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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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