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ABSTRAK 

 

 CV. SUKSES adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis tenda. 
Tenda-tenda yang diproduksi berbagai macam jenis, yaitu tenda terop, tenda 
limas, tenda kerucut, tenda payung dan tenda meja. Bahan baku yang di gunakan 
pun berbagai jenis, pada pipa terdapat bahan pipa gas dan pipa galvanis, 
sedangkan pada kain terdapat jenis vinil printing, parasoil, terpauline, CCI dan 
sunbrella. 

Sebagai perusahaan yang bersifat make to order, maka proses 
perencanaannya tidak semudah perusahaan  make to stock. Yang ini menjadi 
pokok permasalahan yang dihadapi oleh CV. SUKSES adalah pengendalian 
material masih dilakukan secara manual dan intuisi.  Disamping itu, CV. SUKSES 
hanya mengandalkan prosedur-prosedur kerja manual yang cukup memakan 
banyak waktu dan tenaga, akan tetapi masih ditemui banyak kendala-kendala 
yang pada akhirnya akan mengakibatkan sering kali terjadi penumpukan material 
atau bahkan kekurangan material. Untuk itu diperlukan sistem pendukung 
keputusan sebagai alat bantu yang dapat memberikan analisa kebutuhan bahan 
baku dan masukan kepada pengambilan keputusan tentang keputusan untuk 
menentukan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pesanan serta informasi tentang keadaan gudang tiap waktu. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka diterapkan metode trend 
projection untuk meramalakan kebutuhan bahan baku pada tahun mendatang serta 
perhitungan EOQ untuk menentukan banyaknya bahan baku yang efektif tiap kali 
melakukan pesanan, Safety stok untuk menentukan stok aman bahan baku dan 
ROP untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan bahan baku. Dan 
untuk memantau stok bahan baku di gudang terdapat early warning yang berisi 
informasi bila ada salah satu atau beberapa bahan baku yang akan habis 
persediaanya. 

 
 

Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Trend Projection, EOQ, Safety Stok, 
ROP. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI) yang 

berjudul : 

“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENYEDIAAN BAHAN BAKU 

UNTUK TENDA PADA CV. SUKSES” 

Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI) disusun sebagai syarat untuk menempuh 

Kelulusan di Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur. 

Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI) ini memberikan penulis kesempatan untuk 

lebih memperdalam ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI)  ini tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. Sutiyono. MT selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri UPN 

“Veteran” Jawa Timur. 

2. Ibu Dr. Ir. Ni Ketut Sari, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika UPN 

“Veteran” Jawa Timur. 

3. Ibu Rr Ani Dijah R, ST, M.Cs selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan, 

memberikan bimbingan dan saran yang membangun dalam menyusun skripsi 

ini serta telah banyak meluangkan banyak waktunya untuk membimbing saya 
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hingga selesai dalam pengerjaan Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI)  di UPN 

“Veteran” Jawa Timur 

4. Ibu Ir. Kartini, MT selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan masukan dalam bimbingan, dorongan serta kritik yang 

bermanfaat bagi penulis sejak awal hingga terselesainya laporan Laporan 
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5. Bapak Sowarno selaku pemilik CV. SUKSES yang memberikan tempat 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Kedua Orang Tua tercinta penulis terima kasih atas semua doanya, dukungan 

serta harapan-harapannya selama ini sehingga terselesaikannya Laporan 

Tugas Akhir (SKRIPSI). 

7. Terima kasih kepada kakakku rully yang selalu memberikan bantuan dan 

support dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir (SKRIPSI) ini. Dan adikku 

rendy yang selalu ceria dan memberi semangat di saat penulis merasa suntuk 

dan kesepian. 

8. Terima kasih kepada Rizky, Heldan dan Yudha yang sudah membantu 

meminjami laptopnya untuk presentasi demo dan persentasi sidang. Saya 

tidak dapat memberikan sesuatu yang berarti untuk kalian, hanya ucapan kata 

yang tulus “Terima kasih banyak”. 

9. Terima kasih kepada anak – anak Ilmu Komputer atau IK yang selalu saling 

memberi dukungan ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan Laporan 

Tugas Akhir (SKRIPSI) ini. Kita tunjukkan “ IK bisa !!! ” 

10. Terima kasih kepada Ferry, Hadi, Altaf yang selalu memberi semangat dan 
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11. Tak lupa untuk seseorang yang telah jauh, ini adalah bukti dari ucapan dan 

janjiku kepada kamu. 

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan 

pembuatan Aplikasi ini namun penulis berharap semoga Aplikasi ini dapat ikut 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komputer. Kritik dan 

saran yang membangun kami harapkan untuk kesempurnaan penulisan laporan ini, 

semoga dapat bermanfaat. 

 

Surabaya,  Juni 2012 

 

            Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tenda secara umum adalah benda pakai yang berguna untuk melindungi 

dari sinar matahari maupun hujan dan dapat pula sebagai media promosi bagi 

perusahaan-perusahaan dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat. CV. 

SUSKES adalah salah satu industri tenda yang berada di kota Surabaya. CV. 

SUKSES memproduksi berbagai macam produk tenda seperti terop, tenda limas, 

tenda kerucut, tenda payung dan tenda taman.  

Perkembangan yang begitu cepat dengan tingkat persaingan yang 

semakin berat mengarahkan setiap industri harus memandang ke depan dalam 

menentukan langkahnya dan bagaimana usaha dan cara untuk mencapainya. Oleh 

sebab itu, strategi penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis 

untuk dapat meningkatkan nilai penjualan. Salah satunya ialah dibutuhkan suatu 

ketersediaan bahan baku yang cukup untuk bisa men-supplay banyaknya minat 

konsumen yang ingin membeli produk tersebut.      

Bahan baku merupakan salah satu investasi yang penting, karena akan 

mempengarui kelanjutan dari produksi. Jumlah persediaan yang terlalu besar atau 

terlalu kecil akan dapat menimbulkan masalah. Kekurangan persediaan dapat 

menghambat kelancaran proses produksi, serta kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan atau lost sale. Sebaliknya jika jumlah persediaan yang 
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ada lebih besar dari yang dibutuhkan, maka akan mengakibatkan biaya 

pemeliharaan dan biaya resiko kerusakan atau kehilangan bahan-bahan tersebut 

akan menjadi lebih besar. Persediaan yang melebihi kebutuhan juga 

mengakibatkan biaya  investasi persediaan yang tidak efisien dan akan 

mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan ini diperlukan pemantauan bahan-

bahan produksi sehingga tidak mempengaruhi jalannya produksi. 

Mencermati kondisi yang terjadi pada industri tenda CV. SUKSES 

selama ini, masih terdapat masalah dalam penyetokan bahan baku. Diantaranya 

adalah masih sering terjadi kehabisan bahan baku sebelum waktu yang sudah 

ditentukan yaitu selama satu tahun. Hal ini memunculkan kemungkinan pembeli 

barang (konsumen) kecewa bahkan beralih ke industri tenda lainnya, di karenakan 

ketersediaan bahan baku yang di inginkan sudah habis. Melihat situasi yang kerap 

terjadi tersebut, dibutuhkannya suatu penafsiran dalam pembelian stok bahan baku 

dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan beberapa keadaan diatas, 

penulis tertarik untuk menerapkan aplikasi bagaiman menganalisa, mengelola dan 

memantau bahan-bahan produksi, baik saat bahan-bahan masuk atau bahan-bahan 

keluar, dan waktu pemesanan bahan baku dan memberikan peringatan awal (early 

warning) untuk memberikan informasi bahan baku yang sudah menipis atau 

hampir habis sehingga harus segera melakukan pemesanan. Serta menganalisa 

kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan pada tahun-tahun yang akan datang 

berdasarkan history produksi pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pemberian informasi tentang pemantauan bahan baku yaitu akan 

dilakukan pengecekan berdasarkan stok yg tersedia di gudang dan bahan baku 

yang harus di sediakan untuk menyelesaiakan pesanan berdasarkan data-data 
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pesanan yang harus dikerjakan. Dan untuk proses analisa bahan baku yang 

diperlukan perusahaan pada tahun depan yaitu dengan metode Trend Projection, 

yaitu perhitungan berdasarkan produksi dari tahun-tahun yang sudah dilalui akan 

di dapatkan history-history dari kebutuhan bahan baku perusahaan pada tahun-

tahun yang sudah dilalui. Sehingga didapat perkiraan bahan baku pada tahun yang 

aman. Dan penganalisaan EOQ (Economic  Order  Quantity), ROP (Reorder 

Point) dan safety stock. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Karena sangat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan penafsiran 

bahan baku yang harus disediakan pada suatu perusahaan, maka perlu adanya 

perubahan yang sistematis. Rumusan masalah yang ingin dikaji melalui 

pelaksanaan skripsi ini yakni: 

a. Bagaimana menganalisa kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh 

perusahaan di tahun akan datang dengan menggunakan metode Trend 

Projection, yaitu perhitungan berdasarkan produksi dari tahun-tahun yang 

sudah dilalui, sehingga proses produksi tidak terganggu dan menambah 

keuntungan bagi perusahaan. 

b. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan perhitungan EOQ 

(Economic  Order  Quantity), ROP (Reorder Point) dan safety stock 

c. Bagaimana membentuk dan merancang sistem yang terintegrasi dalam 

mengelola bahan baku, sehingga akan terpantau persediaan bahan baku di 

gudang. 
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d. Bagaimana membuat sistem peringatan awal (early warning) untuk 

memberi informasi bahan baku yang sudah masuk pada kadar menipis atau 

hampir habis. 

e. Bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan yang dihasilkan sehingga 

aplikasi dapat memberi solusi yang sesuai. 

 

1.3. Tujuan 

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penyusun Tugas Akhir ini adalah : 

a. Membuat perangkat lunak yang dapat menganalisa bahan baku yang di 

butuhkan perusahaan pada satu tahun mendatang. 

b. Membuat perangkat lunak dengan menerapkan proses-proses pemesanan 

tenda. 

c. Membuat perangkat lunak dengan menerapkan proses-proses di dalamnya, 

seperti penambahan bahan baku dan pengeluaran bahan baku. 

d. Merancang sistem early warning yang ditambahkan sebagai feature dalam 

sistem dimana berisi informasi bila ada salah satu atau beberapa bahan baku 

yang akan habis persediaanya. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sejumlah batasan 

masalah dan asumsi yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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a. Sistem pendukung keputusan ini berdasarkan pada data-data produksi dan 

penggunaan bahan baku pada pesanan tahun 2011 yang kemudian dijadikan 

acuan dalam memprediksi bahan baku. 

b. Memprediksian bahan baku pada tahun mendatang menggunakan metode 

Trend Projection  

c. Sebagai bahan pertimbangan perencanaan pemesanan bahan baku pada 

tahun mendatang aplikasi ini hanya menetapkan rumus-rumus dari EOQ 

(Economic  Order  Quantity), ROP (Reorder Point) dan safety stock 

berdasarkan pada data-data pemakaian bahan baku pada tahun 2011, yang 

hasilnya tergantung dari data yang dimasukkan user 

d. Sistem ini ditujukan pada karyawan perusahaan yang bertugas sebagai 

bagian menerima pesanan, bagian gudang yang ingin melihat pesanan atau 

persedian bahan baku yang ada di gudang dan pimpinan yang ingin 

melakukan analisa 

e. Sistem ini juga ditujukan pada para calon-calon pemesan (pembeli) yang 

ingin melihat profile, contact dan gallery barang-barang produksi yang 

dihasilkan perusahaan, sehingga pemesan mempunyai gambaran akan 

barang yang di pesan. 

f. Sistem early warning hanya berisi informasi bahan baku yang telah 

memasuki tingkat habis atau sudah masuk pada kadar menipis, sehingga 

dapat dijadikan perencanaan untuk melakukan memesan kembali bahan 

baku. 

g. Aplikasi dekstop ini di rancang untuk digunakan pada jaringan local 
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1.5. Manfaat 

• Bagi Peneliti 

a. Sebagai langkah untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini, 

sehingga dapat menambah pengetahuan praktis pengelolaan barang bahan-

bahan baku. 

• Bagi institusi 

a. Memberi bantuan pada perusahaan untuk menganalisa dan memprediksi 

bahan baku yang dibutuhkan pada tahun akan datang. 

b. Memberi akses cepat bagi petugas bagian gudang untuk memperoleh 

informasi data yang dibutuhkan dalam pengadaan persediaan bahan baku 

c. Membantu pengambilan keputusan untuk melakuakan pemesanan bahan 

baku, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya overstock dan stok 

out. 

d. Memberikan informasi kepada kepala bagian mengenai persedian bahan 

baku yang sudah menipis untuk segera melakukan memesan kembali 

bahan baku. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana 

masing–masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
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yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi landasan 

untuk merancang dan membuat sistem berbasis 

pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 

yaitu sistem berbasis pengetahuan dan aturan untuk 

memprediksi bahan baku pada tahun-tahun yang akan 

datang.  

 

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisikan penjelasan tentang  mengimplementasi 

rancangan sistem ke dalam bentuk suatu program. 

 

BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 

maupun terperinci. Langkah pengujian dilakukan berulang 
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hingga di capai suatu sistem sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan.  

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 

permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta berisi 

tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 

perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang 

telah dibuat.  
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