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BAB IV 

IMPLEMENTASI  DAN EVALUASI 

 

4.1. Implementasi Kebutuhan Sistem 

Dalam melakukan tahap implementasi program dilakukan penerapan dari 

analisa dan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Perangkat lunak 

yang dibangun, dikembangkan dengan bahasa pemrograman visual basic .net 

2008 dengan database sql server express 2005. Sistem yang akan diterapkan 

membutuhkan beberapa spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras antara 

lain: 

 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan komponen komputer dan inti dari sebuah 

sistem, serta penyedia sumber daya untuk keperluan komputasi yang digunakan 

untuk mendukung sistem informasi perencanaan produksi dalam menjalankan 

sistem yang akan diterapkan di UKM Sehati. Komponen perangkat keras tersebut 

antara lain: 

1. Processor minimal Pentium core 2 duo atau dual core 

2. Memory RAM minimal 1 GB 

3. Hardisk minimal 50 GB 

4. VGA minimal 32 MB byte dengan resolusi 1024 x 768 

5. Monitor  

6. Printer  
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4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Secara keseluruhan, perangkat lunak membantu para pengguna untuk 

memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan perangkat keras. Dalam 

hal ini kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan sistem informasi 

perencanaan produksi antara lain: 

1. Sistem operasi Microsoft windows XP, Microsoft windows vista, Microsoft 

windows 7, dan Microsoft windows 8 

2. Microsoft visual basic .net 2008 

3. Microsoft SQL Server express 2005 

 

4.2. Pembuatan Program 

Aplikasi sistem informasi perencanaan produksi dengan metode MRP 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic .Net 

2008 dengan database engine Microsoft SQL Server 2005 Express dengan 

penyusunan sistem didukung dengan aplikasi Microsoft Office Visio dan Power 

Design 6. Tahap akhir implementasi program adalah mengetahui alur kerja 

program yang disesuaikan dengan metode MRP.  

 

4.3. Implementasi Sistem 

Kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan perangkat keras telah dipasang 

dan perangkat lunak yang butuhkan sudah diinstal selanjutnya instal file exsistensi 

*.exe. aplikasi MRP. Selanjutnya dapat dilakukan implemantasi dari sistem yaitu 

memasukkan user sesuai dengan hak akses masing-masing koordinator yang 

terlibat dalam sistem. 
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4.3.1. Tampilan form utama 

Tampilan form utama atau form MDI berfungsi sebagai penampung semua 

form sehingga akses ke setiap form menjadi lebih mudah. Form MDI dapat dilihat 

pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1  Form Utama atau Form MDI 

Tabel 4.1 Keterangan Form Utama 

Fungsional - 

Deskripsi 

Pada menu utama adalah menu yang dapat digunakan untuk 

mengakses form lain sesuai dengan stakeholder yang 

terlibat.Stakeholder dapat menjalankan sistem sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditentukan oleh sistem. Dengan 

menyesuaikan permasalahan yang dibahas, maka untuk 

melakukan proses perencanaan produksi kebutuhan bahan 

baku,stakeholder atau pengguna utama dalam aplikasi 

iniadalah koordinator produksi yang harus memilih menu 

“perencanaan kebutuhan bahan baku” dan atau memilih form 

yang telah ditentukan oleh sistem. Dalam hal ini, untuk 

menentukan beberapa form yang dapat diakses oleh masing- 

masing koordinator disesuaikan dengan fungsionalnya.   

 File 
Terdapat sub menu Masuk aplikasi, Keluar 

aplikasi, dan Keluar. 

 Pengguna Pada sub menu pengguna ini terdapat pengguna  
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yang dapat menentukan pengguna yang terlibat 

dalam menjalankan sistem. Dalam hal ini, 

pengguna dapat merubah password dan 

menyimpan username dan password yang baru 

 

Membuat 

nota 

pemesanan 

Terdapat sub menu nota pemesanan yang terdiri 

dari form barang jadi dan form nota pemesanan. 

Menu ini berfungsi untuk melakukan transaksi 

penjualan barang. 

 

Membuat 

status 

inventori 

Terdapat sub menu status inventori yang 

memiliki form status inventori bahan baku. 

Form status inventori berfungsi untuk 

mengetahui nama bahan baku dan jumlah bahan 

baku. Form ini juga memiliki keluaran yaitu 

laporan status inventori berbentuk grafik. 

 
Membuat 

penjadwalan 

Terdapat sub menu penjadwalan induk produksi 

yang memiliki form MPS. Form MPS 

mempunyai fungsi yaitu untuk merekap seluruh 

data pemesanan dan menentukan penjadwalan 

berdasarkan sesuai dengan hari dan minggu.  

 

Perencanaan 

kebutuhan 

bahan baku 

Terdapat sub menu struktur produk dan 

perencanaan kebutuhan bahan baku yang 

memiliki form struktur produk bahan baku dan 

form perhitungan kebutuhan bahan baku. 

Mempunyai fungsi untuk menentukan, 

menghitung dan merencanakan kebutuhan 

bahan baku yang harus diproduksi. 

 
Informasi 

penggunaan 

Sub menu bantuan yang memiliki form tentang 

penggunaan aplikasi untuk pengguna. Form 

berfungsi untuk memberi informasi tentang cara 

penggunaan aplikasi. 

 

Pada form MDI terdapat menu utama yang dapat dijalankan oleh beberapa 

koordinator yang terlibat dalam sistem sesuai hak akses masing-masing, antara 

lain: 

1. File  

a. Merubah kata sandi 

Menu ini berfungsi untuk merubah kata sandi dari pengguna yang 

bersangkutan.
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b. Keluar  

Menu ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi pada pengguna tertentu dan 

tidak membuat aplikasi tertutup. 

c. Keluar aplikasi 

Menu ini  berfungsi untuk keluar dari aplikasi dan membuat aplikasi 

tertutup. 

2. Pengguna  

Menu pengguna dijalankan oleh admin berfungsi untuk menentukan 

pengguna sistem yang terlibat dan menentukan kata sandi dari pengguna sehingga 

pengguna dapat diidentifikasi oleh sistem.   

3. Master 

Menu ini dijalankan sesuai dengan masing-masing koordinator yang terlibat 

dalam sistem dan digunakan sebagai masukan data yang akan diproses pada form 

transaksi.  

4. Transaksi  

Seperti pada menu master, menu ini dijalankan oleh masing-masing 

koordinator yang terlibat dalam sistem dan digunakan untuk memproses data yang 

sudah dimasukan sehingga menghasilkan keluaran atau laporan. Form transaksi 

meliputi form MPS (master production schedule) atau penjadwalan, BOM (bill of 

material) atau struktur produk, dan MRP (material requirement planning) atau 

perencanaan kebutuhan bahan baku akan tetapi masing-masing form transaksi 

tersebut didukung oleh view mps atau lihat penjadwalan, view atau lihat bahan 

baku, dan view atau lihat kebutuhan bahan baku. 
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5. Laporan  

Menu laporan dapat menampilkan beberapa laporan antara lain: laporan 

MRP (material requirement planning) atau perencanaan kebutuhan bahan baku, 

laporan kebutuhan bahan baku, laporan persediaan status inventori bahan baku di 

gudang.  

6. Informasi penggunaan aplikasi 

Menu ini digunakan untuk memberi informasi langkah menjalankan aplikasi 

sistem informasi perencanaan produksi dengan metode MRP. 

 

4.3.1. Tampilan form masuk aplikasi 

Form masuk aplikasi ditampilkan ketika pengguna memilih menu file dan 

form masuk aplikasi. Pada Gambar 4.2 adalah form masuk ke aplikasi untuk 

mengidentifikasi pengguna yang akan menjalankan sistem perencanaan produksi. 

Hak akses pada form masuk aplikasi terdapat 3 pengguna yaitu admin, 

koordinator produksi dan koordinator gudang dan pengadaan. Penjelasan masing-

masing pengguna antara lain: 

1. Admin  

Pengguna sebagai admin bertugas untuk memelihara dan mengoperasikan 

aplikasi dan sistem informasi perencanaan produksi.  

2. Koordinator pemesanan 

Pengguna sebagai koordinator pemesanan dapat mengakses form nota 

pemesanan dan mengambil data barang jadi. 

3. Koordinator produksi 

Pengguna sebagai koordinator produksi dapat mengakses form MPS atau 

penjadwalan, MRP, BOM dan mendapatkan laporan MRP atau perencanaan
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kebutuhan bahan baku, laporan bahan baku yang harus dipesan, dan laporan 

status inventori.  

4. Koordinator gudang dan pengadaan  

Pengguna sebagai koordinator gudang dan pengadaan dapat mengakses form 

status inventori dan mendapat laporan status inventori bahan baku di gudang. 

 

Gambar 4.2 Form Masuk Aplikasi 

Penjelasan tentang form login, serta hasil penyesuaian antara form dengan 

rancangan yang dibuat sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.2 Penjelasan Form Masuk 

Fungsional - 

Deskripsi 

Untuk menjalankan sistem, sangat dianjurkan untuk pengguna 

melakukan proses masuk ke dalam aplikasi. Form masuk 

memiliki fungsi yaitu untuk pengecekkan kesesuaian pengguna 

ke dalam database. Pengguna dapat memilih salah satu tombol 

masuk atau batal. Jika ingin menjalankan sistem pengguna harus 

memilih tombol masuk, sedangkan jika pengguna tidak ingin 

menjalankan aplikasi, pengguna dapat  memilih tombol batal. 

Fungsi Masuk Tombol masuk berfungsi untuk menjalankan aplikasi 
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Tombol 

Masuk selanjutnya diidentifikasi oleh database. 

Batal 
Tombol batal berfungsi untuk membatalkan proses 

masuk ke dalam sistem. 

 

4.3.2. Pelanggan 

Membuat Rekap Nota Pemesanan 

Tampilan form nota pemesanan dapat diakses oleh koordinator pemesanan 

yang berfungsi untuk memasukkan data pemesanan yang dilakukan oleh 

pelanggan. Tanggal pemesanan default dari tanggal sistem sehingga tidak dapat 

dilakukan ubah sedangkan tanggal selesai dapat diubah karena menyesuaikan 

dengan permintaan pelanggan. Misalnya seorang pelanggan melakukan 

pemesanan pada tanggal tertentu akan tetapi pelanggan tersebut meminta barang 

selesai 3 minggu yang akan datang maka datetimepicker dapat diubah sesuai 

dengan permintaan pelanggan. Seorang pelanggan dapat melakukan pemesanan 

barang lebih dari satu barang sehingga ketika pemesanan sudah disimpan maka 

label nota, textbox nama pelanggan, textbox no pemesanan, datetimepicker 

tanggal pemesanan dan datetimepicker tanggal selesai tidak berubah. Untuk cetak 

nota dapat ditekan tombol cetak nota pemesanan. Jika terdapat pelanggan baru 

maka dapat ditekan tombol nota baru. Masing-masing jumlah barang berdasarkan 

jenis barang dapat diketahui secara otomatis pada label dibawah gridview 

misalnya jumlah keripik ketela ungu 763 pak, keripik ketela madu 449, dan 

keripik ketela selat 233. Penjelasan tersebut dapat dilhat pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.3 Form Nota Pemesanan 

Keterangan form nota pemesanan berfungsi sebagai masukan data 

pemesanan serta hasil penyesuaian antara form dengan rancangan yang telah 

dibuat dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Penjelasan masukan data pemesanan 

Fungsional Membuat Rekap Nota Pemesanan 

Deskripsi 

Dalam transaksi pemesanan, koordinator memasukkan 

data pemesanan yang telah terkumpul dalam sehari untuk 

dimasukkan dan direkap pada formnota pemesanan. Data 

pemesanan berfungsi untuk proses penjadwalan induk 

produksi. 

Fungsi 

Tombol  

Nota Baru 
Memiliki fungsi untuk mengganti nota yang 

baru. 

Simpan 

Data 

Memiliki fungsi untuk menyimpan data 

pemesanan yang ada pada nota pemesanan. 

Cetak 

Nota 

Memiliki fungsi untuk mencetak nota yang 

telah dimasukkan sebagai bukti transaksi 

pemesanan barang. 

 

Form nota pemesanan dapat menghasilkan keluaran berupa cetak nota pemesanan, 

jika ditekan tombol cetak nota pemesanan. Keterangan dapat dilihat pada Gambar 

4.4.



114 
 

 

Gambar 4.4 Cetak Nota Pemesanan 

4.3.3. Koordinator Gudang dan Pengadaan 

Mencatat Status Inventori Bahan Baku 

Form status inventori diakses oleh koordinator gudang dan pengadaan yang 

berfungsi sebagai masukan data bahan baku yang memberikan informasi 

persediaan bahan baku di gudang. Koordinator gudang dan pengadaan mengecek 

ketersediaan bahan baku di gudang termasuk jumlah bahan baku, dengan menekan 

tombol ubah jika terjadi penambahan jumlah bahan baku. Jumlah status inventori 

dapat berubah secara otomatis ketika bahan baku diambil untuk diproses pada 

MRP atau perencanaan kebutuhan baku produksi. Penjelasan tersebut dapat dilhat 

pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Form Persediaan Status Inventori
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Keterangan form status inventori memiliki fungsi sebagai masukan data 

bahan baku dan persediaan bahan baku serta hasil penyesuaian antara form dengan 

rancangan yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Penjelasan form status inventori 

Fungsional Mencatat status inventori bahan baku 

Deskripsi 

 

Pada form persediaan status inventori terdapat field kode bahan 

baku, nama bahan baku, satuan bahan baku, jumlah bahan, 

tingkat, dan identifikasi.  

Fungsi 

Tombol 

Simpan 
Tombol simpan mempunyai fungsi untuk 

menyimpan data bahan baku yang diproduksi. 

Ubah 
Tombol ubah mempunyai fungsi untuk mengubah 

data bahan baku. 

Tutup 
Tombol tutup mempunyai fungsi untuk menutup 

form persediaan status inventori bahan baku. 

Bersih 

Tombol bersih mempunyai fungsi untuk 

memperbarui textbox yang ada menjadi kosong 

sehingga dapat diisi dengan data yang baru. 

 

4.3.4. Koordinator Produksi 

4.3.4.1. Membuat Penjadwalan Induk Produksi 

Form MPS (master production schedule) atau penjadwalan dapat diakses oleh 

koordinator produksi yang berfungsi untuk menjadwalkan semua pemesanan 

barang jadi. Form penjadwalan induk produksi memiliki data berasal dari nota 

pemesanan dan semua data tersebut direkam pada form penjadwalan induk 

produksi. Pada form penjadwalan induk produksi koordinator produksi harus 

menentukan nama barang, bulan, tahun, dan minggu ke, lalu tekan tombol proses 

menjadwalkan. Proses menjadwalkan ini ditampilkan dengan memanggil tgl 

selesai karena untuk mempersiapkan dan merencanakan bahan baku yang 

dibutuhkan dalam melakukan produksi. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Form Penjadwalan Induk Produksi 

Keterangan form penjadwalan induk produksi memiliki fungsi sebagai rekap 

dari semua pemesanan yang sudah terjadi dalam sehari. Pemesanan dalam satu 

hari tersebut diproses dan dijadwalkan selanjutnya disimpan sebagai data 

penjadwalan pemesanan. Masukan data penjadwalan pemesanan barang yang 

harus diproduksi oleh UKM Sehati serta hasil penyesuaian antara form dengan 

rancangan yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 Tabel 4.5 Penjelasan form penjadwalan induk produksi 

Fungsional Membuat penjadwalan induk produksi 

Deskripsi 

 

Pada form penjadwalan induk produksi terdapat field kode 

penjadwalan, nama barang, bulan, tahun, dan mingguan. Form 

penjadwalan induk produksi berfungsi untuk membuat 

penjadwalan barang yang harus diproduksi oleh UKM Sehati 

untuk menghitung, menentukan dan merencanakan kebutuhan 

bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi.   

Fungsi  Proses  Tombol proses menjadwalkan berfungsi untuk  



117 
 

Tombol 

menjadwalkan 

menjadwalkan barang yang dipesan dari 

pelanggan. Proses ini berasal dari transaksi 

pemesanan yang terjadi dalam satu hari. 

Simpan 

Tombol simpan mempunyai fungsi untuk 

menyimpan data penjadwalan barang yang harus 

diproduksi selanjutnya data tersebut digunakan 

untuk perhitungan perencanaan kebutuhan bahan 

baku. 

Bersih 

Tombol bersih mempunyai fungsi untuk 

memperbarui textbox yang ada menjadi kosong 

sehingga dapat diisi dengan data yang baru. 

 

4.3.4.2. Merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

Dalam merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

memiliki dua tahapan, antara lain sebagai berikut: 

1. Merencanakan kebutuhan bahan baku 

Dalam merencanakan kebutuhan bahan baku dibutuhkan beberapa form 

pendukunguntuk melakukan proses perhitungan perencanaan kebutuhan bahan 

baku dengan baik, antara lain : 

a) Form BOM (Bill of Material) atau struktur produk dapat diakses oleh 

koordinator produksi yang berfungsi untuk mengkonversi data bahan baku dari 

status inventori ke dalam bentuk struktur produk yang terdiri dari induk dan anak 

dari induk susunan atau komposisi bahan baku pembentuk keripik ketela menjadi 

barang jadi (finished good). Untuk mengisi form struktur produk bahan baku 

diperlukan data dari form lain yaitu form melihat data bahan baku dengan tekan 

tombol pilih data bahan untuk menentukan barang jadi yang akan dibentuk 

komposisi struktur produk, form dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan juga 

diperlukan form menentukan sumber bahan baku dengan tekan tombol bahan 

baku untuk menentukan bahan baku sebagai anak dari induk barang,
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Assembly maupun sub assembly, form dapat dilihat pada Gambar 4.9. Setelah data 

tersebut sudah diisi pada kolom, maka ditentukan kuantitas, identifikasi, 

tingkatan, dan waktu tunggu kemudian dapat dilakukan kegiatan simpan, perbarui 

atau dapat melihat susunan struktur produk yang telah disimpan. Keterangan 

dengan gambar dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Form Struktur Produk Bahan Baku  

 

 

Gambar 4.8 Form Melihat Data Bahan Baku
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Gambar 4.9 Form Menentukan Sumber Bahan Baku 

Keterangan form struktur produk memiliki fungsi untuk menentukan 

komposisi barang jadi yang terdiri dari beberapa bahan baku. Data struktur produk 

berfungsi untuk menentukan proses perhitungan perencanaan kebutuhan bahan 

baku sehingga data ini dibutuhkan pada form MRP.Data struktur produk serta 

hasil penyesuaian antara form BOM dengan rancangan yang telah dibuat dapat 

dilihat pada tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Penjelasan formstruktur produk 

Fungsional Merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

Deskripsi 

 

Pada formstruktur produk terdapat field kode BOM, kode 

bahan, nama bahan, satuan bahan baku, sumber produk, 

kuantitas, identifikasi, tingkatan dan waktu tunggu. Form 

struktur produk membentuk susunan produk barang jadi, 

assembly, dan sub assembly kemudian menghasilkan BOM 

komposisi susunan struktur produk. Form struktur produk 

berfungsi dalam proses perhitungan pada form MRP untuk 

menghitung, menentukan dan merencanakan kebutuhan bahan 

baku yang dibutuhkan untuk produksi.  

Fungsi 

Tombol 

Pilih data 

bahan 

Tombol pilih data bahan berfungsi untuk 

melihat form data bahan baku yang   
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menentukan barang jadi yang akan 

dibentuk komposisi struktur produk. 

Simpan 

Tombol simpan mempunyai fungsi untuk 

menyimpan data penjadwalan barang yang 

harus diproduksi selanjutnya data tersebut 

digunakan untuk perhitungan perencanaan 

kebutuhan bahan baku. 

Perbarui  

Tombol perbarui mempunyai fungsi untuk 

memperbarui data yang sudah disimpan 

pada database.  

Bersih 

Tombol bersih mempunyai fungsi untuk 

memperbarui textbox yang ada menjadi 

kosong sehingga dapat diisi dengan data 

yang baru. 

Bahan baku  

Tombol bahan baku berfungsi untuk 

menentukan sumber bahan baku dari 

assembly dan sub assembly sebagai anak 

dari induk barang. 

Tabel BOM 

Tombol tabel BOM untuk melihat susunan 

komposisi struktur produk yang telah 

disimpan. 

 

Form MRP (material requirement planning) atau form perencanaan kebutuhan 

bahan baku dapat diakses oleh koordinator produksi yang berfungsi untuk 

merencanakan kebutuhan bahan baku. Data form MRP berasal dari data 

penjadwalan induk produksi pada field tanggal selesai bertujuan untuk 

merencanakan kebutuhan bahan baku sebelum melakukan produksi dan 

menghindari keterlambatan produksi sehingga permintaan pelanggan dapat 

dipenuhi. Proses MRP dilakukan setelah dilakukan proses penjadwalan pada form 

penjadwalan seperti pada Gambar 4.10 dan hasil keseluruhan pemesanan barang 

dari penjadwalan dapat dijumlahkan sehingga dapat dilakukan proses perhitungan 

perencanaan kebutuhan bahan baku.
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Gambar 4.10 Form Lihat Penjadwalan Pemesanan Barang Jadi 

 

Keterangan form lihat penjadwalan memiliki fungsi untuk menentukan 

waktu perencanaan produksi yang akan dilakukan oleh koordinator produksi 

dengan menyiapkan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan. Data pemesanan 

barang jadi serta hasil penyesuaian antara form lihat penjadwalan pemesanan 

barang jadi dengan rancangan yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Penjelasan form lihat penjadwalan pemesanan barang jadi 

Fungsional Merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

Deskripsi 

 

Pada form lihat penjadwalan pemesanan barang jadi terdapat 

field nama barang, bulan, tahun, dan minggu ke memiliki fungsi 

untuk mengambil data pemesanan barang yang sudah 

dijadwalkan. Barang yang sudah dijadwalkan dihitung dan 

dijumlahkan pada hari tertentu sehingga dapat dibuat suatu 

perencanaan kebutuhan bahan baku pada hari tertentu. 

Fungsi Tombol 

Proses 

menjadwalkan  

Tombol proses menjadwalkan berfungsi 

untuk menampilkan barang yang sudah 

dilakukan penjadwalan dan untuk 

menentukan hari tertentu yang akan 

dilakukan perencanaan kebutuhaan bahan 

baku.  

Pilih data 

penjadwalan 

Tombol pilih data penjadwalan memiliki 

fungsi untuk memilih dan menentukan data  
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yang sudah dijadwalkan dan data 

tersebut akan masuk pada form 

perhitungan kebutuhan bahan baku. 

 

Pada proses MRP mendapatkan 3 masukan yaitu data BOM atau struktur produk, 

MPS atau penjadwalan induk produksi, dan status inventori bahan baku. Ketiga 

data tersebut diproses dan dihitung dengan lot for lot sehingga menghasilkan 

laporan perencanaan kebutuhan bahan baku, kebutuhan bahan baku, dan laporan 

status inventori persediaan bahan baku. Pada Gambar 4.11 adalah form MRP yang 

membutuhkan dari tabel lain yaitu tabel lihat penjadwalan pemesanan barang jadi, 

untuk menampilkan tabel lihat penjadwalan pemesanan barang jadi dengan tekan 

tombol tabel penjadwalan. 

 

Gambar 4.11 Form Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku
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Keterangan  form perhitungan kebutuhan bahan baku memiliki fungsi untuk 

menghitung, merencanakan, dan menentukan kebutuhan bahan baku yang harus 

diproduksi. Data kebutuhan baku serta hasil penyesuaian antara form MRP atau 

perhitungan kebutuhan bahan baku dengan rancangan yang telah dibuat dapat 

dilihat pada tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Penjelasan form perhitungan kebutuhan bahan baku 

Fungsional Merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

Deskripsi 

 

Pada formperhitungan kebutuhan bahan baku terdapat field 

nama keripik ketela, jumlah keripik ketela barang jadi, tahun, 

bulan, dan minggu ke. Form MRP berfungsi dalam proses 

perhitungan pada form MRP untuk menghitung, menentukan 

dan merencanakan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan 

untuk produksi.  

Fungsi 

Tombol 

Tabel 

penjadwalan 

Tombol tabel penjadwalan berfungsi untuk 

menampilkan form penjadwalan pemesanan 

barang jadi yang akan dihitung jadwal dan 

pemesanan dari pelanggan untuk 

menentukan, menghitung dan merencanakan 

kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi. 

Perhitungan 

perencanaan  

Tombol perhitungan perencanaan memiliki 

fungsi untuk menghitung data pemesanan 

barang jadi yang sudah disimpan pada 

penjadwalan. Data pemesanan yang sudah 

dijumlahkan berdasarkan hari akan masuk 

pada textbox jumlah keripik ketela barang 

jadi dan waktu tunggu akan dihitung oleh 

sistem secara otomatis. 

Simpan 

perencanaan 

Tombol simpan memiliki fungsi untuk 

menyimpan data hasil perhitungan 

perencanaan kebutuhan bahan baku 

selanjutnya disimpan pada database. 

Bersihkan 

datagridview 

Tombol bersih mempunyai fungsi untuk 

memperbarui textbox yang ada menjadi 

kosong sehingga dapat diisi dengan data yang 

baru.  

Tutup form 

perencanaan 
kebutuhan 

bahan baku 

Tombol tutup form perencanaan kebutuhan 

bahan baku berfungsi untuk menutup form 
perhitungan kebutuhan bahan baku. 

Cetak  Tombol cetak memiliki fungsi untuk  
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mencetak kebutuhan bahan baku yang telah 

dilakukan perhitungan. 

 

Dalam tahap perencanaan kebutuhan bahan baku, koordinator produksi 

memiliki hak untuk mencetak laporan, antara lain: laporan perencanaan kebutuhan 

bahan baku, kebutuhan bahan baku, status inventori, dan struktur produk. Pada 

Gambar 4.12 dapat dilihat pilihan laporan yang dicetak oleh koordinator produksi. 

 

Gambar 4.12 Menu Pilihan Laporan  

 

Penjelasan form menu pilihan laporan yang dapat diakses dan dicetak oleh 

koordinator produksi dapat dilihat pada Tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 Penjelasan Form Menu Pilihan Laporan 

Fungsional Merencanakan kebutuhan bahan baku dan melakukan produksi 

Deskripsi 

 

Pada form menu pilihan laporan berfungsi untuk menentukan 

laporan yang akan dicetak. Koordinator produksi memiliki hak 

untuk mengakses form menu pilihan laporan. Koordinator 

produksi dapat mencetak laporan yang dibutuhkan dengan 

memilih salah satu checkbox selanjutnya menekan tombol cetak 

laporan, selain itu juga dapat ditekan tombol batal cetak laporan 

jika ingin membatalkan kegiatan cetak laporan. 

Fungsi 

Tombol 

Cetak laporan 

Tombolcetak laporan memiliki fungsi untuk 

mencetak laporan yang telah dipilih oleh 

koordinator produksi. 

Batal cetak 

laporan 

Tombol batal cetak laporan memiliki fungsi 

untuk membatalkan kegiatan mencetak laporan. 
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Laporan yang sudah dipilih oleh koordinator produksi, selanjutnya keluar 

tampilan laporan hasil dari proses kegiatan sistem mulai dari mencatat status 

inventori sampai kegiatan merencanakan kebutuhan bahan baku. Laporan tersebut 

dapat ditampilkan satu persatu sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan, 

antara lain: 

 MRP primary report 

Laporan MRP merupakan laporan utama dalam sistem informasi 

perencanaan kebutuhan bahan baku yang menampilkan nama barang dan bahan 

baku sesuai dengan turunan, laporan ini ditampilkan berdasarkan periode waktu: 

Minggu ke, Bulan, dan Tahun. Keterangan dengan gambar dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

 



126 
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Gambar 4.13 MRP Primary Report 

 MRP pegging report 

MRP pegging report atau disebut laporan kebutuhan bahan baku dapat 

diakses oleh koordinator produksi yang berfungsi memberikan informasi bahan 

baku yang mengalami kekurangan bahan sebelum dilakukan produksi. Hal ini 

menghindari keterlambatan produksi sehingga koordinator produksi dapat 

melakukan pembuatan bahan baku terlebih dahulu yang berasal dari masing-

masing sumber bahan baku tersebut. Bahan baku yang membedakan berdasarkan 

jenis barang yaitu bahan baku ketela, untuk bahan baku yang lain memiliki 

sumber bahan yang sama. Penjelasan dapat dilihat pada Gambar 4.14. Pada 

Gambar 4.14 terdapat lima bahan yang harus diproduksi antara lain: keripik ketela 

ungu barang jadi yaitu barang utama dengan membutuhkan bahan keripik ketela 

ungu dan bahan baku ketela ungu, bahan pembantu, dan minyak goreng. 

 

Gambar 4.14 MRP Pegging Report
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 Laporan BOM (bill of material) 

Laporan BOM atau disebut laporan struktur produk dapat diakses oleh 

koordinator produksi yang berfungsi untuk mengetahui susunan komposisi 

keripik ketela dengan satuan pack yang berisi 10 bungkus.Penjelasan dapat 

dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Laporan Bill Of Material atau Struktur Produk 

 

 Laporan status inventori 

Laporan status inventori dapat diakses oleh koordinator gudang dan pengadaan 

dan koordintor produksi yang berfungsi untuk memberikan informasi 

persediaan bahan baku yang tersedia di gudang. Laporan persediaan dapat 

diakses koordinator gudang dan pengadaan agar persediaan bahan baku di 

gudang selalu dapat diperbarui jika terjadi perubahan jumlah persediaan bahan, 

sedangkan untuk koordinator produksi berfungsi untuk memberikan informasi 

bahwa untuk barang tertentu yang mengalami kondisi bahan belum siap untuk
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diproduksi maka koordinator tidak dapat melanjutkan kegiatan produksi. 

Penjelasan laporan persediaan status inventori dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Laporan Persediaan Status Inventori Bahan Baku 

 

4.4. Evaluasi 

Dalam hal ini, tahapan evaluasi digunakan untuk mengetahui masing-

masing fungsi yang telah ditentukan pada bab III. Evaluasi sistem dilakukan 

secara kesuluruhan, terutama pada hasil keluaran (output) dari aplikasi yaitu 

keakuratan data hasil perhitungan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan 

perbandingan perhitungan manual tanpa menggunakan aplikasi. 

Dalam melakukan perencanaan produksi kebutuhan bahan baku dibutuhkan 

data pemesanan yang ditulis pada nota pemesanan dan direkap pada buku data 

pemesanan barang. Pada tahap evaluasi diambil contoh data pemesanan pada 

tahun 2013 bulan Maret minggu ke 11, pada waktu tersebut terdapat data barang 

keripik ketela ungu yang dipesan oleh pelanggan dengan jumlah 55 pak.
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Tabel 4.10 Data Pemesanan Barang Keripik Ketela Ungu 

 

 

Evaluasi sistem dibagi menjadi tiga, antara lain perhitungan dengan aplikasi, 

perhitungan manual tanpa aplikasi, dan perbandingan hasil evaluasi. Penjelasan 

masing-masing evaluasi sistem sebagai berikut: 

 

4.4.1. Perhitungan Dengan Aplikasi 

Sistem informasi perencanaan produksi kebutuhan bahan baku 

menggunakan metode MRP diterapkan pada aplikasi sesuai dengan periode 

permintaan dan menghitung transaksi data pemesanan yang terjadi selama sehari, 

selanjutnya data pemesanan tersebut dihitung secara keseluruhan dengan MPS 

(Master Production Schedule), selanjutnya perhitungan dilakukan pada form MRP 

dengan menggunakan metode lot for lot. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara terkomputerisasi, hasil perencanaan 

produksi kebutuhan bahan baku keripik ketela dapat dilihat pada Gambar 4.11 

Form Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku. Gambar tersebut diambil dari contoh 

keripik ketela ungu. Sedangkan laporan hasil perencanaan produksi kebutuhan 

bahan baku, dihasilkan laporan perencanaan kebutuhan bahan baku yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.13 MRP Primary Report. Pada Gambar 4.13 dapat
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diketahui bahwa untuk menentukan perencanaan kebutuhan bahan baku 

dibutuhkan masukan data pemesanan yang sudah direkap dengan periode pada 

hari selasa, minggu ke 11, bulan Maret dan tahun 2013. 

 

4.4.2. Perhitungan Manual Tanpa Aplikasi 

Dalam perhitungan MRP terdapat 5 komponen utama untuk menyusun hasil 

akhir kebutuhan bahan baku, selain itu perhitungan tersebut akan diturunkan dari 

induk kepada masing-masing anak atau sub assembly sesuai dengan ketentuan 

komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, contoh keterangan 

perhitungannya antara lain: 

a) Kebutuhan kotor atau gross requirement (GR) 

Pada tingkatan 0, GR merupakan masukan pertama yang berasal dari 

permintaan pemesanan pelanggan, periode yang ada yaitu kemampuan minimal 

perusahaan untuk dapat menyelesaikan pemesanan tersebut selama 2 hari. 

Sedangkan pada level >0, merupakan nilai hasil dari perhitungan induk 

sebelumnya, jika sedang terjadi kekurangan stok barang atau bahan baku maka 

nilai tersebut diakumulasikan pada langkah perhitungan selanjutnya. 

Contoh perhitungan, pada tabel 4.11 terdapat pemesanan keripik ketela ungu 

barang jadi sebanyak 55 pak, nilai tersebut didapat dari hasil akumulasi 

permintaan barang perhari. Dalam hal ini terdapat kekurangan stok barang jadi 

yang dapat dicek jumlah persediaan barang pada tahap OHI. 

Tabel 4.11 Contoh Perhitungan Kebutuhan Kotor atau GR 

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang 

Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

KebutuhanKotor  55     
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b) Persediaan yang ada atau on hand inventory (OHI) 

Periode yang ditentukan sama dengan periode pada kolom kebutuhan kotor 

atau GR. Setelah melakukan akumulasi permintaan perhari,selanjutnya dilakukan 

pengecekan jumlah barang dan jenis barang yang dibutuhkan. Persediaan di 

gudang terdapat jenis keripik ketela ungu dengan jumlah barang 20 pak,  

 

 

 

 

Jadi, dari hasil pengecekan barang di gudang atau OHI terdapat keripik 

ketela ungu sebanyak 20 pak dengan 0 sisa. Dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Contoh Hasil Perhitungan Persediaan yang ada atau OHI 

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Persediaan yang ada 20 20 0 0 0 0 

 

c) Kebutuhan bersih atau net requirement (NR) 

NR merupakan hasil perhitungan kebutuhan bersih yang didapatkan dari 

kebutuhan kotor atau GR dan persediaan barang atau bahan baku di gudang, jika 

jumlah barang atau bahan baku cukup dan masih bisa memenuhi kebutuhan 

produksi maka hasil NR 0, jika mengalami kekurangan stok maka dapat dihitung 

kebutuhan kotor dikurang persediaan bahan baku. Terdapat 2 cara perhitungan 

yang disesuaikan dengan kondisi jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan 

persediaan di gudang. 

OHI  = kebutuhan kotor - persediaan barang di gudang 

= 0 – 20 

= 20 
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Hasil perhitungan NR, dapat dilihat pada Tabel 4.13. Contoh perhitungan 

ini, dari cara perhitungan no. 1 karena stok barang atau bahan baku mengalami 

kekurangan. 

Tabel 4.13 Contoh Perhitungan Kebutuhan Bersih atau NR  

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Persediaan yang ada  35     

 

d) Bahan yang harus tersedia atau planned order receipt (POR) 

POR merupakan hasil perhitungan dari NR, hasil yang ada di NR dapat 

memiliki nilai yang sama dengan nilai NR atau kebutuhan bersih, akan tetapi nilai 

tersebut memiliki fungsi yang berbeda karena POR memiliki fungsi untuk 

menentukan waktu barang atau bahan baku yang harus dipenuhi pada saat 

tertentu. Penjelasan dapat dilihat pada Tabel 4.14.  

Tabel 4.14 Contoh Bahan yang harus tersedia atau planned order receipt (POR) 

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Persediaan yang ada  35     

Bahan yang harus tersedia  35     
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e) Bahan yang diproduksi atau planned order release (POREL) 

POREL memiliki nilai yang sama dengan NR dan POR, akan tetapi POREL 

mempunyai perbedaan yaitu waktu tunggu. POREL menentukan waktu tunggu 

(lead time) yang berfungsi untuk menentukan kemampuan barang atau bahan 

baku yang dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan produksi. Penjelasan 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. Bahan yang harus tersedia, harus terpenuhi pada 

hari selasa, sedangkan kemampuan untuk memenuhi barang atau bahan baku yaitu 

2 hari sehingga dihitung mundur selama 2 hari untuk menentukan waktu mulai 

pengerjaan barang atau bahan baku yang diproduksi.   

Tabel 4.15 Contoh Hasil Perhitungan POREL 

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Persediaan yang ada  35     

Bahan yang harus tersedia      35 

 

4.4.3. Perbandingan Hasil Evaluasi 

Setelah melakukan tahap uji coba dengan aplikasi dan perhitungan manual, 

UKM Sehati dapat melakukan produksi dan memenuhi permintaan pelanggan 

dengan mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku yang harus diproduksi dari 

perhitungan perencanaan kebutuhan bahan baku MRP. Sehingga pelanggan 

mengalami peningkatan kepuasan dan melakukan pemesanan barang kembali 

dengan jumlah barang yang bertambah.  

Dari hasil perhitungan pada periode tertentu yaitu hari selasa, minggu ke 11, 

bulan Maret dan tahun 2013 dapat dibandingkan keadaan UKM pada periode 

tersebut, sehingga dapat diketahui perbedaan dan perbandingan yang dilakukan 

secara manual tanpa aplikasi dengan perencanaan yang dilakukan dengan aplikasi.
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Hasil perhitungan kebutuhan bahan baku dengan MRP dapat dilihat pada 

Tabel 4.17. Dalam perhitungan MRP dibutuhkan struktur BOM yang berfungsi 

untuk menentukan tingkatan mulai dari induk sampai ke assembly. Masing-

masing turunan tersebut memiliki nilai untuk menentukan komposisi yang 

dibutuhkan untuk membentuk keripik barang jadi. Pada Tabel 4.16, dapat dilihat 

masing-masing komposisi yang sudah ditentukan: 

Tabel 4.16 Ketentuan Komposisi Struktur Produk 

Identi

fikasi  

Nama Bahan Jumlah 

Bahan 

Satuan 

Bahan 

Tingkat Waktu 

Tunggu 

A Keripik Ketela Barang 

Jadi (Ungu, Madu dan 

Selat) 

1 Pcs/pak 0 2 

B Keripik Ketela (Ungu, 

Madu dan Selat) 

0.85 Kilogram 1 1 

C Kemasan 10 Biji 1 1 

D Ketela (Ungu, Madu, dan 

Selat) 

3.12 Kilogram 2 1 

E Bahan Pembantu 2 Kilogram 2 1 

F Minyak Goreng 2 Kilogram 3 1 

G Gula Putih 1 Kilogram 3 1 

H Bawang Putih 0.3 Kilogram 3 1 

I Garam  0.05 Kilogram 3 1 

J Penyedap Rasa 0.03 Kilogram 3 1 
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Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Perencanaan Kebutuhan 

Bahan Baku dengan MRP 

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor  55     

Persediaan yang ada 20 20 0 0 0 0 

Kebutuhan Bersih  35     

Bahan yang harus tersedia  35     

Bahan yang diproduksi      35 

       

Keripik Ketela (Ungu, 

madu, selat) Barang Jadi 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor      29.75 

Persediaan yang ada 15 15 15 15 15 15 

Kebutuhan Bersih      14.75 

Bahan yang harus tersedia      14.75 

Bahan yang diproduksi     14.75  

       

Kemasan Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor      350 

Persediaan yang ada 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Kebutuhan Bersih      0 

Bahan yang harus tersedia      0 

Bahan yang diproduksi     0  

       

Ketela (ungu, madu, selat) Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor     46.02  

Persediaan yang ada 15 15 15 15 15 0 

Kebutuhan Bersih     31.02  

Bahan yang harus tersedia     31.02  

Bahan yang diproduksi    31.02   

       

Bahan Pembantu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor     29.5  

Persediaan yang ada 10 10 10 10 10 0 

Kebutuhan Bersih     19.5  

Bahan yang harus tersedia     19.5  

Bahan yang diproduksi    19.5   
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Minyak Goreng Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor    39   

Persediaan yang ada 20 20 20 20 0 0 

Kebutuhan Bersih    19   

Bahan yang harus 

tersedia 

   19   

Bahan yang diproduksi   19    

       

Gula Putih Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor    19.5   

Persediaan yang ada 25 25 25 25 5.5 5.5 

Kebutuhan Bersih    0   

Bahan yang harus 

tersedia 

   0   

Bahan yang diproduksi   0    

       

Bawang Putih Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor    5.85   

Persediaan yang ada 10 10 10 10 4.15 4.15 

Kebutuhan Bersih    0   

Bahan yang harus 

tersedia 

   0   

Bahan yang diproduksi   0    

       

Garam  Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor    0.975   

Persediaan yang ada 20 20 20 20 19.025 19.025 

Kebutuhan Bersih    0   

Bahan yang harus 

tersedia 

   0   

Bahan yang diproduksi   0    

       

Penyedap Rasa Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Kebutuhan Kotor    0.585   

Persediaan yang ada 5 5 5 5 4.415 4.415 

Kebutuhan Bersih    0   

Bahan yang harus 

tersedia 

   0   

Bahan yang diproduksi   0    

       

 


