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PT. Sekar Laut Tbk adalah perusahaan sebuah industri manufaktur yang bergerak pada bidang 

industri makanan yang memproduksi berbagai macam jenis krupuk dan saos. Permintaan produk 

kerupuk serta bahan bakunya yang terjadi berubah - ubah pada setiap periodenya, hal ini 

memungkinkan terjadinya perbedaan antara permintaan yang diterima dan yang diramalkan oleh 

departemen pengadaan terhadap permintaan aktual yang terjadi. Kondisi inilah yang disebut 

nervousness yang mempengaruhi pola persediaan, mengacaukan jadwal produksi, mengganggu 

sistem pengadaan barang hingga mengubah total biaya persediaan menjadi di luar perkiraan. 

Dengan kebijakan saat ini yaitu sistem lot pengadaan barangnya adalah lot for lot dengan tetap 

melakukan pemesanan walaupun perusahaan tidak memiliki kebutuhan bersih. Kebijakan ini 

mengakibatkan banyaknya bahan baku yang terlalu lama menumpuk sehingga mengakibatkan 

cacat. 

Untuk mengatasi, salah satu caranya dengan merencanakan sebaik mungkin sistem lot pengadaan 

barang yaitu lot sizing wagner within, least unit cost dan part period algorithm, yang sesuai 

dengan karakteristik permintaan yang selalu berubah- ubah sehingga terbentuk suatu rencana 

pengadaan barang yang mampu mengatasi nervousness berupa waktu dan jumlah pengadaan 

barang yang tepat. Penelitian ini melakukan studi tentang dampak menggunakan metode lot 

sizing terhadap kondisi nervous. Dimulai dengan analisa data historis yaitu demand serta 

perubahan jadwal produksi oleh perusahaan sesuai dengan perubahan rencana produksi terhadap 

perencanaannya. Langkah selanjutnya implementasi metode lot sizing wagner within, least unit 

cost dan part period algorithm, untuk mendapat suatu rancangan pengadaan bahan baku.  

Hasil penentuan lot sizing dengan menggunakan wagner within, least unit cost dan part period 

algorithm menghasilkan biaya akibat nervousness sebesar 0 dan total biaya persediaan terpilih 

adalah teknik lot size last unit cost karena memberikan total biaya persediaan lebih kecil 

dibandingkan dengan teknik lainnya. Total biaya persediaan nya adalah Rp 110,870,381,200 

pada tahun 2003 dan Rp 318,607,374,176 pada tahun 2004 

 


