei-'
production schedule). MPS adalah gambaran atas periode perencanaan dari suatu
peri-nintaan, rencana pemasok dan penat-rerata, sediaan akhir dan kuantitas yan g dijanjikan
tersedia ( A TP- available to promise)-

terstruktur dari semua bahan

Bagan bahan (Bill o f Materials)

adalah daftar

yang diperlukan. untuk membuat barang jadi, rakitan. sub

rakitan, bagian yang akan dibuat atau bagian—bagian yang dibeli. MRP harus memiliki data
sediaan yang up to date dan akurat bagi setiap komponen barang baik yang sudah terjadi
maupun yang sedang direncanakan. Data ini mencakup: nomor identifikasi, jumlah barang
yang terdapat di gudang, jumlah yang akan dialokasilazn, tingkat persediaan minimum,

komponen yang sedang dipesan. waktu kedatangan dan waktu tenggang (procurement lead
time) bagi setiap komponen. Perencanaan kapasitas memerlukan jadwal produksi induk.,
_ bagan bahan, catatan persediaan dan pemecahan bagian
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' PENINGKATAN HASIL USAHATANI SAYURAN MELALUI
PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)

The organism attack the plant when planting and harvesting in the storage. To handling the
attack we can use guidance pest control for basic concept. The concept is a strategic foundation
for field operational steps. This concept has been agreed to solving any problems with safe and
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Sayuran daun maupun buah banyak

digemari masyarakat luas, selain penghasil
bahan pangan bergizi tinggi juga berfungsi
subagai tanaman penambah unsur nitrogen
bebas ( N i ) dari udara, melalui akar—akarnya

bersimbiose dengan bakteri Rhizobium sp.
(tanaman kacang panjang) membentuk
akar, sehingga merupakan
bintil-bintil
penghasil Nitrogen alami (Rukmana, 1995).

Penggunaan pestisida kimia oleh
petani dalam menanggulangi OPT masih
tetap merupakan andalan utama akan tetapi
hasilnya masih belum memuaskan. Apabila

penggunaannya tidak bijaksana dapat
menimbulkan dampak yang kurang baik
terhadap produsen, konsumen maupun
_ lingkungan.
Penggunaan pestisida sintetik yang
berlebihan berdampak negatif terhadap
produsen. konsumen maupun lingki-ngan dan
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penggunaan a
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panennya, sehingga

cenderung berlebihan (Setiawati, 2003).
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hasil
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menentukan

-

komponen
yang
cukup
keberhasilan dalam usahatani.

satunya cara yang paling dan dianggap
sebagai jaminan untuk mempertahankan
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dan kondisi wilayah. Perlindungan tanaman
dalam
sistem
pertanian
merupakan

pestisida, karena pestisida merupakan satu-
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satu tindakan saja. akan tetapi memerlukan
kombinasi tindakan yang menyesuaikan
dengan jenis tanaman, umur tanaman. iklim

-.

dilaksanakan hanya dengan mengandalkan

organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
pat
mencapai
46—100
persen
(
lvinardewi, 2000). Dalam menanggulangi
OPT pada umumnya petani menggunakan
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dapat

».

pendekatan

tidak

'

maka

tanaman

dan

'

sehat,

perlindungan

budi'dayata

produksi

..

tanaman

menciptakan

peningkatan

mutu hasil tanaman sayuran yang
berkualitas sering menghadapi berbagai
kendala. Salah satu kendala tersebut adalah
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eﬂicient.

..

effort. As a macro impact, the sresnlt will in fluencefood sustainability in regional, even national.

..

Disadvantage because an attack ofplant disturbance organism will infalencingfarmer’s
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