ABSTRAKSI
Usaha -u saha pengend a l ia n persediaan pada s uatu p e rusahaan merupakan s uatu bagian yang sang at penting bersama
dengan perencanaan produksi dalam situasi persaingan ya ng
sangat ketat d e wasa ini . Hal ini perlu dilakukan untuk
dapa t b e rtahan d. a l am s i tuas i dunia us aha saa t i ni, di.mana
diperlukan suatu yang sungguh-sungguh dalam n•eningkatkan
efisiensi dan efektifitas perus ahaan.
Se bagaima:1a d i k Pt a hu i bahwa produks i t i d ak akan dapa t
berlangsung bila tidak ters e d i a ba h a n baku yang akan
dipakai.
Untuk itu pengendalian persediaan bahan baku
mutlak d ipe rlukan dalam s uatu perusahaan.
Sebab dengan
persediaan yang t erkendal i
akan me minimumkan
res i ko
kehahisan persediaan s erta a kan mengurangi opgkos produksi. DalY sampa i saat ini masih bat1yak pe1·usahaan menang ani
masRlah ini hanya dengan menjaga kel ancaran produksinya
saja dengan rn e n g a b a ikan biaya yan g timbul karenanya.
PT
Kedawung
Setia Industrial
merupa ka n
suatu
verusahaan yang mempr odu ksi alat - a l a t dapur dengan menggunakan enamel,
sampai saat
ini meng g una kan
metode
pengendal jan
pe1·sediaar1
yang
hanya
memperhatikan
kelancaran
produksinya sa j a,
s ehing ga
mengakiba t ka n
pers e d iaa n
yang
dimilikinya
sangat
t inggi
tanpa
memperhitungkan biaya yang ditimbul kan n ya.
~e lal ui
pembahasan-pembahasan dalam tulis an
ini,
penul]s bermaksud mencoba melakukan s u at u pengendalian
pe r s e diaan
bahan
ba ku dengan
memperhatikan
aspek
k~lancaran
produksi dan biaya yang d i timbu lkan oleh
adanya persediaan ter s'e but. Dan u ntuk mencap ai hal i tu
perlu · diketahui besarnya bahan baku ya ng akan dipakai
serta berapa kebutuhan yan g harus disediaka n me lalui
proses pemesanan .
Untuk rnelakukan pemesanan ini perlu
kirany:.i
d i hitung berapa biaya yang
optima l
tanpa
mengakibatkan keterJambatan dalam memenuhi kebutuhan yang
ada .
Dalam h al i ni algoritma Wagner-Within me nawarkan
suat u perhitungan yang sistematis untuk mendapatkan biaya
ya ng minimum dari pemesanan yang dilakukan. Alg o ritma ini
menggunakan pendekatan program dinamis dalam perhitungannya, yaitu s uatu teknik ma tematika yang seringkali berguna untuk membuat suatu rang kaian keputusan yang saling
berhubungan.
Pengendalian persediaan · bahan baku yang dilakukan
ini,
dilandasi oleh perencanaan dengan
memanfaatkan
informasi/data yang ada pada perusahaan.
Masalah ini
penting artinya karena diorientasikan kepada tujuan atau
pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi perusahaan
i

dimasa yang akan datang. Dari analisa tersebut ternyata
biaya persediaan di PT Kedawung Setia Industrial masih
dapat diminimumkan, yaitu dengan perencanaan pemakaian
bahan baku yang lebih baik serta pengendalian pemesanan
kebutuhan yang dilakukan.

ii

