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Abstrak

Persediaan bahan baku merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan karena penyelenggaraan
kegiatan operasi perusahaan tidaklah mungkin terlaksana bila perusahaan tersebut tidak mempunyai persediaan
bahan baku yang cukup. Namun apabila persediaan bahan baku yang ada di gudang terlalu besar atau kecil, juga
akan merugikan perusahaan. Kelebihan bahan baku beresiko kerusakan dan pengeluaran biaya penyimpanan yang
besar, namun kekurangan bahan baku juga dapat beresiko keterlambatan perusahaan dalam memenuhi keinginan
pelanggan. Metode yang digunakan untuk peramalan bahan baku adalah metode Trend Linier dan metode Economic
Order Quantity (EOQ) untuk menghitung jumlah optimum pemesanan bahan baku pada satu kali pemesanan.

Kata Kunci : SPK Persediaan Bahan Baku, Metode Trend Linier, Metode EOQ

1. Pendahuluan
1.1.   Latar Belakang

Bahan baku merupakan sesuatu hal yang sangat
penting dalam kelancaran proses produksi sebuah
pabrik atau perusahaan. Pembelian bahan baku yang
tepat akan meningkatkan efisiensi biaya pengadaan
bahan baku serta mengurangi tingkat kerusakan dan
penumpukan bahan mentah di gudang. Namun
begitu, masih banyak pabrik-pabrik yang kurang
memberikan perhatian khusus pada masalah
persediaan bahan baku ini.

Umumnya persediaan menjadi perantara
kepada pemasok dan pelanggan. Alur operasi yang
umum dapat diperlihatkan pada gambar berikut :

pengantaran                   pengeluaran

permintaan
Gambar 1.1. Alur Operasi Pemasok dan Pelanggan

Sistem secara berkomputer dibuat untuk
memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam
sistem sekarang ini yaitu sistem manual. Selain itu,
juga diharapkan dapat memudahkan aktifitas-aktifitas
seperti penambahan, penghapusan, pengeditan,

percetakan dan penganalisisan. Dengan dibangunnya
sistem penunjang keputusan forcasting dan EOQ ini,
kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam sistem
manual dapat diperbaiki

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
di atas, maka dapat ditarik sebuah perumusan
masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah sistem
penunjang keputusan forcasting dan economic order
quantity (EOQ) persediaan bahan baku.

Kebanyakan perusahaan bagian pengendalian
bahan baku hanya mengandalkan sistem manual
untuk menentukan banyaknya bahan baku yang akan
dipesan untuk proses produksi. Cara ini memerlukan
waktu yang lama dan kemungkinan kesalahanpun
lebih besar dibandingkan dengan perhitungan secara
komputerisasi. Sehingga tujuan dan manfaat yang
ingin dicapai adalah untuk memudahkan pengguna
meramalkan kebutuhan penggunaan bahan baku
periode mendatang dan menghitung jumlah
pembelian optimal bahan baku sehingga perusahaan
dapat mengurangi waktu perhitungan dan
mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan
persediaan bahan baku.

Pemasok Persediaan Pelanggan
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2.1. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah dari penelitian ini sebagai
berikut:
a. Pengumpulan Data

Tahapan ini menekankan pada proses
mengumpulkan bahan sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini.
Asumsi-asumsi dibuat, dan pengumpulan data
baik primer maupun sekunder untuk mendukung
asumsi-asumsi awal tersebut. Angket,
wawancara pada ahli/pakar, studi literatur, dan
observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan
data primer dan sekunder.

b. Spesifikasi
Hasil analisa dari bahan yang telah
dikumpulkan kemudian dirumuskan spesifikasi
perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Pada
tahap ini, kita dapat menentukan keperluan
pembuatan sistem dengan menggambarkan
perjalanan sistem yang ada dalam diagram.-

c. Arsitektur
Pada bagian ini dirumuskan arsitektur sistem
pakar yang akan dibangun mulai dari metode
inferensi yang digunakan sampai pada
perencanaan user interface untuk mendapatkan
gambaran utuh dan menyeluruh tentang
komponen apa saja yang harus ada dalam
aplikasi tersebut.

d. Detail Desain
Detail desain merupakan bentuk rancangan
terperinci dimana setiap komponen
digambarkan secara detail dalam
pseudocode/flowchart dari sistem serta
perancangan database pengetahuan.

e. Pemasukan Coding
Pada tahapan ini seluruh komponen sistem
dibuat dan dirakit sebagai aplikasi yang siap
dijalankan.

f. Uji Coba Sistem
Setelah sistem siap, pengujian terhadap sistem
ini dijalankan terlebih dahulu untuk melihat
apakah ada kesalahan-kesalahan atau ralat-ralat
yang mungkin berlaku. Pengujian ini dilakukan
juga untuk memastikan output yang dihasilkan
sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengujian
menggunakan berbagai tahapan tes yaitu :
kesesuaian atribut yang digunakan, kesesuaian
aplikasi dengan tujuan utama dari penelitian,
dan sebagainya.

g. Ship
Uji validitas sistem, kemudian siap untuk
diluncurkan dan dimanfaatkan. Bagian ini
menekankan bagaimana aplikasi yang dibuat
digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan
tujuan penelitian.

2.2. Peramalan dan Peramalan Bahan Baku

Peramalan adalah sesuatu yang kita harapkan
akan terjadi pada masa depan. Sedangkan peramalan
bahan baku adalah suatu perkiraan keperluan bahan
baku secara kuantitatif dan kualitatif termasuk harga
pada suatu jangka masa tertentu di masa depan.

2.3. Model Economic Order Quantity (EOQ)
Metode pengendalian persediaan deterministik

merupakan metode yang menganggap semua
parameter telah diketahui dengan pasti.  Untuk
menghitung pengendalian persediaan digunakan
metode EOQ yang merupakan metode persediaan
sederhana. Metode ini bertujuan untuk menentukan
ukuran pemesanan yang paling ekonomis yang dapat
meminimasi biaya-biaya dalam persediaan.

2.4. Sistem Pendukung Keputusan
Sistem pendukung keputusan adalah bagian

dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai
untuk mendukung pengambilan keputusan dalam
suatu organisasi atau perusahaan.

3. Desain Sistem
3.1. Flowchart Sistem Menu Utama

Gambar 3.1. Flowchart Sistem Menu Utama
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Sebelum masuk ke sistem, pengguna harus
login terlebih dahulu. Jika belum terdaftar, maka
disediakan form untuk diisi secara lengkap untuk
mendaftar sebagai pengguna. Setelah proses login
berhasil, ada beberapa pilihan menu yang disediakan,
yaitu forcasting untuk peramalan bahan baku dan
perhitungan persediaan dengan menggunakan metode
EOQ. Jika pengguna tidak memilih keduanya, maka
pengguna bisa keluar dari sistem.

Gambar 3.2. Flowchart Sistem Forcasting

Sistem forcasting merupakan tempat pengguna
meramalkan penggunaan bahan baku untuk periode
tahun berikutnya. Pengguna memasukkan data
penggunaan bahan baku 9 tahun terakhir kemudian

sistem akan menghitung secara otomatis penggunaan
bahan baku untuk tahun berikutnya, dan hasilnya
akan disimpan ke dalam database.

3.2. Flowchart Sistem EOQ

Gambar 3.3. Flowchart Sistem EOQ

Pengguna memasukkan data EOQ ke dalam
proses kasus baru. Setelah diproses, hasilnya
disimpan ke dalam database atau dapat langsung
dicetak dalam bentuk pdf. Pengguna dapat melihat
hasil data yang sudah disimpan melalui proses lihat
hasil.
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3.3. Database Sistem

Gambar 3.4. Database Sistem

Database sistem terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel
t_eoq, t_forcast, t_user, dan t_question. Setiap tabel
mempunyai kunci utama yang saling terhubung antar
satu dengan yang lain. Semua tabel memiliki
hubungan one to many kecuali antara tabel t_user
dengan tabel t_question yang memiliki hubungan one
to one.

4.1. Implementasi Sistem

Gambar 4.1. Hasil Perhitungan Menggunakan SPK
Forcasting

Gambar tersebut menunjukkan hasil
perhitungan yang dilakukan sistem setelah pengguna
memasukkan data kebutuhan bahan baku, sehingga
pengguna mengetahui ramalan penggunaan bahan
baku pada periode selanjutnya.

Gambar 4.2. Grafik Hasil Peramalan

Gambar tersebut menunjukkan grafik keperluan
bahan baku dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Di
sini kita dapat melihat peningkatan atau penurunan
dari kebutuhan bahan baku kita. Grafik ini dapat di
lihat pada menu forcasting sub menu view data –
grafik.

Gambar 4.3. Hasil Laporan Dalam Bentuk PDF

Gambar tersebut menunjukkan gambar hasil
laporan yang dapat dicetak. Bentuk laporan ini
disajikan dalam bentuk PDF, sehingga mudah dan
cepat untuk dicetak.

4.2. Hasil Perhitungan Menggunakan SPK

Gambar 4.4. Hasil Perhitungan EOQ Dengan SPK

ID_USER = ID_USER

ID_USER = ID_USER

ID_USER = ID_USERID_QUESTION = ID_QUESTION

T_EOQ
ID_EOQ integ er
ID_USER integ er
E_NAMA varchar(50)
E_TAHUN date
E_BIAYAPESAN integ er
E_PERM IN TAAN integ er
E_BIAYASIMPAN integ er
E_HARIKERJA integ er
E_LEADTIM E integ er
E_EOQ integ er
E_R integ er
E_F integ er
E_TC integ er

T_FORCAST
ID_FORCAST integ er
ID_USER integ er
F_TITLE varchar(6)
F_TIM E timestamp
F_YEAR date
F_Y integ er
F_X integ er
F_XY integ er
F_X2 integ er
F_Y2 integ er
F_XYM IN integ er
F_XYM IN2 integ er

T_USER
ID_USER integ er
ID_QUESTION integ er
LEVEL numeric(1)
NAMA varchar(50)
USERNAM E varchar(10)
PASSWORD varchar(32)
LAST_LOGIN timestamp
NEW_LOGIN timestamp
ANSWER varchar(32)

T_QUESTION
ID_QUESTION integ er
ID_USER integ er
QUESTION varchar(50)
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Hasil perhitungan EOQ dari data-data yang
sudah dimasukkan pengguna akan tampak seperti
gambar 9. Dari contoh data yang sudah dimasukkan
dapat diketahui kapan pemesanan dilakukan, berapa
kali pemesanan dilakukan setiap tahunnya dan berapa
jumlah optimum pemesanan bahan baku yang
dilakukan.

5.1. Kesimpulan

Sistem Penunjang Keputusan forcasting dan
Economic Order Quantity (EOQ) ini merupakan
sistem informasi yang membantu para pengguna
untuk meramal, menghitung dan menyimpan
mengenai persediaan dan kebutuhan akan bahan
baku. Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan
dapat mengurangi kesulitan dan kekurangakuratan
data yang didapat dalam mengendalikan keperluan
bahan baku.

Selain itu, sistem ini juga dapat menghasilkan
suatu laporan yang cepat dan akurat karena sudah
diolah secara komputerisasi.

5.2. Saran

Untuk selanjutnya, diperlukan beberapa
pengembangan lebih lanjut dari sistem ini,
diantaranya:
1. Dapat menambahkan metode forcasting dan

EOQ kebutuhan bahan baku lain sehingga
pengguna memiliki alternatif pilihan metode
yang sesuai dengan keadaan dan kondisi
perusahaannya, tidak terpaku pada peramalan
bahan baku bentuk linier saja.

2. Meningkatkan lagi sistem keselamatan, dimana
setiap pengguna hanya boleh membuka data
sesuai dengan keperluannya saja.
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