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ABSTRAK 

 

VICKY DWI ANGGARA PUTRA : Analisis Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku 

Produksiseragamt-Shirt PDIP Dengan Penerapan Material Requirement Planing (MRP) Di 

Solo Tanio Konveksi, Skripsi, Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 

2018. 

  

Manajemen Persediaan Bahn Baku Berperan Penting Didalam Perusahaan Untuk 

Menentukan Ketersediaan Bahan Baku Digudang. Keseimbangan Faktor Produksi Juga 

Diperlukan Untuk Menunjang Kelancaran Setiap Aktivitas Proses Produksi Perusahaan. 

Perncanan Persediaan Bahan Baku Merupakan Hal Yang Sangat Penting Dalam Proses 

Produksi, Karena Dapat Mempengaruhi Hasil Dari Kualitas Produk Yang Telah Diproduksi 

Atau Dibuat. Maka Setiap Menajemen Persediaan Diharapkan Mampu Merencanakan 

Kebutuhan Bahan Baku Dengan Baik Dan Sesuai Kebutuhan Agar Tidak Mengalami Zero 

Stock Maupun Over Order. 

Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Perencanaan Persediaan Bahan Baku, 

Kebutuhan Jumlah Komponen Bahan Baku Yang Harus Disiapkan Setiap Produksi Dan 

Mengetahui Ketersediaan Bahan Baku Pada Proses Produksi Untuk Mencapai Keefektifan 

Pada Solo Tanio KonveksiSehingga Dapat Menyeselesaikan Pesanan Dengan Jumlah Dan 

Jadwal Yang Tepat. 

Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Order Perusahaan Untuk Bulan 

Juni-Juli 2017. Kebutuhan Setiap Komponen Pembentuk Produk Utama, Serta Lead Time 

Untuk Setiap Komponen. Produk Yang Diteliti Adalah Seragam T-Shirt PDIP Dan Alat 

Analisis Ysng Dipakai Yaitu Material Requirement Planning (MRP). 

Solo Tanio Konveksi dapat menerapkan metode Material Requiremen 

Planning(MRP) untuk merencanakan persediaan bahan baku. Perencanaan persediaan bahan 

baku dan Solo Tanio Konveksi dapat lakukan penjadwalan sebelumnya hanya  

mempertimbangkan saat perusahaan mendapatkan order atau pemesanan yang masuk dan 

persediaan di gudang. Agar tidak terjadi Bahan baku yang Over Stock atau Zero Stock 

menambah resiko kerusakan dan biaya penyimpanan bagi perusahaan 
.   

 

KATA KUNCI  :Kebutuhan Bahan Baku, Perencanaan Bahan Baku, Material Requiement 

Planing. 
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I. LATAR BELAKANG 

Jaman globalisasi ini 

banyak perusahaan yang 

berkembang dengan pesat terbukti 

dengan adanya persaingan yang 

lebih ketat diantara perusahaan-

perusahaan manufaktur lainya. 

Dukungan ketersediaan bahan 

baku, lokasi yang strategis, alat 

taransportasi, proses produksi, 

pemasaran dan sumber daya 

manusia yang baik diharapkan 

mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Manajer 

perusahaan yang baik dituntut 

untuk lebih kreatif dan inovatif 

pada saat memproduksi barang. 

Konsep manajerial yang baik 

dankuat pada setiap begiannya juga 

berperan penting di dalam 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Selain itu manajemen persediaan 

bahan baku berperan penting 

didalam perusahaan untuk 

menentukan ketersediaan bahan 

baku digudang. keseimbangan 

faktor produksi juga diperlukan 

untuk menunjang kelancaran setiap 

aktivitas proses produksi 

perusahaan. Faktor tersebut 

meliputi 5M yaitu material (bahan), 

money (modal), methot (metode), 

machine (mesin),  dan SDM 

(sumber daya manusia). Dari faktor 

produksi diatas sangatlah berperang 

penting didalam tercapainya tujuan 

perusahaan, karena apabila salah 

satu dari lima faktor tersebut tidak 

dilaksanakan dengan baik maka 

perusahaan akan mengalami 

kendala dalam proses produksi. 

Kelancaran proses produksi tidak 

lepas dari 5M.Perencanan 

persediaan bahan baku merupakan 

hal yang sangat penting dalam 

proses produksi, karena dapat 

mempengaruhi hasil dari kualitas 

produk yang telah diproduksi atau 

dibuat. Maka setiap menajemen 

persediaan diharapkan mampu 

merencanakan kebutuhan bahan 

baku dengan baik dan sesuai 

kebutuhan agar tidak mengalami 

zero stock maupun over order. 

Pengendalian persediaan bahan 

baku merupakan hal yang paling 

penting dan mendasar dalam 

perusahaan manufaktur. 

Pengendalian merupakan kegiatan 

terpadu dan terencana selama 

produksi berlangsung agar barang 

yang diproduksi sesuai dengan 

kualitas yang direncanakan. Untuk 
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menghasilkan barang yang 

berkualitas tinggi sebaiknya 

perusahaan  melakukan 

pengendalian persediaan dengan 

melakukan, perencanaan yang 

sesuai tujuan, perbaikan secara 

terus menerus serta  evaluasi dan 

solusi. Oleh karena itu disetiap 

perusahaan mengalami over stock 

bahan baku didalam gudang dan 

apabila tidak segera diproduksi 

akan menimbulkan permasalahan 

yang baru, diperusahaan yang 

membuat biaya-biaya penyimpanan 

persediaan menjadi rusak bahkan 

dapat mengalami kerugian dalam 

perusahaan tersebut apabila tidak 

segera ditanggulangi. Manajemen 

persediaan dalam hal ini 

diharapkan dapat mengendalikan 

biaya-biaya penyimpanan yang ada 

agar tidak mengalami kerugian 

pada perusahaan. Dan diharapkan 

mampu mengangkatatau 

meningkatkan keberhasilan dan 

kesuksesan bagi perusahaan 

sehingga setiap order yang 

didapatkan dapat terselesaikan 

dengan tepat waktu. 

Metode material requirements 

planning (MRP ) merupakan salah 

satu metode yang sering digunakan 

untuk mengolah persediaan 

materlan bahan baku. MRP 

merupakan metode untuk 

menentukan perencanaan 

persediaan dan penjadwalan bahan 

baku pada produksi agar 

perusahaan tidak mngalami zero 

stock maupun over stock. Sehingga 

manajer perusahaan dapat 

meminimalisirkan biaya-biaya yang 

tidak perlu seperti penyimpanan 

dan mengurangi kerusakan bahan 

baku di perusahaan. 

 

Gambar 1.1  

Gambar konveksi 

Sumber : solo Tanio konveksi 

2018 

 

Perusahaan Solo Tanio 

Konveksi adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industri 

manufaktur yang membuat barang 

mentah menjadi barang jadi berupa 

pakaian. Solo Tanio Konveksi ini 

berada di Jl Ronggo warsito No 38 

Kota Kediri. Konveksi ini 

memproduksi berbagai jenis 

pakaian, seperti T-shirt, polo shirt, 
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jacket, training, topi dan lain lain. 

Yang berdasarkan pesanan dari 

konsumen. Setiap menerima order 

seragam T-shirt dalam jumlah yang 

cukup banyak, Solo Tanio 

Konveksi masih mengalami 

beberapa kendala dalam hal proses 

produksi. Permasalahan yang 

dihadapi konveksi ini dapat 

menghambat kelancaran dan 

ketepatan waktu penyelesaian 

produk yang dihasilkan. dengan 

latar belakang tersebut maka 

penulis tugas akhir ini diberi judul. 

“ANALISIS PERENCANAAN 

KEBUTUHAN BAHAN BAKU 

PRODUKSISERAGAMT-SHIRT 

PDIP DENGAN PENERAPAN 

MATERIAL REQUIREMENT 

PLANING (MRP) DI SOLO 

TANIO KONVEKSI” 

 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui perencanaan 

persediaan bahan baku pada Solo 

Tanio Konveksi. 

2. Untuk mengetahui struktur produk 

dan daftar kebutuhan jumlah 

komponen bahan baku yang harus 

disiapkan setiap produksi seragam 

T-shirt PDIP agar dapat 

menyelesaikan pesanan tepat 

waktu. 

3. Untuk mengetahui besarnya 

jumlah pesanan optimal untuk 

setiap bahan baku. 

 

II. METODE 

Material Requriment Planning 

adalah sebuah teknik perencabnaan 

dan penjadwalan yang digunakan 

untuk produksi kelompok dari 

barang-barang rakitan.. Di dalam 

penelitian ini nantinya menggunakan 

data berbentuk angka atau numerik 

yang telah dihasilkan melalui 

penelitian dengan cara terjun 

langsung ke lapangan untuk    

mewawancarai manager Solo Tanio 

Konveksi dan dapat diperoleh data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Teknik analisis data adalah 

suatu metode atau cara untuk 

menyususn dan mengolah sebuah data 

menjadi informasi sehingga 

karakteristik data tersebut menjadi 

mudah untuk dipahami dan juga 

bermanfaat sebagai alat untuk 

menemukan solusi permasalahan, 

yang terutama adalah masalah yang 

tentang sebuah penelitian. 

Jenis pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah penelitian pendekatan 

Kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:4), 

metode penelitian Kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada Filsafat 

Positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sempel 

tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik.. Pendekatan 

kuantitatif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang 

merupakan faktor pendukung 

variabel-variabel yang bersangkutan 

kemudian dianalisis. Alasan 

pendekatan menggunakan 

pendekatan kuantitatif adalah data 

yang akan dianalisis dalam penelitian 

ini berbentuk angka yang sifatnya 

dapat diukur rasional dan sistematik. 

Jenis teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian Deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2016:137), 

penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau 

hal-hal lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan penelitian. 

Untuk menjawab tujuan 

penelitian ini, maka langkah-langkah 

yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

1.  Menentukan Jadwal Produksi 

Induk (Master Production 

Schedule)  

Menentukan jumlah produk akhir 

yang akan diproduksi dengan 

mempergunakan angka-angka 

pesanan pelanggan melalui angket 

pemesanan yang disampaikan. 

Penelitian ini tidak menggunakan 

metode peramalan karena 

perusahaan tidak menyediakan 

data penjualan dari periode-

periode sebelumnya ,karena 

perusahaan tidak mencatat data 

penjualan. 

2.  Menentukan Struktur Produk  

Struktur Produk (Bill Of Material) 

atau produk yang berkaitan 

dengan komponen penyusunnya 

yang memberikan informasi 

mengenai daftar komponen dan 

bahan baku yang diperlukan untuk 

membuat sragam T-shirt PDIP . 

Bill of Material (BOM) 

mengidentifikasi komponen 

tertentu yang digunakan untuk 

membuat setiap item dan jumlah 

yang diperlukan yang dapat 
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disusun dalam bentuk pohon 

produk (product structure tree).  

3. Memproses penyusunan Material 

Requirement Planning (MRP)  

Langkah-langkah dasar dalam 

penyusunan MRP yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Netting yaitu proses yang 

menghitung jumlah 

kebutuhan materials atau 

komponen bersih untuk setiap 

perencanaan produksi yang 

besarnya merupakan selisih 

antara kebutuhan kotor 

dengan jadwal penerimaan 

persediaan (on 

orderinventory) dan 

persediaan awal yang dimiliki 

pada setiap item (on hand 

inventory).  

b. Lotting yaitu proses yang 

menentukan besarnya ukuran 

jumlah kebutuhan (lot size) 

yang optimal untuk sebuah 

item berdasarkan kebutuhan 

bersih yang dihasilkan.  

c. Offsetting yaitu proses yang 

menentukan saat yang tepat 

melaksanakan rencana 

pemesanan dalam pemenuhan 

kebutuhan bersih. Penentuan 

rencana saat pemesanan ini 

diperoleh dengan cara 

mengurangkan kebutuhan 

bersih yang harus tersedia 

dengan lead time.  

d. ExplosingProses terakhir 

adalah menghitung dari 

ketiga langkah sebelumnya 

yaitu netting, lotting dan 

offsetting yang dilakukan 

untuk komponen atau item 

yang berada pada level 

dibawahnya berdasarkan atas 

rencana pemesanan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Menentukan Jadwal Produksi 

Induk (Master Produtian 

Schedule) 

Dalam penentuan jadwal 

induk produksi perusahaan 

menentukan berdasarkan 

ramalan penjualan untuk waktu 

yang akan datang atau 

berdasarkan pesanan konsumen 

(order yang masuk). Dalam 

pembuatan jadwal induk 

produksi (MPS)  perusahaan 

mempertimbangkan kapasitas 

produk dan kemampuan dalam 

memproduksi. Sehingga dapat 

ditentukan berapa jumlah barang 
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yang akan diproduksi dan kapan 

waktu yang tepat untuk 

melaksanakan produksi. Di Solo 

Tanio Konveksi jadwal induk di 

dapat dari order yang masuk di 

perusahaan dari pesanan 

konsumen. Setelah itu dilakukan 

pencatatan dan perencanaan 

kapan produk tersebut akan 

diproduksi. Sehingga diharapkan 

dapat selesai dengan tepat waktu 

sesuai dengan yang 

direncanakan oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini akan 

digunakan pesanan konsumen 

atau order selama bulan juni 

2017 sebanyak 452 pcs untuk 

seragam T-shirt PDIP di Solo 

Tanio Konveksi. Berikut ini 

adalah jumlah order yang 

diterima oleh Solo Tanio 

Konveksi. 

Tabel 4.4 

Jadwal Induk Produksi 

(MPS) 

Bulan Juni 
Jul

i 

Mingg

u 
1 2 3 4 1 

MPS 
2

5 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Sumber : Solo Tanio Konveksi 

2017 

 

Keterangan : 

Jadwal Induk Produksi (MPS) 

dalam pembuatan seragam T-shirt 

PDIP di Solo Tanio Konveksi yang 

dilakakukan pada bulan juni 

minggu ke 1 sampai buklan juli 

minggu ke 1 dengan jumlah 

pesanan 425 pcs, dalam target  

pengerjaanya minggu ke 1 jadi 25 

pcs, minggu ke 2 jadi 100 pcs, 

minggu ke 3 jadi 100 pcs, minggu 

ke 4 jadi 100 pcs, dan mingu ke 5 

jadi 100 pcs. 

2. Menetukan struktur produk 

Berikut komponen yang 

dibutuhkan dalam pembuatan 

seragam T-shirt PDIP antara 

lain : 

 

Tabel 4.5 

Data Kebutuhan Komponen (bill 

of material) Seragam T-Shirt PDIP 

 

N

o 

Komp

onen 

Jum

lah 

Satua

n 

1 kapas 

bordir 
20 

centi

meter 

2 benang 

bordir 
550 meter 
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3 benang 

jahit 
300 meter 

4 benag 

obras 
250 meter 

5 size 1 pcs 

6 kain 

drill 
2 meter 

7 benang 

jahit 
300 meter 

8 
kancin

g baju 
13 pcs 

Sumber : Solo Tanio 

Konveksi 2017 

Keteranagn BOM adalah sebagai 

berikut : 

Unutuk membuat seragam 

Tshirt PDIP membutuhkan 

koponen , benang bordir, kapas 

bordir dan T-shirt setengah jadi 1 

pcs, setiap 1  T-shirt setengah jadi 

membutuhkan kain drill 1,5 

meter, kancing baju 13 pcs, 

benang jahit 300 meter, benag 

obras 250 meter, size 1 pcs, Solo 

Tanio Konveksi merencanakan 

pengiriman seragam  T-shirt PDIP 

pada minggu ke 5 atau minggu ke 

1bulan juli sebanyak 425 pcs. 

3. Penyusunan Material 

Requirement Planning (MRP) 

Analisis material requirement 

planning (rencana kebutuhan bahan 

baku) pada Solo Tanio Konveksi 

dilakukan secara manual, karena 

jumlah item yang terlihat dalam 

produksi relatif sedikit. 

Berdasarkan daftar kebutuhan 

bahan baku (Bill Of Material) dan 

struktur produk berfase waktu 

untuk 5 periode dala bulan juni-juli 

2017, maka dapat ditentukan 

pemesanan, proses produksi dan 

selesainya produk akhir dengan 

rinciaan sebagai berikut : 

a. Kapas bordir, benang bordir, T-

Shirt setengah jadi, benang 

obras, size, kain drill, benang 

jahit dan kancing baju dipesan 

pada minggu ke1 bulan juni 

sehinga dapat tersedia di gudang 

pada minggu ke 2 bulan juni. 

b. Pembuatan seragam T-Shirt 

PDIP dimulai pada minggu ke 1 

bulan juni dengan di bagi 

menjadi 5 periode produksi dan 

setiap minggu siap finishing 

sesuai dengan jadwal induk 

produksi pada tabel 4.3. 

c. 25 pcs seragam T-Shirt PDIP 

selesai produksi pada minggu ke 

1 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 2 bulan juni, 
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100 pcs selesai pada minggu ke 

3 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 4 bulan juni dan 

100 pcs selesai pada minggu ke 

1 bulan juli. Jadi pada minggu 

ke 1 bulan juli semua pesanan 

seragam T-Shirt PDIP telah 

selesai seluruhnya dengan 

jumlah 425 pcs. 

 

Tabel 4.16 

Ukuran Lot Untuk 

Teknik Lot For Lot Setiap 

Bahan Baku 

N

o 

Dafta

r 

Komp

onen 

Ukuran Lot 

Satu

an 

Juni 
Ju

li 

1 2 3 4 1 

1 Kapas 

Bordir 

38

0 

20

00 

20

00 

20

00 

20

00 

centi

mete

r 

2 Benan

g 

Bordir 

13

75

0 

55

00

0 

55

00

0 

55

00

0 

55

00

0 

mete

r 

3 T-

Shirt 

Seteng

h Jadi 

25 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

pcs 

4 Benan

g 

Obras 

40

50 

25

00

0 

25

00

0 

25

00

0 

25

00

0 

mete

r 

5 Size 25 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

pcs 

6 Kain 

drill 

6 20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

mete

r 

7 Benan

g Jahit 

60

00 

30

00

0 

30

00

0 

30

00

0 

30

00

0 

mete

r 

8 Kanci

ng 

Baju 

17

5 

13

00 

13

00 

13

00 

13

00 

pcs 

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Teknik Lot Sizingyang dipilih 

tidak menjadi acuan baku Solo 

Tanio Konveksi. Hal ini 

dikarenakan penentuan lot optimal 

untuk setiap bahan baku 

dipengaruhi oleh jumlah 

kebutuhan bahan baku yang dapat 

berubah, jadi perlu dilakukan 

perhitungan ulang ukurann lot 

optimal. 

 

IV. PENUTUP 

Dari paparan penjelasan 

pembahasan diatas penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Solo Tanio Konveksi selama ini 

belum menerapkan metode 

Material Requiremen 

Planning(MRP) untuk 

merencanakan persediaan bahan 
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baku. Perencanaan persediaan 

bahan baku di Solo Tanio 

Konveksi dilakukan secara 

spontan tidak dijadwalkan 

sebelumnya hanya  

mempertimbangkan saat 

perusahaan mendapatkan order 

atau pemesanan yang masuk dan 

persediaan di gudang. Bahan baku 

yang Over Stockatau Zero 

Stockmenambah resiko kerusakan 

dan biaya penyimpanan bagi 

perusahaan 

2. Untuk memenuhi kebutuhan 

seragam T-Shirt PDIP di Solo 

Tanio Konveksi pada bulan juli 

minggu ke 1 atau minggu ke 5 dari 

order barang sebanyak 425 pcs, 

maka harus tersedia seragam T-

Shirt PDIP pada minggu ke 4 dari 

order barang dan membutuhkan 

komponen antara lain : 

a) Kapas bordir 8500 cm yang 

harus dipesan pada bulan  juni 

minggu   ke 1. 

b) Benang bordir 233750 m yang 

harus dipesan pada bulan juni 

minggu ke 1. 

c) T-Shirt setengah jadi 425 pcs  

yang harus jadi pada bulan juni 

minggu ke 1. 

d) Benang obras 106250 m yang 

harus dipesan pada bulan juni 

minggu ke 1. 

e) Size 425 pcsyang harus 

dipesan pada bulan juni 

minggu ke 1. 

f) Kain 850 m yang harus dipesan 

pada bulan juni minggu ke 1. 

g) Benang jahit 127500 m yang 

harus dipesan pada bulan juni 

minggu   ke 1. 

h) Kancing baju 5525 pcs yang 

harus dipesan pada bulan juni 

minggu   ke 1. 

Dengan perancanaan bahan 

baku yang baik diharapkan seluruh 

komponen dan bahan baku tepat 

dibagian produksi sehingga 

perusahaan tidak mengalami 

kekurangan bahan baku maupun 

kelebihan bahan baku. Metode 

Material Requirement Planning 

(MRP) sendiri berperan dalam 

meminimalkan persediaan dan 

penjadwalan bahan baku agar 

perusahaan tidak mengalami over 

stock maupun zero stock. 

3. Berdasarkan daftar kebutuhan 

bahan baku (Bill Of Material) dan 

struktur produk berfase waktu 

untuk 5 periode dala bulan juni-juli 

2017, maka dapat ditentukan 
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pemesanan, proses produksi dan 

selesainya produk akhir dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Kapas bordir, benang bordir, 

T-Shirt setengah jadi, benang 

obras, size, kain drill, benang 

jahit dan kancing baju dipesan 

pada minggu ke1 bulan juni 

sehinga dapat tersedia di 

gudang pada minggu ke 2 

bulan juni. 

b. Pembuatan seragam T-Shirt 

PDIP dimulai pada minggu ke 

1 bulan juni dengan di bagi 

menjadi 5 periode produksi 

dan setiap minggu siap 

finishing sesuai dengan jadwal 

induk produksi pada tabel 4.3. 

c. 25 pcs seragam T-Shirt PDIP 

selesai produksi pada minggu 

ke 1 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 2 bulan juni, 

100 pcs selesai pada minggu ke 

3 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 4 bulan juni 

dan 100 pcs selesai pada 

minggu ke 1 bulan juli. Jadi 

pada minggu ke 1 bulan juli 

semua pesanan seragam T-

Shirt PDIP telah selesai 

seluruhnya dengan jumlah 425 

pcs.Pembuatan seragam T-

Shirt PDIP dimulai pada 

minggu ke 1 bulan juni dengan 

di bagi menjadi 5 periode 

produksi dan setiap minggu 

siap finishing sesuai dengan 

jadwal induk produksi pada 

tabel 4.3. 

25 pcs seragam T-Shirt PDIP 

selesai produksi pada minggu 

ke 1 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 2 bulan juni, 

100 pcs selesai pada minggu ke 

3 bulan juni, 100 pcs selesai 

pada minggu ke 4 bulan juni 

dan 100 pcs selesai pada 

minggu ke 1 bulan juli. Jadi 

pada minggu ke 1 bulan juli 

semua pesanan seragam T-

Shirt PDIP telah selesai 

seluruhnya dengan jumlah 425 

pcs. 
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