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Rancang Bangun Sistem Informasi Pcndukung Kcputusan� 
Pcngadaan Barang Menggunakan Metode ROP dan EOQ� 
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ABSTRAK 

UD. Jaya Swiss. salah satu distributor jam dan suku cadong. menga/ami kendala 
dolam menennskun jumlah untuk pengadaan barong. Barang yang berlebih {overstock) 
meningkatkan Maya niGng dan asuransi . dan juga bisa menjadi stoic mat; Ice/ilea IreIJ 
permintaan sudah berhenti. Sedangkan kekurangan barang (nnderstock) dapat membuat 
perusahaan kehilangan profit dan kaJah dolam persaingan usaha. Atoka. jumlah yang tepat 
dalam pengadaan barang diperlukan untuk meningkotkan profit pemsohaan dan mengurang i 
biaya operasional. Penelitian ini bertujuan membuat sistem informasi pendukung keputusan 
(decision support system) dengan metode ROP dan EOQ yang dopat membantu mengatasi 
masalah tersebut di alas. Aplikasi ini akan menjawab kapan perusahaan horus mulai 
memesan barang, dan beropo jumlahnya agar mencapai nilai yang paling ekonomis. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak UD. Jaya Swiss, sedangkan 
ujicoba solusi akan disimulasikan menggunakan sampel data perusohaan untuk mengukur 
dan membuktikan akurasi sistem ini. 

Katu Kuncl; sistem pendukung keputusan. pengadaan barang. pemesunan. EOQ 

I. I' ENIlAII ULUAN Solusi pengadaan barang yang baik 

Pcngadaan barang dibutuhkan untuk dipcrlukan. salah satu caranya adala h 

bcrbaga i keperluan. scpcrti dimanufaktur. dcngan mcnggunakan bantuan sistem 

dijual kembali, dipakai scbagai suku pendukung kcputusan. Dcngan membuat 

cadang, dan lain-lai n. Proses tnt sistem pcndukung kcputusan, maka 

membutuhkan perhitungun yang ccnnat diharapkan pcrscdiaa n barang akan sclalu 

pada setiap jenis item yang akan dibeli, berada pada posisi aman, tidak bcrlebih 

karena kesalahan dapa t menimbulkan maupun kekurangan. Sistem bertugas 

kerugia n bagi pcrusahaan, seperti stok yang mclakukan penehitungan otomatis tentang 

bcrlcbih atau malah kckurangan. Proses jenis dan jumlah barang mana yang perlu 

pengadaan barang bisa menjadi isu sensitif dipcsan. Divisi pengadaan barang tinggal 

terhadap finansial perusahaan, tergantung · memanfaatkan rekomendasi terscbut. 

jcnis industrinya. Keuntungannya, pcrhitungan manual setiap 

item yang biasa dilakukan dcngan tcrlebih 
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dahulu mcmbaca data historikal. dapat 

dilakukan olch sis tem ini dengan lebih 

ccpat. schingga tuga s mcnjadi lebih ringan 

dan kcmungkinan kcsala han bcrkurang. 

Bcrdasarkan penelitian awa l yang 

tclah dilakukan ol ch pene1iti, kekuranga n 

pada proses pengadaan barang yan g 

dilakukan oleh UD. Jaya Swiss adalah: 

I ) Perusahaan tidak dapat mcmantau 

kapan barang perlu untuk dipesan 

ulang, karena tidak mcngadopsi sistem 

pemesanan yang terkomputeri sasi . 

2) Perusahaan ridak memiliki gambaran 

yang ideal untuk jumlah yang hams 

dipesan agar barang tidak bcrlebih 

maupun kekurangan. 

Rumusan masalah yang diangkat 

adalah bagaimana mcmbuat sistcm 

pendukung keputusan (decision support 

system) dalam proses pcngadaan pada UD. 

Jaya Swiss? 

Penelitian rm dibatasi pad a 

pcmbuatan sistcm infonnasi baru yang 

menggunaka n tcknik ROP dan EOQ un tuk 

mcnjawab pcnnasa lahan pengudaan barang 

yang mcmi liki demand konstan. Adapun 

ti tur yang dibuat mcliputi purchase order, 

sales order, invoice. receiving. return, 

receipt. dan paym ent. Fitur tersebut akan 

dilengkapi dengan ROP dan EOQ. 

2. LA:-:OASAI'i TEOR)� 

2." Formula titik memesan (Order Point� 

formula)� 

Pcrmintaan yang indcpendcn 

diasumsikan scbagai pcnnintaan yang 

konstan, di rnana pcrm intaan terns ada. dan 

tidak berhenti scwaktu-waktu. Oleh karena 

itu. level titik pemesanan barang dipcrlukan 

unruk memantau stok baran g. Titik order 

ini disebut scbagai ROP (Reorder Point). 

ROP untuk sctiap jenis barang akan 

bcrbcda-beda dan merupakan indikasi 

bahwa pemcsanan barang haru s segera 

dilakukan agar tidak terjadi kehabisan stok. 

ROP bisa diaplikasikan dcngan 

menggunakan sistem-stok {bin-system}. 

Sistem yang ideal akan membagi stok 

menjadi 3-bin-system . Sistem I-bin 

mcmiliki kcpastian terjadinya kchabisan 

stok, karena dcn gan I-bin maka baran g 

hanya akan dipesan kembali ket ika stok 

(bin) mcncapai nilai 0 atau kosong . 

Sedangkan sistem 2-bin lebih aman. karena 

bill kedua berfungsi sebagai stok cadangan. 

Nilai daripada bin-2 adalah sebesar 

kebutuhan barang itu pada sclang waktu 

pengir iman dari vendor. Pada sistem 2 bin, 

kctika stok pada bin- I mcncapai O. dan 

mulai mcnggunakan bin-I -.maka pada saat 

itu j uga pemesanan barang.hams dilakukan . 

Dengan dcrnikian, ketika pada hari stok 

tersebut habis, barang akan tcpat waktu 

datang pada hari itu juga. Akan tetapi 

sistem ini berasum sikan bahwa selang 

waktu pengiriman dari vendor selalu sarna, 

permintaan selalu tetap, tidak ada barang 

yang cacat. vendor tidak mungkin 



kehabi san barang . Padahal pada faktanya. 

sen ng tcrjadi keterlambatan dalam 

pengmman, permintaan yang tiba-tiba 

melonjak, ata u masalah lain. Olch karcna 

iru unt uk menjaga stok pada level yang 

paling aman adal ah dengan pengaplikasian 

sistcm 3-bin (3 bin-system). Pada sistem 3

bin, maka bin ~3 bc rfungsi sebagai cadangan 

ekstra atau biasa disebut sebagai safety 

stock. Bcsar juml ah daripada bin-3 bisa 

bervari as i te rga ntung dari keputusan 

pcrusahaan, tetapi secara umum d igunakan 

50% dan nil ai bin-2, karena terj adinya 

perrnintaan lcb ih atau semakin bcrkurang 

me miliki kcmungkinan yang sarna bcsar. 

Formula ROP bcrdasarkan bin-system bisa 

dijabarkan se bagai bcrikut : 

2.2. Nila i Ord er Eko no m is {Economic 

Order Qua ntity) 

Nil ai Orde r Eko nomis atau bisa 

discbut j uga scbagai EOQ, merupakan 

mod el ya ng d ieiptakan F. IV. l laris pada 

tahun 191 5. Model ini me njawab jumlah 

barang ya ng haru s dipcsan aga r biaya 

mcnj adi mini mal (pcmbcl ian ya ng optima l). 

Adapun pcnggunaan model ini memiliki 

batasa n ya itu dcngan mcngasum si 

pcrmintaan yang konstan dan sudah 

d ikctahui (suda h dic stim asi), waktu 

pengm ma n tid ak berubah, tidak tcrjad i 

kehabi san stok (stock-out) pada supplier, 

tidak ada d iskon, dan hanya berlaku untuk 

satu Je ms barang . Perhitungan EOQ 

dij aba rkan sebagai berikut: 

. . / 2XRCx D 
Economic order qUdnhty "" Qo ;; He ( I ) 

Dimana, RC (Reorder cos t / Replenishm ent 

cost) , adalah biaya yang dibutuhkan pudu 

sctiap kali melakukan pemesanan barang. 

Biaya ini biasanya tetap (fixed cost), scpcni 

b iaya admi nis tras i, b iaya proses peme sanan 

barang (telpon, fax , dll), dan biaya 

perbankan. D (Demand) , adalah pcrmin taan 

dalam uni t untuk satuan pcriodc tertentu. 

He (Holding Cost / Carrying cost), adalah 

biaya yang bcrhubungan dengan 

mcnyimpan barang da lam jumlah tertentu 

untuk sat uan pcriodc tcrt cntu. Contohnya : 

biaya bunga apabi la modal diperoleh 

melalu i pinjaman untuk membeli barang 

tcrsebut (apabi la tidak diperoleh mclalui 

pinjama n, maka digunakan rate investasi , 

sepcrti bunga deposito ), biaya asuransi 

barang , dan biaya scwa gudang terhadap 

barang. Dengan me ngap likasikan model 

£OQ, pcrusahaan j uga dapat mcmperoleh 

data pent ing lainnya seperti , frekucnsi order 

yang perlu d ilakukan da lam kurun waktu 

tert entu (d iperoleh melalui DIQo). 

3. I' ERANC ANGAN SISTEM . 

3. 1. Raucnn gan Pc nelitian 

Waw ancara dilakukan ' dengan 

merode kualitat if dan hasil wawancara 

verbal bersifa l deskript if tdari klien . Uji 

coba dilakukan pada sampel yang diambil 

dengan me todc purposive sampling, yaitu 

d idasarkan dari sej umlah pihak yang lebih 
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bcrpcnga laman . Il asil wawancara berupa 

informasi awal masalah dan kebutuhan 

klicn terhadap sistcm yang baru . 

lnformasi yang diga li dan 

wawancara dikclompokkan menjadi tiga 

aspek yaitu: 

I) Aspck latar be lakang masalah yang 

tcrjadi pada proses pengadaan barang, 

mcliputi : 

a) Jumlah, yaitu pcnentuan jumlah 

barang yang haru s dipcsan saat 

pengadaan . 

b) Waktu. yaitu pcncntuan kapan 

barang hams dipesan schingga tidak 

terjadi kekurangan maupu n 

berlcbih. 

2) Aspek kondisi proses yang sudah ada 

pada pen gadaan barang saar ini. yaitu: 

a) Proses memonitor stok seeara 

manua l dan tidak terjadwal 

rutinitasnya. 

b) Tidak mengadap tasi sistcm 

komputerisasi yang lengkap, 

schingga kegiamn pra pcmbelian 

tidak dapat dicatat. scperti PO. 

e) Kalkulasi pcrhitungan pengadaan 

barang dilakukan dengan scdcrhana 

(scbctas pcrkiraan, dan bukan dari 

data yang ada) . 

d) Opemsional data masih banyak 

yang t;x:rsifat manual. 

3) Aspck penyelesaian masalah untuk 

proses pengadaan barang tcrscbut. 

a)� Mcncrapkan pcrhitunga n ROP 

(Reorder I'oint}, untuk mcncntukan 

waktu yang tcpat dalam pcmhclian 

barang. 

b)� Mcncrapkan pcrhitungan £OQ 

(Economic Order Qllanti'.~·). untuk 

mcncntukan jumlah yang harus 

dipcsan aga r biaya menjadi 

optimum. 

3.2 . Alur Sislem Lama 

Pada sistem lama. proses pengadaan 

barang dimulai saat tcrjadi kchabisan stok 

suatu barang. dim ana ada permintaan dan 

pclanggan tapi tidak dapat dipcnuhi . 

Kcmudian dilakukan cek fisik terhadap stok. 

dan apabila bcnar stok habis. maka pihak 

yang bcrwajib akan mcmbuat form 

pemcsanan barang den gan jumlah yang 

ditcntukan scndi ri. Pcsanan tersebut 

dikirimkan ke vendor. dan kctika barang 

sudah sampai akan di lakukan pcngccekan 

dan dipindahkan kc gudang. 

3.3. Alur Stsrcm Baru 

Pada sistem bam ini. setiap jenis item 

barang akan mcmpunyai nilai Rap. Semu a 

barang yang jatuh pada titik ROP-nya , 

dapat terlihat pada sistcm. Kcmudian , 

di lakukan pcngccekan stok listk di gudang. 

Petugas pengadaan akan meminta saran 

pada sistem dan akan dibuatkan PO 

otomatis untuk baran g yang perlu dipesan 

dengan jumlah sesuai EOQ. PO ini masih 

dapat direvisi. dan kemudian akan 

diserahkan ke vendor. Setelah baran g 
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291 

datang, akan dilakukan pcngccckan dan 

kcmudian dipindah kc gudang untuk 

pcnambahan stok. 

~. PE:-iERAPA:-i DA:-i PE:-iG UJIA :-i 

4.J. ~h'n entukan Sa mpel Dat u 

Pcngambilan sampel hasil diambil 

mcnggunakan mctodc purposive sampling 

dan akan dihitung untuk mcndapatkan 

validasi. Barang yang valid untuk 

digunakan olch metode ROP dan EOQ 

adalah barang yang mcmiliki pola demand 

konstan. 

Tab, II .n J 'J 3168em UlI 1 IIJ· 

De mand/, :J" 2010 2011 
1 
2 

205 229 
221 421 

3 
4 

264 373 
«5 125 

5 335 244 
6 
7 

552 442 
265 273 

8 
9 

325 21 5 
201 243 

10 
II 
t2 

193 447 
269 I7S 
257 273 

Mean (x) = 

(205+22 1+264+445+335+552+265 +325+2 

0 1 + 193 +269 +257+229 +~21 +373 + 125 +244 

+442+273+2 15+243+447+ 1 75 +273)/2~ = 

Varic.l11ce = 145]7 

Standard Deviasi (s) = ~ 1451 7 = 120 

Data yang menyimpang adalah: 

Tahun2010: bulan I ,~ . 6 

Tahun 2011 : bulan 1, 2.4, 6.10 

Koefisiensi Keragaman (KK) = s I x • 

100% = 120 /291 = 41 % 

. -. , ./'till.Tabet z Demund V H~ 

Demand/ocs 20 10 201 1 
1 450 755 
2 875 670 
3 775 '30 
4 ..U 5 525 
5 10$0 4' 0 
6 385 1050 
7 855 630 
8 1170 775 
9 665 '25 
10 735 660 
11 10 10 1325 
t2 '"5 980 

Mean (x) = 

(450+875+775+445+1050+385+855+11 70 

+665+735+1010+585+755+670+830+525+ 

480+1050+630+775+825+660+1 325+980Y 

24 =771 

Variance = 84 154 

Standard Deviasi (s) = ~ 84 15~ =290 

Data yang menyimpang adalah: 

Tahun 2010: bulan 1.4. 6. 8 

Tahun 20II: bulan 5, II 

Koefisiens i Keragaman (KKJ = s / x • 

100% = 2901771=38% 

Tabc! J De "UI I I d 5R616SW. • 

Demand/pes 20 10 2011 
t 12300 13400 
2 t4900 15 100 
3 14500 14300 
4 
5 

15500 
13100 

14700 
15200 

6 14200 9200 
7 14700 15300 
8 
9 

13100 
7000 

),BOO 
14700 

10 17000 15500 
1t 15000 15900 
12 I3S00' 12200 

Mean (x) = 

(12300+14900+14500+15500+13 100+1420 

0+14700+13100+7000+1 7000+15000+135 
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00+1 3400+15100+14300+ 14700+ 15200+9 

200+15300+14300+14700 +15500+15900+ 

12200)124 = 13.941 

Variance = 4396597 

Standard Deviasi (5) = ,J 4396597 = 2.096 

Data yang menyimpang adala h: 

Tahun 2010: bulan 9 dan 10 

Tahun 20 II : bulan 6 

Koefisiensi Keragaman (KK) = s I x • 

100% =2.096 /1 3.941 = 15% 

Dan perhitungan di alas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ketiga data 

tcrscbut tidak valid sebagai barang yang 

memiliki demand bcrpola konstan karena 

adanya simpangan yang melebihi batas alas 

atau bawah standard dcv iasi. Namun, 

berdasarkan wawancara. untuk sampel 

ketiga, simpangan yang terjadi merupakan 

akibat dan stok yang kch abisan dan bukan 

karena demand yang bcrgcjolak. Begiru 

pula dengan nilai kocfisicnsi kcragaman 

yang lebih kecil dibanding kedua sampel 

sebclurnnya, schingga mcnunjukkan bahwa 

demand tidak terlalu beragam. 

4.2. Simulasi Perhitungun ROP dan EOQ 

Dan sampcl di alas. dilakukan uji 

coba pcrhitungan ROP dan EOQ. Sparepart 

masuk ke dalam kategori A (sensitif) 

sehingga mcnggunakan safety stock. 

Bcrikut perhitungan data: 

Tahun 20 10: 

Demand: 164.800 (13.733/mamh) 

Average Lead Time: 25 hari 

Cast: lOR 13861pes 

Reorder cos t . (Full Amount = 

$20/transaction. IT :::: lOR 50.000· 

80 .000/transacticm, Provisi = lOR 50.000. 

RTGS = lOR 30.000. Mileage = lOR 

10.000). Pcmbayaran dilakukan 2 tehap. 

dcngan pertama sebcsa r 30% dari invoice. 

dan tahap kcdua sebagai pclunasan. 

Holding cos t: (Expire 3 years..storage lOR 

4 .ooo.ooo,yeo,.: capacity 500.000 pes. 

interes t6o/'/year. deject/lost 2%/year) . 

Perhitungan: 

ROPs = D (month) , Lt + 55� 

ROPs = 13.733 ' (25/30) + (50/100 '� 

( 13.733 ' (25/30» 

ROPs = 11.444 + 5.722 

ROPs = 17.166 pes 

RC = 2 ' ( (20 ' 9.200) + 80.000 + 50.000 

+ 30.000 + 10.000 )� 

RC = lOR 708 .000� 

Storage % = 4.000.000/200.000 = lOR� 

20/pes setiup tahun = 20/ 1386' 100 = 1.4%.� 

= 1%� 

Expire % =3 years = 33%� 

Total lie = 1% + 33% + + 6% + 2% =� 

42%� 

EOQ =Sqrt ( (2 ' D (year) • 'RC) / HC)� 

EOQ = Sqrt «2' 164.800 ' 708.000) / (42/� 

100 ' 1386)� 

EOQ = Sqn ( 233 .356.800.000 / 582 )� 

EOQ = 20.023 pes� 
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4.3. Simulasi Perbandingan Total Blaya 

Total biaya dalarn I tahun apabila 

order mengikuti nilai EOQ dapat dihitung 

sebagai berikut. 

TC ~ P * D + // * (QI2) + S * (DIQ) 

TC ~ (1386 * 164.800) + 582 * (20.023 /2) 

+ 708 .000 * (164.800/20 .023) 

TC - 228.412.800 + 5.826.693 + 5.827.218 

TC =240.066.7 11 

Pembuktian nilai EOQ sebagai nilai 

paling ekonomi s dapat dibuktikan scbagai 

berikut. 

Apabila pcngambilan diatas EOQ, yaitu 

25 .000 pes :� 

TC = (1386 * 164.800) + 582 * (25.000/2)� 

+ 708.000 * (164 .800/25.000)� 

TC ~ 228.412.800 + 7.275.000 + 4.667. 136� 

TC ~ 240 .354 .936� 

Apabila pengambilan dibawah EOQ, yai tu� 

15.000 pes:� 

TC = (1386 * 164.800) + 582 * (15 .00012)� 

+ 708.000 * (164.800 / 15.000)� 

TC ~ 228 .412.800 + 4.365.000 + 7.778.560� 

TC =240 .556.360� 

Dengan demikian, pcrusahaan dapat 

mcminimalka n biaya apabila menggunakan 

jumlah EOQ pada waktu memesan barang. 

Pcngambi lan barang di luar jumlah EOQ 

akan menghasilkan total biaya yang lcbih 

bcsar. 

4.4. Aspek Entrepreneur ial 

Aspck entrepreneuria l yang 

bcrkaitan dengan pembuatan sistem ini 

ada lah : 

I)� Kemampuan perusahaan untuk 

men gelala pcrsediaan barang pada 

jumlah optimum akan menjadi nila i 

plus bagi perusahaan untuk 

berkompctisi di bidang usahanya. 

Dampak sccara khusus adal ah efisiensi 

penggunaan biaya saat melakukan 

pcmcsanan barang yang memiliki pola 

demand konstan sckaligus mcnjaga 

jumlah stok sclalu pada kondisi aman. 

2)� Sistern infonnasi 101 dapat 

dikembangkan atau diubah sesuai 

dengan kcbutuhan khu sus tcrten tu. 

Misalnya, bila ada kebutuhan 

pcnanganan produksi barang atau 

pcrakitan, s istern ini cukup diubah 

berdasa rkan mode l pcnghitungan atau 

penambahan atribut lain tanpa 

mcmbangun sistem dari awal. 

5. KESIMPULAN DAN SA RAN 

Kcsirnpulan yang dapat ditarik dari 

hasil ujicoba sistcm ini adalah: 

1)� Pcndukung keputusan pengadaan 

barang menggunakan metadc ROP dan 

EOQ tcla h berhasil dibuat pada sistem 

infonnasi inventari s dan dapat 

digunakan hanya pada barang yang 

memi liki pola demand kon stan. 

2)� Satu dati tiga barang yang diuji 

mcnunjukkan pola demand konstan , 

schingga sistcm informasi ini hanya 

dapat menjawab 33% dari seluruh 

jumlah barang. Namun , tctap tidak bisa 
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dikatakan bahwa tingkat kcsuksesan pra-pcnjualan dan pra-pcmbelian (PO. 

sis tcm info rmasi ini scbcsar 33%. SO), pclunasan hutang-piutang 

karcna sampling yang dil akukan masih (Receipt , Payment). serta retur barang 

kurang. (Customer Return. Vendor Return}. 

3) Sistcm infonnasi baru ini tidak dapat Saran untuk pengembangan sistem 

mcnjawab pcnnasalahan UD. Jaya informa si ini nntara lain : 

Swiss sepenuhnya . dikarenakan metode J) Sistcm infonnasi yang baik dapat 

ROP dan EOQ hanya dapat berfungsi menjawab kebutuhan klicn sccara 

apabila demand barang adalah konstan. menyeluruh, maka itu masih 

Sarong yang tidak memiliki demand dibutuhkan scbuah rnetode lain untuk 

konstan tetap menjadi problem yang mengatasi barang yang memiliki 

bclum terpecahkan olch proyck ini. demand tidak konstan, 

4) Penggunaan metode ROP dan EOQ 2) Sistem infonnasi dapat dilengkapi 

belum ten tu dapat diaplikasikan pada lebih lanj ut dengan modul pclaporan 

kebutuhan pcrusahaan di era ini. Ini dan otentikasi, agar dapat digunakan 

discbabkan parameter dan kedua Icbih efektif dan aman o leh klien. 

metodc mcnggunakan banyak asumsi 3) Sis tern infonnasi dapat dikembangkan 

kcnstan, sehingga apabi la untuk bckerja pada lingkungan multi 

di imp lcmcntasikan pada keadaan komputcr dan multi user. demi 

sc bcnarnya maka bclum tcntu dapat kemudahan dan keccpatan proses 

bcrj ala n dcngan benar. bis nis. 

5) Sistcm infonnas i baru mcmiliki fitur 

ham yang dibutuhkan olch klien yairu, 
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