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V   PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sistem informasi pengendalian persediaan bahan 
merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menentukan 
jumlah produksi susu pasteurisasi dengan menggunaan metode 
fuzzy Mamdani dan mengontrol persediaan dengan metode 
Economic Order Quantity (EOQ). jumlah produksi ditentukan 
dengan input permintaan dan persediaan produk. Jumlah 
produksi kemudian disesuaikan dengan jumlah komposisi 
produk sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan setiap bahan 
penunjang. Kebutuhan bahan penunjang digunakan sebagai 
input dalam menghitung nilai EOQ. Terdapat dua jenis user 
pada sistem informasi ini yaitu operator dan administrator. 
Administrator dapat mengetahui semua informasi dalam sistem 
serta bertugas untuk memasukkan data-data yang digunakan 
dalam menghitung target produksi dan nilai EOQ. Hak akses 
administrator dipegang oleh kepala bagian gudang dan kepala 
bagian produksi. Operator mendapat hak akses untuk 
mengetahui informasi produksi susu pasteurisasi dan informasi 
persediaan bahan serta mencetak informasi yang ada di dalam 
sistem. Sistem informasi ini memiliki beberapa fitur diantaranya 
data komposisi produk, data biaya persediaan, perhitungan 
fuzzy Mamdani, perhitungan EOQ, data produksi dan penjualan, 
data persediaan bahan penunjang, laporan, help dan setting.  

Prototype sistem informasi ini, dapat memudahkan 
pengguna dalam mengakses informasi mengenai produksi dan 
persediaan bahan di KUD DAU Malang. Selain itu perhitungan 
target produksi dan nilai EOQ dapat dilakukan dengan cepat 
dan tepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya uji verifikasi 
pada prototype yang telah dibuat. Selain uji verifikasi dilakukan 
juga uji validasi pada sistem. Dari hasil uji verifikasi dan uji 
validasi, diketahui bahwa prototype sistem informasi 
pengendalian persediaan ini sudah dirancang dengan benar dan 
sesuai dengan kebutuhan user. Sistem informasi yang 
dirancang dapat membantu perusahaan dalam mengetahui 
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target produksi pada periode tertentu dan juga membantu 
perusahaan dalam mengontrol persediaan bahan di gudang. 
Selain itu, sistem informasi juga dapat mempermudah 
perusahaan dalam mendapatkan informasi yang diinginkan 
terkait produk dan persediaan bahan. 

5.2 Saran 

Pada prototype sistem informasi ini perlu adanya fitur 
atau menu tambahan untuk melakukan permalan permintaan 
dan persediaan produk. Hasil nilai EOQ, frekuensi pemesanan, 
interval pemesanan, SS dan ROP juga masih belum bisa 
tersimpan di dalam database. Pada penelitian selanjutnya juga 
diharapkan adanya klasifikasi laporan berdasarkan periode 
tertentu atapun berdasarkan jenis produk dan jenis bahan.  
Selain itu perlu adanya perbaikan tampilan agar sistem 
informasi menjadi lebih menarik. 
 


