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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 y ang 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 y ang 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.
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