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 IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Profil Perusahaan 

KUD DAU Malang merupakan salah satu unit usaha 
yang memproduksi susu pasteurisasi yang terletak di Jalan 
Sidomakmur 26 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten 
Malang, Jawa Timur. KUD DAU Malang mempunyai beberapa 
unit usaha Unit antara lain Unit Usaha Industri meliputi Unit 
Pakan Ternak dan Unit Pengolahan Susu; Unit Jasa Pemasaran 
meliputi Unit Pertokoan dan Unit Jasa Rekening Listrik, Unit 
Usaha Jasa Perkreditan yaitu Unit Simpan Pinjam, serta unit 
jasa lainnya meliputi Unit Sapi perah, Unit Tebu Rakyat 
Intensifikasi dan Unit Rumah Potong Hewan.  

Usaha pengolahan susu dikembangkan pada tahun 
1990 yang menghasilkan produk berupa susu murni segar dan 
susu pasteurisasi. Susu murni segar di distribusikan ke industri 
besar. Susu pasteurisasi dengan merk “Dau Fresh Milk 
Pasteurisasi dan Homogenisasi” merupakan produk susu siap 
minum dengan lima varian rasa meliputi coklat, mocca, 
strawberry, melon dan durian. Produksi susu pateurisasi 
dilakukan dengan sistem make to order (berdasarkan pesanan). 
Hal ini dikarenakan produk susu pasteurisasi memiliki umur 
simpan yang relatif pendek yaitu satu minggu pada suhu 00C-
40C. Alasan lainnya yaitu perusahaan tidak menerima 
pengembalian produk (return) apabila tidak laku terjual. Bahan 
baku yang digunakan dalam pembuatan susu pasteurisasi yaitu 
susu murni segar yang diperoleh dari Unit  Sapi Perah dan 
bahan penunjang seperti essence, coklat, pewarna dan gula 
pasir yang diperoleh dari berbagai pemasok yang berbeda.  

Pengiriman produk kepada konsumen dilakukan dengan 
menggunakan 4 buah armada distribusi yaitu 2 buah mobil truck 
engkle, satu buah mobil L300 dan satu buah mobil Ss t 120. 
Semua armada yang digunakan dilengkapi dengan fasilitas 
pendingin untuk menjaga kualitas produk selama proses 
distribusi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh KUD DAU 
Malang yaitu dengan berbagai promosi melalui media cetak 
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seperti Jawa Pos dan leaflet, serta media elektronik seperti Batu 
TV. KUD DAU Malang telah banyak menerima berbagai 
penghargaan diantaranya tahun 2002 sebagai KUD berprestasi 
tingkat nasional, tahun 2006 sebagai Koperasi Aneka  Usaha 
peringkat 1 provinsi Jawa Timur. Tahun 2011 mendapat 
penghargaan sebagai KUD produsen terbaik II tingkat Jawa 
Timur, KUD produsen terbaik I tingkat nasional dan KUD 
produsen penerima Double Award National. 

4.1.1 Bahan baku dan bahan penunjang 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat 
menentukan dalam proses pembuatan susu pasteurisasi karena 
dapat menentukan hasil akhir dari produk. Bahan baku utama 
yang digunakan dalam proses pembuatan susu pasteurisasi 
yaitu susu segar yang diperoleh dari Unit Sapi Perah yang 
merupakan salah satu cabang usaha milik KUD DAU. Susu 
segar juga diperoleh dari mitra yang bekerja sama dengan KUD  
DAU Malang seperti UPTD Batu, Karangploso, Pujon dan Oro-
oro Ombo Batu. Pengujian mutu dan kelayakan terlebih dahulu 
dilakukan pada pos penampungan susu segar sebelum 
digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi. 
Pengukuran volume juga dilakukan untuk menentukan rencana 
produksi harian guna memudahkan operator dalam menentukan 
konsentrasi penggunaan bahan tambahan.  

Bahan tambahan atau bahan penunjang yang digunakan 
dalam proses pengolahan pangan secara umum biasanya 
ditujukan untuk membantu atau memudahkan proses 
pengolahan. Penambahan bahan penunjang juga diharapkan 
dapat meningkatkan cita rasa produk olahan, memperbaiki 
tekstur produk olahan dan dapat berfungsi sebagai pengawet 
(Prayitno, 2002). Beberapa bahan penunjang digunakan pada 
proses produksi susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. Bahan 
penunjang yang digunakan dalam proses produksi susu 
pasteurisasi di KUD DAU Malang adalah sebagai berikut: 
1. Gula Pasir 

Gula pasir merupakan bahan penunjang yang digunakan 
sebagai pemanis pada susu. KUD DAU Malang memperoleh 
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gula pasir dari PG Kebon Agung Malang. Penggunaaan gula 
pasir dalam proses produksi sebesar 7% dari total susu 
segar yang digunakan. Penambahan gula pasir dilakukan 
setelah proses pasteurisasi ketika suhu susu masih tinggi 
dengan mengambil beberapa liter susu pastreurisasi.  

2. Cokelat Bubuk 
Cokelat bubuk digunakan sebagai bahan penunjang dalam 
proses pembuatan susu pasteurisasi untuk memberika rasa 
cokelat pada susu. Penggunaan cokelat bubuk pada proses 
produksi sebesar 0,7% dari total susu segar yang 
digunakan. Cokelat bubuk diperoleh dari PT Teja Sekawan 
Cocoa Industries, Surabaya. Jenis cokelat bubuk yang 
digunakan dalam proses produksi susu pasteurisasi di KUD 
DAU Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

 
Gambar 4.1 Cokelat Bubuk 

 

3. Hee sweet 
Bahan pemanis tambahan lain yang digunakan adalah hee 
sweet . Hee sweet berbentuk serbuk putih yang dapat larut 
dalam air dan memiliki kadar kemanisan yang lebih tinggi 
daripada gula pasir. Oleh karena itu, penambahan hee 
sweet pada proses produksi lebih kecil daripada gula pasir 
yaitu sebesar 4,67% dari total susu segar yang digunakan. 
Hee sweet merupakan jenis pemanis buatan yang aman 
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digunakan pada makanan termasuk susu pasteurisasi. 
Penambahan hee sweet diharapkan dapat memperkecil 
biaya produksi susu pasteurisasi. Hee sweet diperoleh dari 
pemasok di Jakarta. 

4. Pewarna  
Pewarna merupakan bahan tambahan yang diperoleh dari 
ekstraksi suatu zat atau pigmen alami dari tanaman atau 
sumber-sumber lainnya. Beberapa pewarna yang digunakan 
oleh KUD DAU Malang dalam proses produksinya yaitu 
pewarna cokelat, kuning, hijau, merah dan hitam yang 
diperoleh dari PT KH Robert Indonesia, Bogor. Pengunaan 
pewarna dalam bentuk larutan dan disesuaikan dengan rasa 
produk susu pasteurisasi yang diproduksi. Pewarna kuning 
digunakan untuk produk susu dengan rasa durian, pewarna 
merah digunakan untuk produk susu dengan rasa 
strawberry, pewarna hijau digunakan untuk produk susu 
dengan rasa melon, pewarna hitam digunakan untuk produk 
susu dengan rasa coffee mocca, dan pewarna cokelat 
digunakan untuk produk susu dengan rasa cokelat. 
Penambahan pewarna dalam proses produksi susu 
pasteurisasi sebesar 0,05% dari total susu segar yang 
digunakan. Contoh pewarna yang digunakan dalam proses 
produksi susu pasteurisasi di KUD DAU Malang dapat dilihat 
pada Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.2 Pewarna Merah dan Cokelat 
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5. Essence  
Essence atau flavouring agent dalam pembuatan susu 
pasteurisasi bertujuan untuk memberikan aroma dan cita 
rasa yang spesifik pada produk sehingga meningkatkan 
penerimaan konsumen pada produk. KUD DAU Malang 
menggunakan essence dalam bentuk larutan, di antaranya 
essence  durian, melon, strawberry dan coffee mocca yang 
diperoleh dari PT KH Robert Indonesia, Bogor. Penambahan 
essence disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat. 
Essence durian digunakan untuk produk susu rasa durian, 
essence strawberry digunakan untuk produk susu rasa 
strawberry, essence melon digunakan untuk produk susu 
rasa melon, essence coffee mocca digunakan untuk produk 
susu rasa coffee mocca. Penambahan essence dalam 
produksi susu pasteurisasi sebesar 0,05% dari total jumlah 
susu segar yang digunakan. Contoh essence yang 
digunakan pada KUD DAU Malang dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Essence Coffee dan Strawberry 

4.1.2 Produk yang dihasilkan KUD DAU Malang 

Susu pasteurisasi yang dihasilkan KUD DAU Malang 
jumlahnya tidak selalu sama setiap produksi. KUD DAU Malang 
melakukan produksi susu pasteurisasi sesuai dengan 
permintaan konsumen. Produk akhir dari KUD DAU Malang 
adalah sebagai berikut: 
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1. Produk Susu Pasteurisasi Kemasan Gelas  
Susu pasteurisasi dikemas dalam kemasan gelas plastik 
transparan maupun printing dengan lima varian rasa yaitu 
coklat, mocca, strawberry,melon dan durian. Kemasan gelas 
plastik yang digunaan memiliki beberapa ukuran yaitu 140 
ml dan 200 ml. Pengemasan susu menggunakan gelas 
dilakukan secara otomatis dilakukan dengan bantuan alat 
packing cup. Susu pasteurisasi kemasan gelas memiliki 
umur simpan yang relatif pendek yaitu satu minggu pada 
suhu 00C-40C. Contoh produk susu pasteurisasi kemasan 
gelas dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Susu Pasteurisasi Kemasan Gelas 

 

2. Produk Susu Pateurisasi Kemasan Botol 
Susu pasteurisasi dikemas dalam kemasan botol plastik 
transparan dengan lima varian rasa yaitu coklat, mocca, 
strawberry,melon dan durian. Botol plastik yang digunaan 
memiliki beberapa ukuran yaitu 600 ml dan 1 liter. 
Pengemasan susu menggunakan botol masih dilakukan 
secara manual. Susu pasteurisasi kemasan botol memiliki 
umur simpan yang relatif pendek yaitu satu minggu pada 
suhu 00C-40C. Contoh produk susu pasteurisasi kemasan 
botol dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Susu Pasteurisasi Kemasan Botol 

 

3. Produk Susu Pasteurisasi dalam Bentuk Bulk 
KUD DAU memproduksi susu pasteurisasi dalam bentuk 
curah tanpa dikemas ke dalam gelas plastik maupun botol 
melainkan hanya dimasukkan ke dalam milk can. Produk ini 
terdiri dari dua macam, yaitu bulk tawar tanpa gula dan 
pewarna serta bulk flavor dengan gula dan pewarna. Contoh 
produk susu pasteurisasi dalam bentuk bulk dapat dilihat 
pada Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.6 Produk Susu Pasteurisasi Dalam Bentuk Bulk 
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4. Produk Susu Murni Segar 
Produk ini merupakan susu segar yang hanya melalui 
proses pendinginan. Susu murni segar biasanya diproduksi 
untuk memasok kebutuhan industi-industri besar seperti PT 
Nestle, PT Sekar Tanjung, dan PT Indomurni Dairy Industri. 
Susu murni segar juga dijual langsung kepada masyarakat 
sekitar.  

4.1.3 Proses produksi susu pateurisasi 

Proses produksi merupakan suatu cara, metode dan 
teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu 
barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga 
kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada. Proses 
produksi susu pasteurisasi dilakukan secara bertahap dimulai 
dari pendinginan sampai dengan pengemasan dan 
penyimpanan produk akhir di gudang. Diagram alir proses 
produksi susu pasteurisasi dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Tahapan proses pengolahan susu pasteurisasi adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendinginan 

Proses ini menggunakan media air dingin dengan suhu 10C 
yang berasal dari ice bank. Air dingin tersebut dilairkan 
melalui plate cooler bersamaan dengan susu segar 
sehingga akan menghasilkan susu dingin dengan suhu 40C. 
Susu yang telah didinginkan sebagian akan dikirim ke pabrik 
susu untuk diolah lebih lanjut dan sebagian lagi akan 
diproses sendiri menjadi susu pasteurisasi. Menurut 
Murdiati, dkk (2004), pendinginan susu di bawah 100C 
bertujuan untuk mencegah spora dan mikroba yang tahan 
pemanasan menjadi aktif kembali sehingga dapat 
meningkatkan daya simpan.  

2. Penstabilan Suhu 
Penstabilan suhu berfungsi untuk mempertahankan suhu 
susu yang telah didinginkan sebelum diproses selanjutnya 
(Saleh, 2004). Proses penstabilan suhu dilakukan dengan 3 
alat cooling stock dengan kapasitas masing-masing alat 
yaitu 2500 liter.  
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3. Pasteurisasi 
Proses pasteurisasi dilakukan dengan mengalirkan susu dari 
cooling stock menuju alat pasteurizer melalui Plate Heat 
Exchanger (PHE). PHE terdiri dari 3 buah saluran utama 
yaitu saluran untuk aliran uap panas, saluran untuk air dan 
saluran untuk susu. Metode pasteurisasi yang digunakan 
yaitu High Temperatur Short Time dimana susu 
mendapatkan perlakuan panas pada suhu 720C sampai 
950C selama 15 detik.  

4. Homogenisasi 
Homogenisasi merupakan proses pemecahan butiran lemak 
menjadi butiran yang lebih kecil untuk menghindari 
terbentuknya lapisan kulit lemak di atas susu yang umumnya 
tidak disukai konsumen. Homogenisasi dilakukan dengan 
menggunakan alat homogenizer bertekanan tinggi sehingga 
globula lemak yang berukuran besar menjadi seragam dan 
tersebar merata sebagai emulsi lemak yang stabil dalam 
serum susu. Proses ini dilakukan pada suhu 700C di dalam 
alat homogenizer 2 stage. Homogenisasi dilakukan dengan 
2 tahap. Tahap pertama menggunakan tekanan tinggi 
sebesar 1500 psi yang bertujuan untuk memecah atau 
memperkecil globula lemak. Tahap kedua menggunakan 
tekanan rendah sebesar 500 psi yang bertujuan untuk 
memisahkan globula lemak yang bergabung. 

5. Pendinginan Susu Pasteurisasi 
Susu yang telah melalui proses pasteurisasi kemudian 
didinginkan kembali dari suhu 800C menjadi 60C sampai 40C 
dengan mengalirkan air susu melewati plate cooler yang 
akan menurunkan suhu air susu. Suhu susu harus 
didinginkan dengan cepat sesudah dipanaskan untuk 
menonaktifkan (menidurkan) bakteri yang masih hidup. 

6. Pencampuran  
Proses pencampuran dilakukan dengan menambahkan 
bahan tambahan atau bahan penunjang susu pasteurisasi 
yaitu gula pasir, pewarna, essence, hee sweet dan cokelat 
bubuk sesuai dengan jenis produk yang dibuat. Penambahan 
bahan-bahan tersebut dilakukan di dalam mixing flavor tank 
yang diaduk secara terus menerus dengan agitator sampai 



48 
 

tercampur rata. Hiromi (2007) mengatakan bahwa fungsi 
penambahan bahan tersebut yaitu untuk memperbaiki warna 
produk, bentuk produk, cita rasa produk, tekstur produk, 
memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan mutu 
produk.  

7. Pengemasan 
Proses pengemasan susu pasteurisasi dilakukan 
menggunakan alat packing cup. Mesin telah bekerja secara 
otomatis untuk mengemas susu dari mulai pengisian susu ke 
dalam cup gelas sampai dengan proses sealing untuk 
menutup cup tersebut. Susu yang telah dikemas kemudian 
disiram dengan air bersih untuk menghilangkan bekas susu 
yang tertinggal di luar kemasan. Proses selanjutnya yaitu 
pengecekan terhadap susu yang sudah dikemas dan disiram 
untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada kemasan. 
Proses pengemasan dengan menggunakan botol masih 
dilakukan secara manual atau tanpa bantuan mesin. Susu 
pasteurisasi yang akan dikemas kemudian dimasukan ke 
dalam ember besar. Para pekerja kemudian memasukkan 
susu tersebut ke dalam botol bersih yang telah dipersiapkan 
dengan menggunakan gayung. Botol kemudian ditutup rapat 
dan dibersihkan dari sisa susu yang menempel pada 
kemasan luar.  

8. Penyimpanan 
Susu yang telah dikemas dalam kemasan gelas maupun 
botol kemudian langsung disimpan ke dalam ruang 
penyimpanan dengan suhu di bawah titik nol sampai -70C. 
Pengangkutan susu ke dalam ruang penyimpanan dilakukan 
secara manual dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam 
plastik. Proses penyimpanan bertujuan untuk 
mempertahankan kualitas produk agar tidak rusak sebelum 
didistribusikan kepada pelanggan. 

4.2 Penentuan Jumlah Produksi dengan Metode Fuzzy 
Mamdani 

Pengendalian persediaan pada penelitian ini dilakukan 
untuk menentukan jumlah pemesanan optimal (EOQ) dan 
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batas/titik pemesanan kembali (reorder point – ROP) bahan 
penunjang susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. Bahan 
penunjang yang dipakai antara lain cokelat, gula pasir, hee 
sweet, essence dan pewarna. Proses penentuan EOQ dan ROP 
ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan jumlah produksi 
susu dengan input permintaan dan persediaan produk 
menggunakan logika fuzzy Mamdani. Output yang dihasilkan 
berupa jumlah target produksi kemudian akan disesuaikan 
dengan komposisi tiap bahan pada produk. Hasilnya berupa 
kebutuhan tiap bahan penunjang yang akan digunakan sebagai 
input untuk menghitung nilai EOQ dan ROP. Pengolahan data 
dengan metode fuzzy Mamdani terdiri dari empat tahap yaitu 
pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, 
komposisi aturan dan penegasan (deffuzyfikasi). 

4.2.1 Pembentukan himpunan fuzzy  

Pada metode Mamdani baik variabel input maupun 
output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy (Pusadan, 
2012). Pembentukan himpunan fuzzy merupakan proses 
memetakan crisp (numerik) kedalam himpunan fuzzy dan 
menentukan derajat keanggotaan di dalam himpunan fuzzy. Hal 
ini dilakukan karena data diproses berdasarkan teori himpunan 
fuzzy sehingga data yang bukan dalam bentuk fuzzy harus 
diubah kedalam bentuk fuzzy. Tahap pembentukan himpunan 
fuzzy dilakukan dengan menentukan variabel terkait dalam 
proses yang terdiri dari empat variabel yaitu dua variabel input 
(permintaan dan persediaan) dan satu variabel output (jumlah 
produksi). Variabel input maupun output memiliki tiga nilai 
linguistik yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi. Nilai kenggotaan 
dari setiap variabel ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan 
himpunan fuzzy dengan mempertimbangkan nilai minimum dan 
maksimum data dalam suatu periode tertentu.  
a) Penentuan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy Variabel 

Permintaan 
Xmax = nilai maksimum permintaan 
Xmin = nilai minimum permintaan 
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Xt = Nilai tengah (
         

 
) 

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy RENDAH untuk 
variabel permintaan (X)  

µPmtRENDAH [X] = {

 
    

       

 

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy SEDANG untuk 
variabel permintaan (X)  

µPmtSEDANG [X] ={

      

       
      

       

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy TINGGI untuk 
variabel permintaan (X)  

µPmtTINGGI [X] = {

 
     

       

 

   

 
b) Penentuan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy Variabel 

Persediaan 
Ymax = nilai maksimum persediaan 
Ymin = nilai minimum persediaan 

Yt = Nilai tengah (
         

 
) 

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy RENDAH untuk 
variabel persediaan (Y)  

µPsdRENDAH [Y] = {

 
    

       

 

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy SEDANG untuk 
variabel persediaan (Y)  

;Xmin ≤ X ≤ Xt 

 

; Xmin ≤ X≤ Xt 

; Xt ≤ X≤ Xmax 

 

;Xt ≤ X≤ Xmax 

 

;Ymin ≤ Y≤ Yt 
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µPsdSEDANG [Y] ={

      

       
      

       

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy TINGGI untuk 
variabel persediaan (Y)  

µPsdTINGGI [Y] = {

 
    

       

 

   

 
c) Penentuan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy Variabel 

produksi 
Zmax = nilai maksimum jumlah produksi 
Zmin = nilai minimum jumlah produksi 

Zt = Nilai tengah (
         

 
) 

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy RENDAH untuk 
variabel produksi (Z)  

µPrdRENDAH [Z] = {

 
    

       

 

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy SEDANG untuk 
variabel produksi (Z)  

µPrdSEDANG [Z] ={

      

       
      

       

   

- Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy TINGGI untuk 
variabel produksi (Z) 

µPrdTINGGI [Z] = {

 
    

       

 

   

;Ymin ≤ Y ≤ Yt 

; Yt ≤ Y ≤ Ymax 

 

;Yt ≤ Y ≤ Ymax 

 

;Zmin ≤ Z ≤ Zt 

 

;Zmin ≤ Z ≤ Zt 

; Zt ≤ Z≤ Zmax 

;Zt ≤ Z ≤ Zmax 
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4.2.2 Aplikasi fungsi implikasi 

Proses implikasi merupakan proses mendapatkan 
keluaran dari IF THEN. Pada pengaplikasian fungsi implikasi 
metode Mamdani digunakan fungsi AND dan aturan (R) MIN 
yang akan memotong output himpunan fuzzy. Penggunaan 
aturan MIN sesuai dengan pendapat Kusumadewi dkk (2010) 
yang menyatakan bahwa dalam metode Mamdani fungsi 
implikasi yang digunakan adalah MIN yaitu dengan mengambil 
derajat keanggotaan yang paling rendah dari setiap aturan. 
Terdapat 9 aturan yang dipakai pada penelitian ini. Pembuatan 
9 aturan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi objek penelitian. 
Penyesuaian kondisi objek penelitian dilakukan melalui diskusi 
dengan pihak yang terkait seperti bagian produksi dan bagian 
gudang produk akhir serta dilakukan analisa terhadap data 
jumlah permintaan dan persediaan produk serta jumlah produksi 
susu pasteurisasi pada periode tertentu. Aturan dibentuk untuk 
menyatakan relasi antara input dan output. Berikut merupakan 
sembilan aturan yang terbentuk: 
[R1] = IF permintaan RENDAH AND persediaan RENDAH 

THEN produksi RENDAH 
[R2] = IF permintaan RENDAH AND persediaan SEDANG 

THEN produksi RENDAH 
[R3] = IF permintaan RENDAH AND persediaan TINGGI THEN 

produksi RENDAH 
[R4] = IF permintaan SEDANG AND persediaan RENDAH 

THEN produksi RENDAH  
[R5] = IF permintaan SEDANG AND persediaan SEDANG 

THEN produksi  SEDANG  
[R6] = IF permintaan SEDANG AND persediaan TINGGI THEN 

produksi TINGGI  
[R7] = IF permintaan TINGGI AND persediaan RENDAH THEN 

produksi TINGGI  
[R8] = IF permintaan TINGGI AND persediaan SEDANG THEN 

produksi TINGGI 
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[R9] = IF permintaan TINGGI AND persediaan TINGGI THEN 
produksi TINGGI 

4.2.3 Komposisi aturan 

Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka 
inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 
tiga metode yang dapat digunakan dalam melakukan inferensi 
fuzzy yaitu MAX, additive dan probabilistic (OR). Jika semua 
proporsi telah di evaluasi maka output akan berisi suatu 
himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap 
proporsi (Pusadan, 2012). Komposisi aturan dalam metode 
Mamdani menggunakan metode MAX yaitu dengan mengambil 
nilai maksimum dari setiap fungsi implikasi yang dihasilkan. 
Menurut Sutojo (2011), komposisi atau agregasi aturan antar-
rule dalam fuzzy Mamdani menggunakan fungsi MAX. metode 
ini menggunakan nilai maksimum dari masing-masing aturan 
untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan operator 
OR (union) sebagai outputnya. Hasil akhir dari tahap komposisi 
aturan adalah suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan 
kontribusi dari tiap-tiap proporsi. Secara umum ditulisakn dalam 
persamaan sebagai berikut.  

Usf [Xi] = max (Usf [Xi], Usk [Xi])   (18) 

Usf [Xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 
Ukf [Xi] = nilai keanggotaan konsekuaen fuzzy aturan ke-i 

4.2.4 Penegasan (Defuzzyfikasi) 

Tahap defuzzyfikasi akan menghasilkan nilai tegas 
kembali yang berasal dari komposisi aturan-aturan fuzzy 
berdasarkan input yang ada. Input dari proses defuzzyfikasi 
adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi 
aturan-aturan fuzzy. Output yang dihasilkan dari proses 
defuzzyfikasi merupakan suatu bilangan pada domain himpunan 
fuzzy. Metode yang digunakan yaitu metode centroid 
(persamaan 4) yaitu sebagai berikut:  
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Z0 = 
∫          
 
 

∫       
 
 

 

dengan Z0 adalah nilai hasil defuzzyfikasi dan µ(z) adalah 
derajat keanggotaan titik tersebut, sedangkan z adalah nilai 
domain ke-i. Output yang dihasilkan berupa  jumlah produksi 
susu pasteurisasi akan digunakan untuk menentukan kebutuhan 
bahan penunjang yang disesuaikan dengan komposisi bahan 
pada produk. Menurut Sadina (2008) pada metode centroid , 
nilai rata-rata terbobobt dari aturan yang aktif atau berlaku akan 
menentukan nilai keluaran dengan cara menjumlah dan merata-
rata seluruh variabel keluaran pada masing-masing 
keanggotaan relatif. Metode centroid banyak digunakan karena 
mempunyai nilai yang lebih halus dan relatif adil dibandingkan 
dengan metode lain. 

4.3 Penyusunan Bill of Material Produk Susu Pasteurisasi 
Perhitungan 

KUD DAU Malang dalam  proses produksinya 
menggunakan bahan baku dan berbagai bahan penunjang. 
Bahan baku yang digunakan yaitu susu segar yang 
penggunaannya dilebihkan sebesar 2,5% dari total bahan baku 
susu segar yang digunakan. Penggunaan bahan penunjang 
dilakukan berdasarkan jumlah susu segar yang digunakan dan 
dihitung dalam bentuk persentase yaitu gula pasir sebesar 7%, 
cokelat bubuk sebesar 0,7%, hee sweet 4,67%, pewarna dan 
essence sebesar 0,05%. Rincian dan komposisi dari masing-
masing bahan penunjang dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa setiap 358,75 liter susu 
segar menghasilkan 2500 unit produk susu pasteurisasi 
kemasan gelas 140 ml. Setiap 615 liter susu segar 
menghasilkan 3000 unit produk susu pasteurisasi kemasan 
gelas 200 ml. Setiap 1230 liter susu segar menghasilkan 2000 
unit produk susu pasteurisasi kemasan botol 600 ml. Setiap 
1537,5 liter susu segar menghasilkan 1500 unit produk susu 
pasteurisasi kemasan botol 1 liter.  
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Bill of Material (BOM) adalah bagan yang menjelaskan 
hubungan antara suatu produk dengan komponen-komponen 
penyususnnya. BOM dari suatu produk dapat berupa tabel berisi 
list bahan atau gambar struktur produk serta jumlah komponen 
penyusunnya. Produk susu pasteurisasi pada KUD DAU Malang 
terdiri dari kemasan gelas dan botol dengan 5 varian rasa yaitu 
cokelat, strawberry, mocca, durian dan melon. Ukuran kemasan 
gelas yaitu 140 ml dan 200 ml, sedangkan ukuran kemasan 
botol yaitu 600 ml dan 1 liter. Setiap kemasan memiliki jumlah 
komposisi bahan yang berbeda. BOM pada produk susu 
pasteurisasi dapat dilihat pada Gambar 4.7, Gambar 4.8, 
Gambar 4.9, Gambar 4.10, Gambar 4.11, Gambar 4.12, 
Gambar 4.13, dan Gambar 4.14.  

 

Gelas plastik 

(1 buah)
Susu pasteurisasi 

rasa cokelat (140 ml)

Cover gelas

(0,0004 roll)  

Gula pasir

(10045 mg)

Cokelat bubuk

(10045 mg)

Hee sweet

(6701 mg)

Pewarna

(71.75 mg) 

Susu segar

(143,5 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 buah susu 

pasteurisasi kemasan 

gelas 140 ml

Gambar 4.7 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Gelas 140 ml 
Rasa Cokelat 

 
 

Gelas plastik 

(1 buah)
Susu pasteurisasi 

rasa lainnya (140 ml)

Cover gelas

(0,0004 roll)  

Susu segar

(143,5 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 buah susu 

pasteurisasi kemasan 

gelas 140 ml

Gula pasir

(10045 mg)

Essence

(71.75 mg)

Hee sweet

(6701 mg)

Pewarna

(71.75 mg) 

Gambar 4.8 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Gelas 140 ml 
Rasa Lainnya 
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Gelas plastik 

(1 buah)
Susu pasteurisasi 

rasa lainnya (200 ml)

Cover gelas

(0,0004 roll)  

Susu segar

(205 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 buah susu 

pasteurisasi kemasan 

gelas 200 ml

Gula pasir

(14350 mg)

Coklat bubuk

(1435 mg)

Hee sweet

(9574 mg)

Pewarna

(103 mg) 

Gambar 4.9 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Gelas 200 ml 
Rasa Cokelat 

 
 

Gelas plastik 

(1 buah)
Susu pasteurisasi 

rasa cokelat (200 ml)

Cover gelas

(0,0004 roll)  

Gula pasir

(14350 mg)

Essence

(103 mg)

Hee sweet

(9574 mg)

Pewarna

(103 mg) 

Susu segar

(205 ml)

Level 0

Level 1

Level 2
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pasteurisasi kemasan 

gelas 200 ml

Gambar 4.10 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Gelas 200 ml 
Rasa Lainnya 

 
 

Botol plastik

(1 buah)

Susu pasteurisasi 

rasa coklat (600 ml)

Tutup botol

(1 buah)

Susu segar

(615 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 botol susu pasteurisasi 

kemasan 600 ml

Gula pasir

(43050 mg)

Coklat bubuk

(4305 mg)

Hee sweet

(28721 mg)

Pewarna 

(308 mg)

Gambar 4.11 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Botol 600 ml 
Rasa Cokelat 
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Botol plastik

(1 buah)

Susu pasteurisasi 

rasa lainnya (600 ml)

Tutup botol

(1 buah)

Gula pasir

(43050 mg)

Essence

(308 mg)

Hee sweet

(28721 mg)

Pewarna 

(308 mg)

Susu segar

(615 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 botol susu pasteurisasi 

kemasan 600 ml

Gambar 4.12 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Botol 600 ml 
Rasa Lainnya 

 

 

Botol plastik

(1 buah)

Susu pasteurisasi 

rasa cokelat (1 liter)

Tutup botol

(1 buah)

Gula pasir

(71750 mg)

Cokelat bubuk 

(7175 mg)

Hee sweet

(47868 mg)

Pewarna 

(513 mg)

Susu segar

(1025 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 botol susu pasteurisasi 

kemasan 1 liter

Gambar 4.13 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Botol 1 liter 
Rasa Cokelat 

 
 

Botol plastik

(1 buah)

Susu pasteurisasi 

rasa lainnya (1 liter)

Tutup botol

(1 buah)

Susu segar

(1025 ml)

Level 0

Level 1

Level 2

1 botol susu pasteurisasi 

kemasan 1 liter

Gula pasir

(71750 mg)

Essence

(513 mg)

Hee sweet

(47868 mg)

Pewarna 

(513 mg)

Gambar 4.14 Bill of Material Susu Pateurisasi Kemasan Botol 1 liter 
Rasa Lainnya 

 



58 
 

Berdasarkan BOM  yang telah dibuat dapat diketahui 
rincian urutan memproduksi susu pasteurisasi per kemasan 
dengan berbagai rasa. Produk akhir susu pasteurisasi dalam 
kemasan atau parent item disebut sebagai item level 0. 
Penyusun produk akhir terdiri dari susu pateurisasi yang sudah 
diberi rasa dan siap kemas, kemasan gelas atau botol plastik, 
cover gelas atau tutup botol. Item penyusun produk akhir 
disebut sebagai level 1. Susu pasteurisasi yang sudah diberi 
perasa dan siap kemas terdiri dari beberapa campuran bahan 
antara lain susu segar, cokelat bubuk, gula pasir, essence, hee 
sweet, dan pewarna yang disebut item level 2. Perbedaan 
terdapat pada penyusun susu pasteurisasi rasa cokelat yang 
tidak menggunakan essence melainkan mengunakan cokelat 
bubuk.                       

4.4 Perhitungan Nilai Economic Order Quantity (EOQ) 

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan konsep 
pengendalian persediaan yang di definisikan sebagai jumlah 
atau kuantitas barang yang dibeli dengan biaya yang minimal 
atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. 
Penentuan besar jumlah persediaan optimal memperhatikan 
biaya variabel yang bersifat perubahan searah dengan 
perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan (Arifin, 
2007). EOQ dihitung dengan menggunakan persamaan (11). 
Nilai EOQ yang diperoleh kemudian digunakan untuk 
menghitung frekuansi pemesanan (persamaan 12) dan interval 
pemesanan barang (persamaan 13).  Perhitungan nilai EOQ 
melibatkan dua biaya yaitu: 
1. Biaya pemesanan 

Biaya pemesanan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini 
meliputi biaya telepon dan biaya bongkar muat. Total biaya 
pemesanan diperoleh dari total biaya telepon dan biaya 
bongkar muat yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Pada biaya telepon, perusahaan menggunakan 
handphone untuk melakukan pemesanan dengan waktu yang 
dibutuhkan selama 4 menit dengan biaya sebesar 250 per menit 
sehingga biaya telepon untuk melakukan pemesanan adalah: 
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Biaya telepon = Rp 250 x 4 menit 
  = Rp 1000  

Tabel 4.1 Total Biaya Pemesanan 

Bahan 
penunjang 

Biaya 
telepon 

Biaya tenaga 
kerja 

Total biaya 

Cokelat bubuk Rp 1000 Rp 20000 Rp 21000 
Gula pasir Rp 1000 Rp 40000 Rp 41000 
Hee sweet Rp 1000 Rp 20000 Rp 21000 
Pewarna Rp 1000 Rp 20000 Rp 21000 
Essence Rp 1000 Rp 20000 Rp 21000 

Sumber: KUD DAU Malang (2017) 

 Biaya transportasi dihitung berdasarkan upah yang 
diberikan kepada tenaga kerja bongkar muat. Bongkar muat 
dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja untuk bahan penunjang 
gula pasir dan 1 orang untuk bahan penunjang cokelat bubuk, 
hee sweet, pewarna dan essence. Upah tenaga kerja bongkar 
muat sebesar Rp 20000. 

2. Biaya penyimpanan 
Biaya penyimpanan yang dipertimbangkan dalam 

penelitian ini meliputi biaya pemakaian listrik dan biaya tenaga 
kerja bagian gudang. Biaya pemakaian listrik yaitu biaya yang 
dikeluarkan untuk penerangan pada gudang bahan penunjang 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Bagian gudang menggunakan 2 buah lampu dengan daya 

@10 watt  
b. Lampu bagian gudang menyala selama 24 jam/hari 
c. Tarif dasar listrik PLN adalah Rp 1472.72/kwh 

Biaya listrik per hari  = 0.2 kw x 24 jam x Rp 
1472,72/kwh 

    = Rp 7069,06 
Biaya listrik per bulan = Rp 7069,06 x 26 hari 

    = Rp 183795,46 
Biaya listrik per tahun = Rp 183795,46 x 12 bulan 

= Rp 2205545,47 
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 Biaya tenaga kerja yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja yang menangani masalah persediaan bahan 
penunjang di gudang. KUD DAU Malang menggunakan 1 
tenaga kerja dengan gaji Rp 1.300.000/bulan, maka biaya 
tenaga kerja selama satu tahun adalah sebagai berikut: 

Biaya tenaga kerja = Rp 1.300.000 x 12 
   = Rp 15.600.000 

Total biaya penyimpanan adalah jumlah dari biaya listrik dan 
biaya tenaga kerja bagian gudang dihitung sebagai berikut.  

Total biaya penyimpanan = Rp 2205545,47  
 + Rp 15.600.000 

       =  Rp  17.805.545,47  
 

Total biaya penyimpanan juga dihitung berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan luas lantai setiap bahan penunjang. 
Bahan penunjang yang disimpan membutuhkan kebutuhan luas 
lantai berbeda-beda yang telah diatur oleh KUD DAU Malang. 
Bahan penunjang gula pasir membutuhkan 20% dari luas 
penyimpanan gudang, cokelat bubuk 8%, hee sweet 8%, 
pewarna 8% dan essence 8% dari luas penyimpanan pada 
gudang. Total biaya penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Total Biaya Penyimpanan 

Bahan 
penunjang 

Luas 
penyimpanan 

% 

Biaya 
penyimpanan 

(Rp) 

Total biaya 
(Rp) 

Cokelat bubuk 8 17.805.545,47 1.424.443,64 
Gula pasir 20 17.805.545,47 3.561.109,09 
Hee sweet 8 17.805.545,47 1.424.443,64 
Pewarna 8 17.805.545,47 1.424.443,64 
Essence 8 17.805.545,47 1.424.443,64 

Sumber: KUD DAU Malang (2017) 

Total biaya penyimpanan yang diperoleh akan dibagi dengan 
kebutuhan tiap bahan penunjang pertahun yang akan digunakan 
sebagai input dalam perhitungan EOQ.  
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4.5  Perhitungan Nilai Reorder Point (ROP) 

 Nilai ROP (persamaan 16) ditentukan dengan terlebih 
dahulu menghitung nilai safety stock setiap bahan penunjang 
(persamaan 14). Perhitungan nilai ROP membutuhkan data lead 
time setiap bahan penunjang. Lead time setiap pada bahan 
penunjang berbeda karena diperolehdari pemasok yang 
berbeda. Data lead time bahan penunjang dapat dilihat pada 
Tabel 4.3.  

  Tabel 4.3 Lead Time Bahan Penunjang  

Bahan penunjang Lead Time (Hari) 

Cokelat bubuk 2 

Gula pasir 1 

Hee sweet 10 

Pewarna 6 

Essence 6 

Sumber: KUD DAU Malang (2017) 

Lead time bisa berupa lead time pemesanan barang 
untuk keperluan maintenance, repair, dan operation (MRO). 
Dalam hal ini lead time adalah rentang waktu yang diperlukan 
untuk memesan barang yaitu sejak menerima pesanan untuk 
membeli barang sampai barang tiba di gudang pembeli. 
Komponen lead time dalam pemesanan barang antara lain 
waktu yang diperlukan untuk mencari sumber pembelian, waktu 
untuk meminta penawaran harga dan waktu untuk 
mengevaluasi penawaran (Indrajit dan Djokopranoto, 2002).  

4.6  Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang 
menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari 
seberapa bagus bagian komponen tersebut bekerja dan 
berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis sistem 
merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem 
yang menjadi fondasi untuk menentukan keberhasilan sistem 
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informasi yang dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat penting 
karena menentukan bentuk sistem yang harus dibuat (Fatta, 
2007). Analisis sstem dilakukan pada sistem  yang sudah ada di 
KUD DAU Malang dengan sistem yang telah dirancang.  

4.6.1 Analisis sistem perusahaan 

Sistem informasi persediaan KUD DAU saat ini 
menggunakan pencataan secara manual dengan menggunakan 
kertas formulir yang dikirim pada masing-masing bagian. 
Manajemen persediaan pada KUD DAU Malang dimulai dengan 
aktivitas pencataan pesanan produk yang datang dari 
konsumen dan diterima oleh bagian administrasi yang juga 
merangkap sebagai bagian keuangan. Pesanan kemudian 
disampaikan kepada bagian produksi dalam bentuk surat order 
produksi yang berisi tanggal pemesanan, nama pemesan, jenis 
dan jumlah barang. Mulyadi (2010) mengatakan bahwa 
dokumen surat order produksi merupakan surat perintah yang 
dikeluarkan oleh departemen produksi yang ditujukan kepada 
bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk 
untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara 
produksi, fasilitas produksi dan jangka waktu tertentu.  

Produksi susu pateurisasi pada KUD DAU Malang 
dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah 
pesanan diterima dan disetujui, bagian produksi akan 
mengirimkan permintaan bahan baku, bahan penunjang dan 
bahan pengemas kepada bagian pengadaan atau gudang. 
Menurut kepala produksi susu di KUD Dau Malang, jumlah 
produksi susu akan dilebihkan 10% yang akan disimpan 
sebagai persediaan produk. Bagian produksi akan mengirimkan 
laporan produksi dalam bentuk bulanan kepada bagian 
administrasi sebelum diserahkan ke kepala unit.  

Aktivitas berikutnya yaitu pengadaan bahan baku, bahan 
penunjang dan bahan pengemas yang berada di bawah 
tanggung jawab bagian gudang dengan terlebih dahulu 
melakukan pemeriksaan barang di gudang. Bahan baku susu 
segar diperoleh dari Unit Sapi Perah yang merupakan salah 
satu cabang usaha milik KUD DAU, sedangkan bahan 
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penunjang dan pengemas diperoleh dari berbagai pemasok. 
Bagian gudang akan mengirimkan surat pengajuan permintaan 
pembelian barang ke bagian administrasi. Setelah mendapat 
persetujuan maka bagian gudang akan berkoordinasi dengan 
pemasok untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan 
lead time pemesanan barang yang berbeda yaitu berkisar 
antara 1 hari, 1 minggu  sampai 1 bulan.  

Barang yang telah sampai akan disimpan ke gudang untuk 
selanjutnya digunakan pada proses produksi. Jumlah pembelian 
barang ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi stok di 
gudang dan jumlah produksi susu pasteurisasi. Bagian 
persediaan akan menyerahkan laporan persediaan kepada 
kepala unit yang berisi stok awal barang, data barang masuk, 
data barang keluar dan data persediaan akhir. Menurut 
Tinaprilia (2007), ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
ketika perusahaan melakukan proses pengadaan bahan baku 
maupun bahan penunjang di antaranya kuantitas, kualitas, 
waktu, biaya dan organisasi pengadaan. Bahan baku dan bahan 
penunjang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 
membeli dari pemasok. Pembelian merupakan proses 
pengambilan keputusan yang digunakan dalam menetapkan 
kebutuhan terhadapbarang dan jasa, mengidentifikasi, menilai, 
dan memilih berbagai alternatif merek dan pemasok. 
Keberhasilanpembelian yang dilakukan perusahaan merupakan 
kemampuan perusahaan tersebut untuk mengadakan bahan-
bahan dengan biaya yang rendah dan sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai seperti kualitas, penyerahan dan pelayanan 
yang diinginkan.  

4.6.2 Mekanisme penyampaian informasi 

Mekanisme penyampaian informasi dimulai dari proses 
log in user dengan memasukkan username dan password untuk 
dapat mengakses sistem informasi ini. Pada sistem informasi 
ini, hak akses dibagi menjadi dua yaitu operator dan 
administrator. Perbedaan terletak pada hak akses untuk 
menginput dan menghitung jumlah produksi dengan sistem 
fuzzy dan perhitungan nilai EOQ tiap bahan penunjang yang 
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hanya dapat dilakukan oleh administrator. Administrator sistem 
informasi dipegang oleh kepala bagian gudang dan kepala 
bagian produksi. Perbedaan hak antara administrator dan 
operator ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi. 
Operator dan administrator yang telah teregistrasi mendapat 
hak akses untuk mengetahui informasi produksi susu 
pasteurisai dan informasi persediaan bahan serta mencetak 
informasi yang ada di dalam sistem.  

Data yang akan di-input-kan ke dalam sistem informasi 
ini diperoleh dari bagian gudang dan bagian produksi. Data 
akan disimpan di dalam database yang telah dibuat 
sebelumnya. Data yang tersimpan di dalam database akan 
diolah oleh sistem yang kemudian menjadi informasi yang akan 
disampaikan kepada user.  

4.7 Identifikasi Kebutuhan Pengguna Sistem 

Tahap identifikasi kebutuhan pengguna merupakan tahap 
interaksi antara perancang dengan pengguna sistem (end user). 
Tahap ini digunakan untuk mengetahui informasi dasar yang 
diperlukan pengguna terhadap sistem informasi yang akan 
dibuat. Hal ini perlu dilakukan agar sistem informasi yang dibuat 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4.7.1 Penentuan target pengguna sistem 

Penentuan target pengguna sistem ditentukan pada 
siapa saja yang membutuhkan sistem dan siapa saja yang akan 
memanfaatkan sistem yang telah dibuat. Dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, dapat diperoleh target pengguna 
rancangan sistem informasi mengenai pengendalian persediaan 
bahan penunjang terdiri dari: 
1. Bagian Pengadaan atau Gudang 
 Bagian gudang terdiri dari kepala bagian dan karyawan. 
Bagian gudang bertanggung jawab dalam melakukan 
perencanaan terhadap persediaan bahan baku maupun bahan 
penunjang untuk mendukung kelancaran proses produksi yang 
ada di perusahaan. Bahan baku dan bahan penunjang 



65 
 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam 
proses pembuatan produk susu pasteurisasi karena dapat 
menentukan hasil akhir dari produk. Bagian gudang dapat 
melakukan input, edit dan hapus data persediaan. Dari sistem 
informasi yang dibuat, bagian gudang akan memperoleh 
infomasi berupa laporan persediaan yang berisi stok awal 
barang, jumlah barang yang masuk dan keluar, jumlah 
pembelian barang dan jumlah persediaan akhir. Bagian gudang 
juga akan memperoleh informasi mengenai atribut pengendalian 
persediaan barupa nilai EOQ, frekuensi pemesanan dan interval 
pemesanan yang harus dilakukan, jumlah persediaan 
pengaman (safety stock) dan nilai batas/titik pemesanan 
kembali (ROP).  
2. Bagian produksi 
 Bagian produksi terdiri dari kepala bagian produksi dan 
karyawan produksi. Bagian produksi bertanggung jawab dalam 
proses merencanakan dan mengembangkan serta 
mengoptimalkan sistem kerja, prosedur kerja dan aktivitas 
proses produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan 
memenuhi target kualitas dan kuantitas produksi demi kepuasan 
pelanggan. Bagian produksi memperoleh hak akses untuk 
melakukan input dan edit data produksi. Dari sistem informasi 
yang dibuat, bagian produksi akan memperoleh infomasi berupa 
laporan produksi yang berisi nama pelanggan, tanggal produksi, 
jumlah produksi dan jenis barang yang diproduksi. Bagian 
produksi juga akan memperoleh informasi data target produksi 
berdasarkan perhitungan dengan menggunakan sistem fuzzy 
Mamdani. Data target produksi tersebut akan dijadikan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan jumlah produksi 
aktual.  
3. Kepala Unit 
 Kepala unit bertanggung jawab merencanakan, 
mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan semua 
kegiatan operasional yang berhubungan dengan proses 
produksi susu pasteurisasi. Dari sistem informasi yang dibuat, 
kepala unit akan memperoleh infomasi berupa laporan 
persediaan dan laporan produksi yang sudah fix dari bagian 
persediaan dan bagian produksi.  
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4.7.2 Identifikasi kebutuhan pengguna sistem 

 Pada tahapan ini diidentifikasi kebutuhan masing-masing 
pengguna seperti informasi apa saja yang dibutuhkan atau 
didapatkan pengguna dari sistem informasi yang dibuat. Daftar 
kebutuhan informasi pengguna dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Daftar Kebutuhan Informasi Pengguna 

Pengguna Tugas 
Kebutuhan 
Informasi 

Bagian 
Produksi 

- Melakukan dan mengontrol 
proses produksi susu 
pasteurisasi  

- Memberikan informasi mengenai 
kebutuhan bahan 

- Menyampaikan laporan hasil 
produksi kepada kepala produksi 

- Data target 
produksi susu 
pasteurisasi 

 
 

Bagian 
gudang 

- Menangani transaksi pembelian 
bahan baku  

- Menangani transaksi 
pengeluaran bahan pembantu 

- Melakukan rekap persediaan 
akhir di gudang 

- Mengontrol tingkat persediaan di 
gudang 

- Nilai EOQ 
- Interval 

pemesanan 
- Frekuensi 

pemesanan 
- Safety stock 
- Reorder point 

Kepala 
Unit 

- Melakukan kontrol terhadap 
kegiatan pada unit pengolahan 
susu 

- Laporan 
produksi 

- Laporan 
persediaan 

 Pemodelan kebutuhan sistem dilakukan untuk 
mengidentifikasi dan menjelaskan semua kebutuhan atau 
persyaratan sistem yang akan dibuat. Persyaratan sistem 
merupakan karakteristik atau berbagai fitur yang harus 
disertakan dalam sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan 
dan dapat diterima oleh pengguna. Pada perancangan prototipe 
sistem informasi pengendalian persediaan, model kebutuhan 
sistem dibuat berdasarkan aktivitas sistem yang telah diamati 
dan berdasarkan wawancara dengan berbagai bagian yang ada 
di KUD DAU Malang. 
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4.7.3 Identifikasi kelompok data yang dibutuhkan  

Pada tahapan ini diidentifikasi kelompok data yang 
dibutuhkan untuk menghasikan output dalam sistem yang 
dirancang. Data-data yang digunakan dalam perancangan 
sistem informasi ini dikelompokkan berdasarkan jenis 
informasinya.Identifikasi kelompok data kebutuhan informasi 
dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Identifikasi Kelompok Data Kebutuhan Informasi 

Kelompok 
Data 

Jenis Informasi Keterangan 

Produk 
Daftar produk  
Data produksi  

 

kode produk, jenis produk, 
jumlah produksi actual 

Persediaan 
bahan 
penunjang  

 Data bahan 
penunjang 

kode bahan penunjang, tanggal, 
jenis bahan penunjang, kuantitas 
persediaan masuk, kuantitas 
persediaan keluar, persediaan 
akhir 

Produksi 
dan 
Penjualan 

Data produksi 
dan penjualan 

Kode produk, tanggal, jenis 
produk, jumlaha produksi, jumlah 
penjualan, nama pelanggan 

Fuzzy 
Mamdani 

Permintaan 
produk 

Kode produk, jenis produk, 
pemintaan maksimum, 
permintaan minimum, 
permintaan produk 

Persediaan 
produk 

Kode produk, jenis produk, 
persediaan maksimum, 
persediaan minimum, persediaan 
produk 

Jumlah produksi 
Kode produk, jenis produk, 
produksi maksimum, produksi 
minimum, target produksi 

EOQ 

Data pemakaian 
bahan 
penunjang 
Biaya 
penyimpanan 
Biaya 
pemesanan 

Kode bahan penunjang, jenis 
bahan penunjang, kebutuhan 
bahan penunjang, nilai EOQ, 
frekuensi pemesanan, interval 
pemesanan, nilai safety stock, 
nilai ROP 
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4.8 Pengembangan Prototipe 

4.8.1 Desain Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan salah satu bentuk pemodelan proses 
yang mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan 
bagaimana data berpindah diantara aktivitas-aktivitas itu. DFD 
menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari 
data pada suatu sistem, yang penggunaannya sangat 
membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur 
dan jelas.  Menurut Christianti dan Handoko (2010), DFD adalah 
suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk  
menggambarkan dari mana asal data dan ke mana tujuan data 
yang keluar dari  sistem. Pada sistem informasi pengendalian 
persediaan dilakukan penggambaran DFD sebagai berikut: 
1. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks merupakan diagram yang 
mempresentasikan proses ruang lingkup sistem. Diagram ini 
adalah level tertinggi dari DFD yang menggambarkan secara 
global input serta output sistem. Dalam diagram konteks 
digambarkan hubungan antara entitas, masukan, keluaran dari 
sistem. Diagram konteks sistem informasi pengendalian 
persediaan bahan penunjang dapat dilihat pada Gambar 4.15.  

Pada diagram konteks sistem pengendalian persediaan 
bahan, terdapat empat entitas yang terlibat yaitu bagian 
produksi, bagian administrasi, bagian gudang, dan kepala unit. 
Bagian produksi  akan meng-input-kan data-data berupa data 
produksi aktual. Bagian administrasi akan menginputkan data 
permintaan produk dari konsumen yang akan digunakan 
sebagai input dengan data persediaan produk untuk 
menghasilkan output target produksi yang diolah dengan 
metode fuzzy Mamdani. Output yang dihasilkan akan 
disampaikan kepada bagian produksi sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan jumlah produksi. 

Bagian gudang menginputkan data-data yang terkait 
dengan persediaan meliputi persediaan produk maupun 
persediaan bahan penunjang. Data-data tersebut akan 
tersimpan dalam tabel masing-masing data. Sistem informasi 
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akan mengolah data dan menampilkan laporan berupa laporan 
persediaan dan laporan produksi. Laporan tersebut akan 
ditujukan kepada kepala unit. Data yang di-input-kan diperoleh 
dari berbagai divisi dalam bentuk formulir. Formulir pengisian 
masing-masing data yang digunakan untuk meng-input-kan data 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

0

Sistem Informasi 

Pengendalian 

Persediaan Bahan Data persediaan 

produk & bahan

Data 

target produksi

Bagian Produksi Bagian Gudang

Kepala Unit

Bagian 

Administrasi

Data

 produksi aktual

Informasi nilai EOQ, 

SS, ROP

Laporan persediaan

Laporan produksi

Data permintaan

Gambar 4.15 Diagram Konteks Sistem Pengendalian Persediaan 
Bahan 

 
 

2. Data Flow Diagram Level-0 
DFD Level 0 adalah DFD yang merepresentasikan 

proses-proses, data flow dan data storage utama di dalam 
sistem. Tahap DFD Level 0 merupakan penggambaran jaringan 
kerja antara fungsi yang berhubungan antara satu dengan yang 
lainnya. Tahap ini menjelaskan fungsi dan sistem kerja untuk 
setiap bagian yang berperan dala sistem. DFD Level-0 dapat 
dilihat pada Gambar 4.16.  

Pada DFD level 0 yang dibuat terdapat empat entitas 
yang terlibat dengan 4 proses utama yaitu:  
a. Pembuatan rekapitulasi data dengan input dari bagian 

administrasi berupa data permintaan produk, bagian 
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produksi berupa data produksi aktual dan bagian gudang 
berupa data persediaan bahan.  

 

Data produksi 

aktual

Data persediaan 

produk

1

Sistem 

Perekapan 

Data

Informasi data 

target produksi

Bagian produksi

Data

permintaan

Data persediaan 

produk & bahan

2

Sistem Fuzzy 

Mamdani

4

Sistem 

perhitungan 

EOQ, SS, 

ROP

Data persediaan 

bahan

Bagian  gudang

Kepala Unit

5

Sistem 

Pelaporan

Data persediaan 

produk

Data produksi aktual

Data kebutuhan 

bahan baku

Informasi 

Nilai EOQ, 

SS, ROP

Bagian 

Administrasi

Data persediaan 

produk

Data permintaan

Data permintaan

Data kebutuhan

bahan

Data permintaan

Data persediaan

bahan

Data produksi 

aktual

3

Sistem Konversi 

Target Produksi 

dengan BOM 

Produk

Data target 

produksi

Data target produksi

Data target produksi

Data persediaani

Data produksi

aktual

Laporan

Produksi

Laporan

Persediaan bahan

Data kebutuhan bahan

Gambar 4.16 DFD Level 0 Sistem Informasi Pengendalian Persediaan  
 
 

b. Pengolahan data dengan metode fuzzy Mamdani 
menggunakan input data persediaan dan permintaan 
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produk. Hasil pengolahan data akan berupa informasi 
mengenai jumlah target produksi susu pasteurisasi yang 
ditujukan kepada kepala bagian produksi.  

c. Proses konversi data target produksi dengan daftar 
komposisi produk (BOM produk). Proses konversi 
menggunakan input jumlah produksi dari perhitungan sistem 
fuzzy Mamdani. Jumlah target produksi akan dikalikan 
dengan jumlah komposisi tiap bahan penunjang pada 
produk sehingga menghasilkan data kebutuhan bahan 
penunjang. Data tersebut akan digunakan sebagai pada 
proses selanjutnya. 

d. Perhitungan nilai EOQ dan ROP. Data yang di-input-kan 
yaitu data kebutuhan bahan penunjang yang diperoleh dari 
hasil kali jumlah produksi dengan jumlah komposisi tiap 
bahan penunjang. Hasil pengolahan data berupa informasi 
nilai EOQ dan ROP akan disampaikan kepada bagian 
gudang sebagai atribut dalam proses pengendalian bahan 
penunjang di gudang.  

e. Proses pelaporan yang berfungsi untuk menyampaikan 
seluruh data olahan untuk ditujukkan kepada kepala unit 
berupa laporan produksi dan laporan persediaan.  

3. Data Flow Diagram Level 1 
DFD level 1 merupakan hasil dekomposisi atau 

pengembangan dari DFD level 0. Terdapat empat hasil 
dekomposisi pada DFD level 0 antara lain: 
a. Sistem perekapan data 

Pada sistem perekapan data terdiri dari tiga aktivitas yaitu 
proses input data, edit data dan hapus data. DFD level 1 
sistem perekapan data dapat dilihat pada Gambar 4.17.  
Proses input data  merupakan proses memasukkan data 
yang merupakan data baru di database. Data yang di-input-
kan meliputi data permintaan produk, data produksi, dan data 
persediaan bahan dan produk. Proses selanjutnya yaitu edit 
data yang  merupakan proses mengubah data yang sudah 
tersimpan di dalam database sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Proses edit dilakukan ketika terjadi perubahan 
atau kesalahan dalam input data oleh operator. Proses 
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terakhir adalah hapus data yaitu merupakan proses 
menghilangkan data yang sudah tersimpan pada database. 
Dalam penghapusan record data dapat dilakukan untuk 
keseluruhan maupun sebagian data saja. 
 
 

Data produksi aktual

Data persediaan 

produk & bahan

Data produksi aktual

Data persediaan 

produk & bahan

Data persediaan 

produk & bahan

Data produksi aktual

Perubahan data persediaan 

produk & bahan

Perubahan data produksi aktual

Data produksi aktual

Data persediaan 

produk & bahan

1.3

Hapus Data

1.2

Edit Data

1.1

Input Data

Data produksi 

aktual

Bagian produksi

Data persediaan 
produk & bahan

Bagian gudang

Bagian 

Administrasi

Data permintaan

Data permintaan

Data permintaan

Data permintaan

Perubahan data 

permintaan

Gambar 4.17 DFD Level 1 Sitem Perekapan Data 
 

b. Sistem Fuzzy Mamdani 
Sistem fuzzy Mamdani digunakan untuk menentukan 
besarnya jumlah produksi susu pasteurisasi pada KUD DAU 
Malang. DFD level 1 sistem fuzzy Mamdani dapat dilihat 
pada Gambar 4.18. Proses diawali dengan melakukan input 
data persediaan dan data permintaan produk. Data yang 
telah masuk ke dalam sistem akan dicek apakah data yang 
ditambahkan telah tersimpan atau belum. Sistem kemudian 
akan melakukan perhitungan berdasarkan logika fuzzy 
Mamdani sehingga menghasilkan output berupa jumlah 
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target produksi. Hasil perhitungan akan disimpan dalam 
database sistem dan digunakan oleh kepala bagian produksi 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah 
produksi. 
 
 

Data 

persediaan

Data 

permintaan

Data

persediaan

Data

permintaan

2.1

Menginput 

data

2.2

Melakukan 

validasi data

2.3

Menghitung 

jumlah produksi

2.4

Menyimpan 

Data

Hasil dan data 

target produksi
Hasil dan data 

target produksi

Gambar 4.18 DFD Level 1 Sistem Fuzzy Mamdani 
 

 
c. Sistem Pelaporan 

Sistem pelaporan data merupakan proses akhir yang  
berfungsi untuk menyampaikan seluruh data olahan kepada 
kepala unit. DFD level 1 sistem pelaporan dapat dilihat pada 
Gambar 4.19. 
 

5.1

Catak Laporan 

Produksi

Data 

produksi 

aktual

Kepala Unit

Data produksi 
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Data
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Laporan 

Persediaan

bahan

 
Gambar 4.19 DFD Level 1 Sistem Pelaporan 
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Berdasarkan DFD Level 1 sistem pelaporan terdapat 
dua proses yaitu cetak laporan produksi dan cetak laporan 
persediaan. Proses cetak laporan produksi bertujuan untuk 
memberikan informasi produksi dalam bentuk laporan 
kepada kepala unit. Laporan produksi berisi tentang tanggal 
produksi, jenis barang yang diproduksi dan jumlah barang 
yang diproduksi yang ditampilkan dalam bentuk tabel.  

Proses cetak laporan persediaan bertujuan untuk 
memberikan informasi persediaan bahan berupa laporan 
kepada bagian gudang. Laporan persediaan berisi tentang 
jumlah stok awal barang, jumlah barang yang masuk, jumlah 
barang yang keluar dan jumlah persediaan akhir. Laporan 
persediaan disajikan dalam bentuk tabel.  

4.8.2 Desain Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model 
konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar 
penyimpanan (dalam DFD). ERD digunakan untuk memodelkan 
struktur data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif 
kompleks. Menurut Octaviani (2010), DFD merupakan sebuah 
diagram yang secara konseptual memetakan hubungan antar 
penyimpan pada DFD. ERD digunakan untuk pemodelan 
terhadap struktur data dan hubungannya. Penggunaan ERD 
dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan 
sebuah database yang baik. ERD sistem informasi 
pengendalian persediaan bahan dapat dilihat pada Gambar 
4.20.  

Entity Relationship Diagram (ERD)  model dari sistem 
pengendalian persediaan bahan penunjang di KUD DAU 
Malang memiliki entitas, atribut, relationship, dan cardinality. 
Pada setiap entitas memiliki atribut-atribut yang mendefinisikan 
karakteristik entitas tersebut. Setiap entitas memiliki atribut 
sebagai karakteristik yang mendeskripsikan atau 
mengkualifikasikan entitas tersebut. Atribut dalam setiap entitas 
memiliki primary key. Menurut Sunarto (2008), primary key 
adalah suatu field atau kombinasi field yang secara unik 
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mengidentifikasi sebuah record sekaligus membedakannya 
dengan record yang lain. 

 
 

Produk 

Jenis produk

Jumlah produksi aktual

Jumlah penjualan

Bahan 

penunajng

Jenis bahan penunjang

Persediaan akhir
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Kode  produk
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EOQ
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Persediaan produk

Jenis produk

Permintaan produk

Nilai ROP

Nilai SS

Interval pemesanan

Nama pemasok

Gambar 4.20 ERD Sistem Pengendalian Persediaan Bahan 
 
 

Jenis data yang paling tepat untuk primary key adalah 
Number untuk penomoran biasa atau Auto Number untuk 
penomoran otomastis. Terdapat empat entitas pada ERD antara 
lain: 
a. Entitas produk yang memiliki lima atribut yang terdiri dari 

kode produk sebagai primary key, jenis produk, jumlah 
produksi aktual, jumlah penjualan dan nama pelanggan.  

b. Entitas bahan penunjang yang memiliki enam atribut yang 
terdiri ari kode bahan penunjang sebagai primary key, jenis 
bahan penunjang, kuantitas persediaan masuk, kuantitas 
persediaan keluar, persediaan akhir dan nama pemasok.  

c. Entitas fuzzy Mamdani yang memiliki atribut yaitu dari kode 
produk sebagai primary key yang menyesuaikan dengan 
kode produk pada entitas produk. Atribut lain dari entitas ini 
adalah jenis produk, permintaan produk, persediaan produk 
dan nilai target produksi.  
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d. Entitas EOQ memiliki atribut yaitu kode bahan penunjang 
sebagai primary key yang menyesuaikan dengan kode bahan 
penunjang pada entitas bahan penunjang. Atribut lainnya 
yaitu jenis bahan penunjang, kebutuhan bahan penunjang, 
nilai EOQ, frekuensi pemesanan, interval pemesanan, nilai 
SS dan nilai ROP.  

Hubungan antar entitas diuji setelah entitas ditentukan 
dengan atribut-atributnya. Sebuah hubungan (relationship) 
adalah gabungan atau koneksi dua arah antara dua buah 
entitas. Jika entitas adalah kata benda untuk database maka 
hubungan adalah kata kerja transitif (Mata-Toledo dan 
Cushman, 2007). Hubungan yang terjadi antara entitas produk 
dan fuzzy Mamdani yaitu menghitung yang artinya setiap produk 
dihitung nilai target produksinya dengan menggunakan metode 
fuzzy Mamdani. Hubungan yang terjadi antara entitas bahan 
penunjang dengan EOQ yaitu menghitung yang artinya setiap 
bahan penunjang dilakukan perhitungan nilai EOQ-nya. 

4.8.3 Desain user interface  

Desain user interface (input/output)  bertujuan untuk 
membuat rancangan dari tampilan sistem yang berinteraksi 
langsung dengan user (pengguna). Desain ini merupakan 
desain sistem dialog yang dapat diartikan dan 
diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi 
dengan sistem yang dirancang. Desain ini berupa form untuk 
memasukkan data dan laporan yang dihasilkan dari pengolahan 
data dan digunakan sebagai acuan pembuat aplikasi dalam 
merancang dan membangun sitem. Desain user interface 
sistem informasi ini terdiri dari: 
1. Login 

Login adalah halaman yang digunakan untuk masuk ke 
dalam sistem. Pengguna harus memasukkan username 
serta password ketika akan menggunakan sistem informasi 
ini. Username dapat dibuat dengan menggunakan gabungan 
huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter tanda baca 
dengan jumlah maksimal 15 karakter. Password dapat 
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dibuat hanya dengan menggunakan angka dengan jumlah 
maksimal 10.  

2. Home 
Home merupakan tampilan awal dari aplikasi setelah 
melakukan login yang nantinya akan dijalankan. 

3. Data Komposisi Produk 
Data komposisi produk adalah halaman yang digunakan 
untuk memasukkan daftar bahan baku dan bahan penunjang 
beserta jumlah penyusun produk ke dalam sistem informasi.  

4. Data Biaya Persediaan 
Data bahan penunjang adalah halaman yang digunakan 
untuk memasukkan data-data yang akan digunakan dalam 
perhitungan EOQ seperti kode bahan, jenis bahan, biaya 
telepon, biaya tenaga kerja, luas penyimpanan, biaya 
penyimpanan dan lead time. 

5. Perhitungan Fuzzy Mamdani 
Perhitungan fuzzy Mamdani adalah halaman yang 
digunakan untuk melakukan perhitungan jumlah produksi 
berbasis fuzzy. Data-data dalam input fuzzy Mamdani yaitu 
jumlah permintaan, jumlah persediaan dan jumlah produksi 
dalam periode tertentu.  

6. EOQ 
EOQ adalah halaman yang digunakan untuk melakukan 
perhitungan nilai EOQ bahan penunjang. Nilai EOQ bahan 
penunjang  dihitung berdasarkan data kebutuhan tiap bahan 
serta data biaya persediaan.   

7. Data Produksi dan Penjualan 
Data produksi dan penjualan merupakan halaman yang 
berisi informasi mengenai data produksi dan penjualan susu 
pasteurisasi dalam periode tertentu.  

8. Data Karyawan 
Data karyawan merupakan halaman yang digunakan untuk 
menambah atau menghapus user atau pengguna dalam 
sistem informasi berdasarkan hak aksesnya. 

9. Laporan 
Laporan adalah halaman yang digunakan untuk 
menampilkan laporan yang berisi informasi mengenai 
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produksi, penjualan, nama pelanggan, nama, data 
persediaan bahan penunjang dan nama pemasok.  

10. Setting  
Setting merupakan halaman yang digunakan untuk 
melakukan edit informasi umum sistem yang akan dibuat. 

4.9  Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem (system implementation) 
merupakan tahap menerapkan sistem agar siap untuk 
dioperasikan. Tahap ini juga termasuk kegiatan menulis kode 
program. Implementasi sistem ini akan menjelaskan detail 
aplikasi pengolahan data produk, data bahan penunjang, 
perhitungaan jumlah produksi dengan menggunakan fuzzy 
Mamdani, dan perhitungan nilai EOQ. Berikut ini tampilan 
Sistem informasi pengendalian persediaan bahan: 
1. Login 

Login adalah halaman yang harus dilalui sebelum masuk 
ke dalam sistem informasi pengendalian persediaan bahan. 
Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 
 

 
Gambar 4.21 Tampilan Halaman Login 
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Administrator atau operator diwajibkan memasukkan 
username dan password sebelum masuk ke dalam sistem 
informasi ini. Apabila username dan password telah sesuai, 
maka user dapat menggunakan sistem informasi ini. Halaman 
login ini juga dibedakan berdasarkan hak user. Hak user ini 
berupa kepentingan yang menentukan wewenang yang dapat 
diakses oleh user. 

2. Home 
Home merupakan tampilan awal dari sistem  informasi  

setelah melakukan login. Halaman ini menjelaskan mengenai 
kegunaan sistem informasi yang telah dirancang. Pengguna 
dapat melakukan kegiatan yang disediakan pada program 
sesuai dengan menu yang ditampilkan. Tampilan halaman 
home dapat dilihat pada Gambar 4.22.  

 
 

 
Gambar 4.22 Tampilan Halaman Home 

 
  

3. Data Komposisi Produk 
Data komposisi produk adalah halaman yang digunakan 

untuk mengolah data yaitu dengan meng-input, mengedit, dan 
menghapus data komposisi produk. Semua data yang telah di-
input-kan dan di-edit akan tersimpan dalam database. Tampilan 
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masing-masing halaman data komposisi produk adalah sebagai 
berikut: 
a. Halaman Data Komposisi Produk 

Pada halaman data komposisi produk,operator dapat 
melakukan input, edit, dan hapus data komposisi produk susu 
pasteurisasi di KUD DAU Malang. Beberapa form input harus 
diisi pada halaman ini di antaranya kode produk, jenis produk, 
jumlah komposisi tiap produk meliputi gula pasir, hee sweet, 
pewarna cokelat, pewarna merah, pewarna kuning, pewarna 
hitam, pewarna hijau, essence strawberry, essence melon, 
essence coffee mocca, dan cokelat bubuk. Data yang di-input-
kan dapat di-edit dan dihapus apabila terdapat perubahan atau 
kesalahan pada komposisi produk.  

Fasilitas search dan show juga terdapatpada halaman 
ini. Fasilitas search digunakan untuk melakukan proses 
pencarian berdasarkan keyword yang dimasukkan. Fasilitas 
show digunakan untuk menampilkan baris data dengan pilihan 
yang dapat ditampilkan yaitu 10, 25, 50 dan 100. Data 
komposisi produk yang telah tersimpan dalam database akan 
tehubung langsung dengan halaman input fuzzy dengan output 
berupa kebutuhan tiap bahan pada setiap produk susu 
pasteurisasi. Tampilan halaman data komposisi produk dapat 
dilihat pada Gambar 4.23. 

 
 

 
Gambar 4.23 Tampilan Halaman Data Komposisi Produk 
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b. Halaman Input Data Komposisi Produk 
Halaman input data komposisi produk merupakan 

halaman yang digunakan untuk menambah data komposisi 
produk. Operator dapat memasukkan data komposisi produk 
susu pasteurisasi dari KUD DAU Malang dengan mengklik 
menu tambah data. Data yang telah di-input akan otomatis 
tersimpan ke dalam database. Tampilan halaman input data 
komposisi produk dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 
 

 
Gambar 4.24 Tampilan Halaman Input Data Komposisi Produk 

 
 

c. Halaman Edit Data Komposisi Produk 
Halaman ini digunakan untuk mengubah data mengenai 

komposisi produk susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. 
Operator dapat mengubah data komposisi produk yang telah 
tersimpan di dalam database. Proses edit ini dilakukan apabila 
terdapat perubahan atau kesalahan pada saat input data 
komposisi produk. Data komposisi produk yang di-edit kemudian 
disimpan dan akan langsung berubah secara otomatis. 
Tampilan halaman edit data komposisi produk dapat dilihat pada 
Gambar 4.25. 



82 
 

 
Gambar 4.25 Tampilan Halaman Edit Data Komposisi Produk 

 
 

d. Halaman Hapus Data Komposisi Produk 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 

menghapus data komposisi produk. Proses hapus data dapat 
dilakukan apabila terdapat produk yang sudah tidak diproduksi 
lagi oleh KUD DAU Malang. Operator dapat menghapus data 
komposisi produk yang telah tersimpan di dalam database. 
Tampilan halaman hapus data komposisi produk dapat dilihat 
pada Gambar 4.26. 
 
 

 
Gambar 4.26 Tampilan Halaman Hapus Data Komposisi Produk 
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4. Data Biaya Persediaan 
Data biaya persediaan adalah halaman yang digunakan 

untuk mengolah data yaitu dengan meng-input, mengedit, dan 
menghapus data terkait biaya persediaan bahan penunjang 
susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. Semua data yang telah 
di-input-kan dan di-edit akan tersimpan dalam database. 
Tampilan masing-masing halaman data biaya persediaan 
adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Data Biaya Persediaan 

Halaman data biaya persediaan digunakan untuk 
mengolah data yaitu dengan meng-input, mengedit, dan 
menghapus atribut biaya persediaan bahan penunjang produk 
susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. Semua data yang telah 
di-input-kan dan di-edit akan tersimpan dalam database. 
Beberapa form input yang harus diisi pada halaman ini yaitu 
kode bahan penunjang, jenis bahan penunjang, biaya telepon, 
biaya tenaga kerja, luas penyimpanan, biaya penyimpanan dan 
lead time. Data yang di-input-kan dapat di-edit dan dihapus 
apabila terdapat perubahan atau kesalahan pada atribut bahan 
penunjang.Tampilan halaman data biaya persediaan dapat 
dilihat pada Gambar 4.27. 

 
 

 
Gambar 4.27 Tampilan Halaman Data Biaya Persediaan 
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Fasilitas search dan show juga terdapatpada halaman 
ini. Fasilitas search digunakan untuk melakukan proses 
pencarian berdasarkan keyword yang dimasukkan. Fasilitas 
show digunakan untuk menampilkan baris data dengan pilihan 
yang dapat ditampilkan yaitu 10, 25, 50 dan 100. Data bahan 
penunjang yang telah tersimpan di dalam database akan 
tehubung langsung dengan halaman perhitungan EOQ tiap 
bahan penunjang.  

b. Halaman Input Data Biaya Persediaan 
Halaman input data biaya persediaan merupakan 

halaman yang digunakan untuk menambah data yang berkaitan 
dengan bahan biaya persediaan yaitu kode bahan penunjang, 
jenis bahan penunjang, biaya telepon, biaya tenaga kerja, luas 
penyimpanan, biaya penyimpanan dan lead time. Operator 
dapat memasukkan data biaya persediaan susu pasteurisasi 
dari KUD DAU Malang dengan mengklik menu tambah data. 
Data yang telah di-input kemudian disimpan dan akan otomatis 
tersimpan ke dalam database. Tampilan halaman input data 
biaya persediaan dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 
 

 
Gambar 4.28 Tampilan Halaman Input Data Biaya Persediaan 
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c. Halaman Edit Data Biaya Persediaan 
Pada halaman edit data biaya persediaan, operator 

dapat mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. 
Proses edit ini dilakukan apabila terdapat perubahan atau 
kesalahan pada saat input data biaya persediaan. Data yang di-
edit kemudian disimpan dan akan langsung berubah secara 
otomatis di dalam database. Tampilan halaman edit data biaya 
persediaan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 
 

 
Gambar 4.29 Tampilan Halaman Edit Data Bahan Penunjang 

 
 

d. Halaman Hapus Data Biaya Persediaan 
Halaman  ini digunakan untuk menghapus data 

mengenai biaya-biaya. Proses hapus data dapat dilakukan 
apabila terdapat bahan penunjang yang sudah tidak dipakai lagi 
oleh KUD DAU Malang dalam proses produksinya sehingga 
otomatis biaya persediaan juga tidak lagi dipakai dalam 
perhitungan EOQ. Operator dapat menghapus data biaya 
persediaan yang telah tersimpan di dalam database. Proses 
menghapus data dilakukan satu per satu pada data yang akan 
dihapus. Ketika operator akan menghapus data, akan muncul 
konfirmasi  hapus data. Data yang telah terhapus akan hilang 
secara otomatis dari database. Tampilan halaman hapus data 
biaya persediaan dapat dilihat pada Gambar 4.30.  
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Gambar 4.30 Tampilan Halaman Hapus Data Biaya Persediaan 

 

5. Halaman Perhitungan Fuzzy Mamdani 
Halaman perhitungan fuzzy Mamdani digunakan untuk 

mengolah data yaitu menginput, mengedit, dan melakukan 
perhitungan jumlah produksi susu pasteurisasi di KUD DAU 
Malang berdasarkan sistem fuzzy Mamdani. Input yang 
dimasukkan berupa data permintaan, data persediaan dan data 
produksi. Output yang dihasilkan pada form ini berupa jumlah 
produksi yang akan digunakan sebagai pertimbangan oleh 
bagian produksi dalam proses produksi susu pasteurisasi pada 
periode tertentu. Tampilan halaman perhitungan fuzzy Mamdani 
dapat dilihat pada Gambar 4.31.  

Output jumlah produksi kemudian akan disesuaikan 
dengan komposisi produk sehingga menghasilkan kebutuhan 
setiap bahan penunjang yang digunakan sebagai input untuk 
perhitungan nilai EOQ. Output yang dihasilkan juga akan 
terhubung langsung dengan halaman perhitungan EOQ. 
Beberapa form input  harus diisi pada halaman ini diantaranya: 
a. Form input untuk tanggal produksi dan jenis produk susu 

pasteurisasi yang akan diramalkan jumlah produksinya.  
b. Form input untuk jumlah permintaan, persediaan dan 

produksi berupa hasil terkecil dan terbesar dari tiap periode.  
Semua data yang di-input-kan akan diolah sehingga 

menghasilkan output berupa jumlah produksi susu pasteurisasi 
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yang akan ditampilkan dalam sistem. Hasil jumlah produksi 
kemudian akan disesuaikan dengan komposisi produk dan 
menghasilkan output berupa kebutuhan tiap bahan penunjang. 
Data yang di-input-kan dapat di-edit dan dihapus apabila 
terdapat perubahan atau kesalahan pada atribut  fuzzy dan 
semua hasil perhitungan akan disimpan dalam database. 
Halaman pehitungan fuzzy Mamdani yang telah tersimpan akan 
tehubung langsung dengan halaman perhitungan EOQ tiap 
bahan penunjang. 

 
 

 
Gambar 4.31 Tampilan Halaman Perhitungan Fuzzy Mamdani 

 
 

6. Halaman Perhitungan EOQ 
Halaman EOQ digunakan untuk mengolah data yaitu 

meng-input, mengedit, dan melakukan perhitungan EOQ tiap 
bahan penunjang susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. Atribut 
bahan penunjang lain yang dihitung selain nilai EOQ adalah 
frekuensi pemesanan, interval pemesanan, safety stock dan 
nilai Reorder Point (ROP). Sistem akan melakukan perhitungan 
otomatis berdasarkan data kebutuhan bahan penunjang 
pertahun hasil dari perhitungan sistem fuzzy. Tampilan halaman 
perhitungan EOQ dapat dilihat pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32 Tampilan Halaman Perhitungan EOQ 

 
 

7. Data Produksi dan Penjualan 
Data produksi dan penjualan adalah halaman yang 

digunakan untuk melakukan proses input, edit dan hapus data 
produksi dan penjualan susu pasteurisasi di KUD DAU Malang. 
Semua data yang telah di-input-kan dan di-edit akan tersimpan 
dalam database. Tampilan masing-masing halaman data 
produksi dan penjualan adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Data Produksi dan Penjualan 

Beberapa form input harus diisi pada halaman ini yaitu 
kode produk, tanggal, jenis produk, jumlah produksi aktual, 
jumlah penjualan, dan nama pelanggan. Fasilitas search dan 
show juga terdapat pada halaman ini. Fasilitas search 
digunakan untuk melakukan proses pencarian berdasarkan 
keyword yang dimasukkan. Fasilitas show digunakan untuk 
menampilkan baris data dengan pilihan yang dapat ditampilkan 
yaitu 10, 25, 50 dan 100. 

Data yang di-input-kan dapat di-edit dan dihapus apabila 
terdapat perubahan atau kesalahan pada atribut data produksi 
dan penjualan dan semua data akan disimpan dalam database. 
Halaman data produksi dan penjualan yang telah tersimpan 
akan tehubung langsung dengan halaman laporan produksi dan 
penjualan. Laporan kemudian bisa diunduh maupun dicetak 
sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan. Tampilan halaman 
data produksi dan penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.33. 
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Gambar 4.33 Tampilan Halaman Data Produksi dan Penjualan 

 

 
b. Halaman Input Data Produksi dan Penjualan 

Halaman input data produksi dan penjualan digunakan 
untuk proses input data yang terdiri dari kode produk, tanggal, 
jenis produk, jumlah produksi aktual,jumlah penjualan, dan 
nama pelanggan. Tampilan input data produksi dan penjualan 
dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 
 

 
Gambar 4.34 Tampilan Halaman Input Data Produksi dan Penjualan 

 

Operator dapat melakukan input data dengan mengklik 
menu tambah data kemudian memilih jenis produk dan sistem 
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akan otomatis menyesuaikan dengan kode produk tersebut. 
Data yang telah di-input kemudian disimpan dan akan otomatis 
tersimpan ke dalam database.  

c. Halaman Edit Data Produksi dan Penjualan 
Halaman edit data produksi dan penjualan digunakan 

untuk mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. 
Proses edit ini dilakukan apabila terdapat perubahan atau 
kesalahan pada saat input data produksi dan penjualan. Data 
yang di-edit kemudian disimpan dan akan langsung berubah 
secara otomatis di dalam database. Tampilan halaman edit data 
produksi dan penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 
 

 
Gambar 4.35 Tampilan Halaman Edit Data Produksi dan Penjualan 

 
 

d. Halaman Hapus Data Produksi dan Penjualan 
Halaman ini digunakan untuk menghapus data produksi 

dan penjualan yang telah tersimpan di dalam database. Proses 
hapus data dapat dilakukan apabila terdapat produk yang telah 
terjual dan data sudah tercetak dalam bentuk laporan. Proses 
menghapus data dilakukan satu per satu pada data yang akan 
dihapus. Ketika operator akan menghapus data produksi dan 
penjualan, akan muncul konfirmasi  hapus data. Data yang telah 
terhapus akan hilang secara otomatis dari database. Tampilan 
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halaman hapus data produksi dan penjualan dapat dilihat pada 
Gambar 4.36. 

 
 

Gambar 4.36 Tampilan Halaman Hapus Data Produksi dan Penjualan 
 

 
8. Data Persediaan Bahan Penunjang 

Data persediaan bahan penunjang adalah halaman yang 
digunakan untuk melakukan proses input, edit dan hapus data 
persediaan bahan penunjang susu pasteurisasi di KUD DAU 
Malang. Semua data yang telah di-input-kan dan di-edit akan 
tersimpan dalam database. Tampilan masing-masing halaman 
data persediaan bahan penunjang adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Data Persediaan Bahan Penunjang 

Halaman data persediaan bahan penunjang digunakan 
untuk meng-input, meng-edit, menghapus dan menampilkan 
data yang berkaitan dengan persediaan bahan penunjang susu 
pasteurisasi. Beberapa form input harus diisi dan akan 
ditampilkan berupa kode bahan, tanggal, jenis bahan, 
persediaan masuk, nama pemasok, jumlah pesediaan keluar 
dan jumlah persediaan akhir. Fasilitas search dan show juga 
terdapat pada halaman ini. Fasilitas search digunakan untuk 
melakukan proses pencarian berdasarkan keyword yang 
dimasukkan. Fasilitas show digunakan untuk menampilkan baris 
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data dengan pilihan yang dapat ditampilkan yaitu 10, 25, 50 dan 
100. 

Data yang di-input-kan dapat di-edit dan dihapus apabila 
terdapat perubahan atau kesalahan pada atribut data 
persediaan bahan penunjang dan semua data akan disimpan 
dalam database. Data yang telah tersimpan akan tehubung 
langsung dengan halaman laporan persediaan. Laporan 
kemudian bisa diunduh maupun dicetak sesuai dengan 
kebutuhan pihak perusahaan.Tampilan halaman data 
persediaan bahan penunjang dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 
 

 
Gambar 4.37 Tampilan Halaman Data Persediaan Bahan Penunjang 

 
 

b. Halaman Input Data Persediaan Bahan Penunjang 
Halaman ini digunakan untuk proses input data yang 

terdiri dari kode bahan, tanggal, jenis bahan, jumlah persediaan 
masuk, nama pemasok, jumlah persediaan keluar, dan jumlah 
persediaan akhir. Operator dapat melakukan input data dengan 
mengklik menu tambah data kemudian memilih jenis bahan 
penunjang dan sistem akan otomatis menyesuaikan dengan 
kode bahan tersebut.. Data yang telah di-input kemudian 
disimpan dan akan otomatis tersimpan ke dalam database. 
Tampilan input data persediaan bahan penunjang dapat dilihat 
pada Gambar 4.38. 
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Gambar 4.38 Tampilan Halaman Input Data Persediaan Bahan 

Penunjang 
 
 

c. Halaman Edit Data Persediaan Bahan Penunjang 
Halaman ini digunakan untuk mengubah data 

persediaan bahan penunjang yang telah tersimpan di dalam 
database yang dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 
 

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Edit Data Persediaan Bahan 
Penunjang 
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Proses edit ini dilakukan apabila terdapat perubahan 
atau kesalahan pada saat input data-data persediaan bahan 
penunjang seperti kesalahan jumlah persediaan maupun nama 
pemasok. Data yang di-edit kemudian disimpan dan akan 
langsung berubah secara otomatis di dalam database. 

d. Halaman Hapus Data Persediaan Bahan Penunjang 
Halaman ini digunakan untuk menghapus data 

persediaan bahan penunjang susu pasteurisasi yang telah 
tersimpan di dalam database. Proses hapus data dapat 
dilakukan apabila terdapat bahan penunjang yang sudah tidak 
digunakan lagi dalam proses produksi susu. Proses menghapus 
data dilakukan satu per satu pada data yang akan dihapus. 
Ketika operator akan menghapus data produksi dan penjualan, 
akan muncul konfirmasi  hapus data. Data yang telah terhapus 
akan hilang secara otomatis dari database. Tampilan halaman 
hapus data persediaan bahan penunjang dapat dilihat pada 
Gambar 4.40. 

 
 

 
Gambar 4.40 Tampilan Halaman Hapus Data Persediaan Bahan 

Penunjang 
 
 

9. Data Karyawan 
Data karyawan adalah halaman yang digunakan untuk 

menambah user yang nantinya dapat menggunakan sistem 
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informasi ini. Halaman ini juga dapat digunakan untuk 
menghapus user yang ada pada sistem. Halaman data 
karyawan terdiri dari: 
a. Halaman Data Karyawan 

Pada halaman data karyawan, operator dapat 
melakukan input, edit, dan hapus data user. Tampilan data 
karyawan  terdiri dari nama karyawan, jabatan dan alamat 
email. User dapat menggunakan sistem dengan memasukkan 
kode username, dan password. Username menunjukkan nama 
user dan digunakan sebagai tanda pengenal untuk dapat masuk 
ke dalam sistem. Password berfungsi sebagai sandi pengaman 
untuk masuk ke dalam sistem. Fasilitas search dan show juga 
terdapat pada halaman ini. Fasilitas search digunakan untuk 
melakukan proses pencarian berdasarkan keyword yang 
dimasukkan. Fasilitas show digunakan untuk menampilkan baris 
data dengan pilihan yang dapat ditampilkan yaitu 10, 25, 50 dan 
100. Tampilan halaman data karyawan dapat dilihat pada 
Gambar 4.41. 

 

 
Gambar 4.41 Tampilan Halaman Data Karyawan 

 
 

b. Halaman Input Data Karyawan 
Halaman input data karyawan digunakan untuk proses 

input data karyawan yang terdiri dari nama karyawan, jabatan, 
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hak akses, email, username, dan password. Hak akses 
karyawan dibagi menjadi dua yaitu administrator dan operator. 
Perbedaan hak akses terletak pada pengoperasian sistem 
dimana operator tidak dapat melakukan input fuzzy dan 
perhitungan nilai EOQ. Proses input data karyawan dilakukan 
dengan mengklik menu tambah data dan data yang telah di-
input akan tersimpan ke dalam database. Data yang di-input-
kan dapat di-edit dan dihapus apabila terdapat perubahan atau 
kesalahan pada kode entitas karyawan. Tampilan halaman input 
data karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.42. 

 
 

 
Gambar 4.42 Tampilan Halaman Input Data Karyawan 

 
 

c. Halaman Edit Data Karyawan 
Halaman edit data karyawan digunakan untuk mengubah 

data karyawan yang telah tersimpan di dalam database. Proses 
edit ini dilakukan apabila terdapat perubahan maupun 
kesalahan pada saat input data-data karyawan seperti 
kesalahan nama atau jabatan. Data yang di-edit kemudian 
disimpan dan akan langsung berubah secara otomatis di dalam 
database. Tampilan halaman edit data karyawan dapat dilihat 
pada Gambar 4.43. 
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Gambar 4.43 Tampilan Halaman Edit Data Karyawan 

 
 

d. Halaman Hapus Data Karyawan 
Halaman ini digunakan untuk menghapus data karyawan 

yang telah tersimpan di dalam database. Tampilan halaman 
hapus data karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.44. 

 
 

Gambar 4.44 Tampilan Halaman Hapus Data Karyawan 
 
 

Proses hapus data dapat dilakukan apabila terdapat 
karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di KUD DAU Malang. 
Proses menghapus data dilakukan satu per satu pada data yang 



98 
 

akan dihapus. Ketika operator akan menghapus data produksi 
dan penjualan, akan muncul konfirmasi  hapus data. Data yang 
telah terhapus akan hilang secara otomatis dari database.  

10 Laporan 
Laporan merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat maupun mencetak laporan-laporan berdasarkan data 
yang diinput dalam sistem untuk digunakan oleh perusahaan. 
Laporan yang terdapat pada sistem ini adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Laporan Produksi dan Penjualan 

Halaman laporan produksi dan penjualan otomatis 
terhubung dengan halaman data produksi dan penjualan susu 
pasteurisasi KUD DAU malang. Pada halaman ini akan 
ditampilkan laporan produksi yang dapat diunduh maupun di 
cetak sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan. Informasi 
yang ditampilkan di dalam laporan meliputi judul laporan, kode 
produk, jenis produk, tanggal, jumlah produksi aktual, jumlah 
penjualan dan nama pelanggan. Tampilan laporan produksi dan 
penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.45.  
 

 
Gambar 4.45 Tampilan Laporan Produksi dan Penjualan  

 
b. Halaman Laporan Persediaan Bahan Penunjang 

Halaman laporan persediaan bahan penunjang otomatis 
terhubung dengan halaman data persediaan bahan penunjang 
susu pasteurisasi KUD DAU Malang. Pada halaman laporan 
persediaan bahan penunjang akan ditampilkan laporan yang 
dapat diunduh maupun dicetak sesuai dengan kebutuhan pihak 
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perusahaan. Informasi yang ditampilkan di dalam laporan 
meliputi judul laporan, kode bahan, jenis bahan, tanggal, jumlah 
persediaan masuk, nama pemasok, jumlah persediaan keluar 
dan jumlah persediaan akhir. Tampilan laporan persediaan 
bahan penunjang dapat dilihat pada Gambar 4.46.  
 

 
Gambar 4.46 Tampilan Laporan Persediaan Bahan Penunjang 

 
 

11. Help  
  Help adalah halaman yang digunakan untuk 
menampilkan penjelasan mengenai tahapan penggunaan 
sistem. Tampilan halaman help dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 
Gambar 4.47 Tampilan Halaman Help 
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Halaman help memberikan informasi mengenaipengoperasian 
sistem sistem kepada pengguna dengan jelas dan terperinci. 
Selain itu juga terdapat mengenai biaya penyimpanan dan 
persediaan serta penjelasan istilah lead time.  

 
12. Setting 
 Setting merupakan halaman yang digunakan untuk edit 
informasi sistem  yang telah dibuat. Halaman setting terdiri dari 
4 sub menu yaitu:  
a. Halaman Setting Home Text 
  Setting home text merupakan halaman yang digunakan 
untuk melakukan edit data dan informasi pada tampilan home. 
Tampilan halaman setting home text dapat dilihat pada Gambar 
4.48. 
 
 

 
Gambar 4.48 Tampilan Halaman Setting Home Text 

b. Halaman Setting Informasi 
  Setting informasi merupakan halaman yang digunakan 
untuk melakukan edit data dan informasi berupa alamat, kode 
pos dan nomor telepon dari KUD DAU Malang. Setelah 
disimpan, informasi akan ditampilkan pada setiap menu dalam 
sistem yang terletak di bagian bawah (footer). Tampilan setting 
informasi dapat dilihat pada Gambar 4.49. 
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Gambar 4.49 Tampilan Setting Informasi 

 
 

c. Halaman Ganti Logo 
  Halaman ganti logo digunakan untuk merubah logo 
sesuai dengan keinginan pengguna sistem yaitu pihak KUD 
DAU Malang. User dapat mengubah logo dengan cara mengklik 
browse kemudian memilih gambar yang akan dijadikan logo 
dengan terlebih dahulu menyimpan gambar tersebut. Tampilan 
halaman ganti logo dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 
Gambar 4.50 Tampilan Halaman Ganti Logo 
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d. Halaman Hapus Perhitungan Fuzzy Mamdani 
  Halaman hapus perhitungan fuzzy Mamdani  digunakan 
untuk menghapus data fuzzy yang telah tersimpan di dalam 
database sistem. Proses hapus input fuzzy dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan pihak perusahaan. Tampilan halaman hapus 
fuzzy dapat dilihat pada Gambar 4.51. 
 
 

 
Gambar 4.51 Tampilan Halaman Hapus Perhitungan Fuzzy Mamdani 

4.10 Pengujian Sistem 

 Tahapan terakhir setelah sistem menjadi prototype yaitu 
tahap pengujian. Tahap pengujian ini penting untuk melihat 
apakah prototype yang dibuat sudah sesuai harapan. Tahap 
pengujian ini ditinjau dari dua  segi, yaitu uji verifikasi dan uji 
validasi 

4.10.1 Uji verifikasi 

 Verifikasi merupakan proses pemeriksaan desain dan 
ketelitian antara logika operasional model (program komputer) 
dengan logika diagam alir. Uji verikasi dilakukan dengan tujuan 
pengujian apakah program berjalan sesuai dengan desain yang 
telah direncanakan. Hasil uji verifikasi yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Verifikasi 

Jenis 
Pengujian 

Proses Uji Hasil Uji 

Login Memasukkan 
username, 
password sesuai 
dengan level 
masing-masing 

Sistem dapat masuk dan 
memberikan akses untuk 
pengguna sistem sesuai dengan 
username dan password yang 
dimasukkan 

Input data, 
edit data, 
hapus data 

Memasukkan, 
mengubah, dan 
menghapus data 
ke dalam sistem 

Sistem dapat menyimpan data 
yang dimasukkan, diubah, 
maupun dihapus secara otomatis 

Pencarian 
data 

Memiih kategori 
pencarian dan 
memasukkan kata 
kunci yang akan 
dicari 

Sistem dapat menampilkan data 
yang sesuai dengan kategori dan 
kata kunci yang dimasukkan 

Logout Menekan botton 
“Logout” 

Sistem dapat kembali ke menu 
login 

 
 
 Pada perancangan sistem informasi pengendalian 
persediaan bahan ini, implementasi sudah sesuai dengan 
desain yang dirancang. Uji verifikasi juga dilakukan dalam 
memprediksi  jumlah produksi dengan metode fuzzy Mamdani 
menggunakan software Matlab R2015a, serta perhitungan EOQ 
bahan penunjang. Perhitungan tersebut dilakukan untuk 
memastikan output sesuai dengan rancangan.  
 Berdasarkan hasil uji verifikasi melalui perhitungan fuzzy 
Mamdani dan EOQ diketahui bahwa hasil perhitungan fuzzy 
Mamdani dan EOQ  sama dengan hasil pada program. Hal ini 
menunjukkan bahwa sistem sudah dirancang dengan benar dan 
sesuai dengan fungsinya. Menuurut Maturidi (2008), uji verifikasi 
merupakan kumpulan aktifitas yang menjamin perangkat lunak 
benar-benar sesuai dengan fungsinya. Verifikasi memeriksa 
penerjemahan model simulasi konseptual (diagram alur dan 
asumsi) ke dalam bahasa pemrograman secara benar. Hasil uji 
verifikasi metode fuzzy Mamdani dan EOQ dapat dilihat pada  
Lampiran 4 dan Lampiran 5. 
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4.10.2 Uji validasi 

 Uji validasi merupakan kumpulan aktivitas yang berbeda 
untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun dapat 
memenuhi keperluan pelangan (Maturidi,2008). Uji validasi 
bertujuan untuk menguji apakah sistem yang dirancang dapat 
berfungsi sepenuhnya dan memenuhi kebutuhan user sebagai 
sistem informasi yang dapat membantu proses pengendalian 
persediaan bahan pada KUD DAU Malang. Pada uji validasi, 
sistem informasi yang dirancang seharusnya melakukan apa 
yang benar-benar disyaratkan oleh user. Uji validasi dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 5 
responden. Responden terdiri dari kepala dan karyawan bagian 
produksi, bagian pengadaan bahan dan kepala unit. Kuisisoner 
berisi pertanyaan mengenai sistem yang dibuat untuk menguji 
kesesuaiannya dengan persyaratan kebutuhan user meliputi 
ketersediaan fitur, kesesuaian kebutuhan, kemudahan 
penggunaan, kejelasan informasi dan ketertarikan tampilan. 
Kuesioner uji validasi serta hasil rekapitulasi kuesioner uji 
validasi dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.  
 Uji validasi yang dilakukan dengan pengisian kuesioner 
oleh 5 responden, menunjukkan hasil cukup baik. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil masing-masing kriteria yang diujikan. 
Ketersediaan fitur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 4,4 
yang berarti sistem informasi sudah berisi fitur-fitur yang 
diinginkan oleh user secara lengkap. Kesesuaian kebutuhan 
menunjukkan hasil sebesar 4,2 yang berarti sistem informasi 
sudah sesuai dengan kebutuhan user. Kemudahan penggunaan 
menunjukkan hasil sebesar 3,6 yang berarti sistem informasi 
cukup mudah dioperasikan oleh user. Kejelasan informasi juga 
mempunyai nilai yang baik sebesar 4,2 yang berarti informasi 
yang terdapat dalam sistem informasi sudah jelas. Ketertarikan 
pada tampilan menghasilkan nilai sebesar 2,8 yang berarti 
tampilan sistem informasi kurang menarik. Dari beberapa aspek 
yang telah diuji dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini 
dapat dengan mudah digunakan baik oleh semua bagian di 
KUD DAU Malang terkait masalah persediaan bahan. Sistem 
informasi ini juga dapat memenuhi kebutuhan dari user, baik 
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dari fitur maupun informasinya. Namun pada sistem ini perlu 
adanya perbaikan pada tampilan agar sistem menjadi lebih 
menarik.  
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