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BAB I 
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pengambilan keputusan pengendalian stok barang  merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik usaha perdagangan, karena keputusan yang tepat akan memberikan hal yang terbaik untuk penyelesaian masalah. Permasalahan-permasalahan yang saat ini banyak dialami oleh usaha perdagangan adalah pemilihan supplier untuk memenuhi stok barang.
Jika di lihat dari permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam perusahaan diperlukan suatu sistem pendukung pengendalian stok, untuk merekam sistem tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model matematis.
Rumusan Masalah
Dengan permasalahan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang berdasar kriteria stok barang pada supplier, harga jual, waktu tunggu pesanan datang (lead time), kualitas, dan layanan supplier dengan menggunakan model-model penilaian, diharapkan pemakai sistem dapat memilih supplier untuk memenuhi stok barang. Hasil dari proses ini sistem memberikan alternatif solusi bagi pihak pembuat keputusan dalam pembelian barang dari masing–masing supplier beserta urutan kriteria. 
Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang di teliti meliputi:
	Sistem melakukan perhitungan stok barang berdasarkan jumlah pembelian barang dan jumlah penjualan barang tanpa ada retur.

Sistem melakukan transaksi pembelian barang sesuai dengan jumlah barang yang diperlukan dengan tidak melihat resiko-resiko yang terjadi.
	Parameter yang digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan adalah stok barang yang dimiliki supplier, harga jual barang, waktu tunggu pesanan datang (lead time), kualitas dan pelayanan supplier.
	Sistem akan melakukan analisis dan penilaian dengan model-model penilaian.
	Sistem akan memberikan alternatif berdasarkan kriteria bagi pihak pembuat keputusan dalam memilih supplier untuk memenuhi stok barang.
	Sistem pendukung keputusan tidak hanya satu jenis barang.
	Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan supplier.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan memilih supplier dalam memenuhi stok barang berdasarkan kriteria.

Tinjauan Pustaka
Dari penelitian yang dilakukan Dwi Sukistyaningsih (2006) yang berjudul sistem pendukung keputusan dalam pemilihan menu makanan sehat untuk anak telah di buat sistem pendukung keputusan untuk memilih makanan sehat pada kasus anak umur 1 sampai 12 tahun berdasarkan kebutuhan kalori dari berat badan ideal dan jenis diet anak dengan menggunakan model matematis.
Dari penelitian yang dilakukan Eries Surya Laksana (2006) yang berjudul sistem pendukung keputusan pemberian remisi bagi tahanan telah di buat suatu sistem pendukung keputusan untuk proses profil matching dan analisis gap di buat berdasarkan data dan norma–norma tahanan yang terdapat di Lembaga Permasyarakatan.

BAB II 
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan
Ada beberapa Definisi Sistem Pendukung Keputusan adalah
Menurut Little (1970) mendefinisikan sistem pendukung keputusan sebagai ”sekumplan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan.”
Menurut Alter (1980) mendefinisikan sistem pendukung keputusan dengan membandingkannya dengan sistem EDP (electronic data processing) tradisional pada lima dimensi.
Menurut Moore dan Chang (1980) berpendapat bahwa konsep struktur (bahwa sistem pendukung keputusan dapat menangani situasi semiterstruktur dan tidak terstruktur), 
Dari ketiga definisi di atas, maka sistem pendukung keputusan dapat didefinisikan sebagai sistem dapat diperluas untuk mampu mendukung analisis data ad hoc dan pemodelan keputusan, berorientasi terhadap perencanaan masa depan, dan digunakan pada interval yang tidak reguler dan tak terencana.



2.2. Proses Pengambilan Keputusan
Simon (1960) mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini terdiri dari tiga fase, yaitu:
Intelligence, tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.
Design, tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.
Choice, pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. 

2.3. Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan
Sudirman dan Widjajani (1996), mengemukakan ciri-ciri sistem pendukung keputusan yang dirumuskan oleh Alters Keen, sebagai berikut :
	Sistem pendukung keputusan ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh para manajer yang berada di tingkat puncak.

Sistem pendukung keputusan merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data.
Sistem pendukung keputusan memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer.
	Sistem pendukung keputusan bersifat luwes dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

2.4. Komponen – Komponen Sistem Pendukung Keputusan
Ada beberapa komponen sistem pendukung keputusan adalah
	Subsistem manajemen data

Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang berisi data yang relevan untuk situasi dan di kelola oleh perangkat lunak yang di sebut sistem manajemen database (DBMS).
	Subsistem manajemen model

Merupakan paket perangkat lunak ynag memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Software ini di sebut dengan Model Base Management Sistem (MBMS). Subsistem itu sendiri di susun atas beberapa elemen model, serta eksekusi model, integrasi model, dan model command processor.
	Subsistem management pengetahuan

Subsistem ini dapat mendukung subsistem lainnya atau bertinadak sebagai komponen bebas, yang memiliki kecerdasan untuk menambah kemampuan pengambil keputusan dalam masalah-masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur.
	Subsistem antar muka pengguna

Pengguna dapat berkomunikasi dan memerintah sistem pendukung keputusan melalui subsistem ini. Sub sistem antar muka pengguna dikelola dengan sebuah software yang dinamakan User Interface Management Sistem (UIMS).
	Pengguna

Pengguna dipertimbangkan menjadi bagian dari sistem. Para peneliti menyatakan sistem pendukung keputusan berhasil dengan baik karena adanya interaksi yang intensif antara pengguna dengan komputer.



2.5. Data dan Model Penilaian
Data yang dimaksud adalah data yang digunakan untuk model penilaian dalam proses sistem pendukung keputusan untuk pemilihan supplier di dalam memenuhi stok barang.
Model – model yang digunakan sebagai berikut :
Model penilaian harga ( bobot 30 % )
No
Jenis harga
Nilai
1
Sangat murah
100
2
Murah
80
3
Mahal
60
4
Sangat mahal
40

Model penilaian kualitas ( bobot 30 % )
No
Jenis kualitas
Nilai
1
Kualitas 1
100
2
Kualitas 2
80
3
Kualitas 3
60
4
Kulaitas 4
40

Model penilaian ( bobot 20 % )
No
Jenis Leadtime
Nilai
1
Sangat cepat
100
2
Cepat
80
3
Lama
60
4
Paling lama
40

Model penilaian ( bobot 20 % )
No
Jenis Pelayanan
Nilai
1
Sangat puas
100
2
Puas
80
3
Tidak puas
60
4
Sangat tidak puas
40



Rumusan penilaian 
Penilaian Harga		: Jenis harga x 30 %		= Nhr
Penilaian Kualitas		: Jenis kualitas x 30 %		= Nkl
Penilaian Leadtime	: Jenis leadtime x 20 %		= Nlt
Penilaian pelayanan	: Jenis pelayanan x 20 %	= Npy
Total penilaian		= Nhj + Nkl + Nlt + Npy

Keterangan :
Nhj adalah Nilai harga , Nkl adalah Nilai kualitas, Nlt adalah Nilai leadtime dan Npy adalah Nilai pelayanan.
Perhitungan Kriteria
100 – 85	: Baik sekali
>85 – 70	: Baik
>70 – 55	: Cukup
>55 – 40	: Kurang  

2.6. Pengertian Stok Barang ( Persediaan )
Persediaan pada perusahaan dagang di sebut persediaan barang dagang, yang terdiri atas barang – barang yang disediakan oleh perusahaan untuk di jual kepada konsumen selama periode normal perusahaan.
Pada Perusahaan dagang, persediaan terdiri dari berbagai macam dan jenis.
Persediaan memiliki dua karakteristik penting, yakni :
	Persediaan tersebut merupakan milik perusahaan.
	Persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. 

Oleh karena itu dalam perusahaan dagang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan yang di sebut persediaan barang dagangan. Persediaan ini meliputi segala macam barang dagangan yang dimiliki perusahaan.

2.7. Sekilas Tentang Java
Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek dan bebas platform, dikembangkan oleh SUN Micro System dengan sejumlah keunggulan yang memungkinkan Java dijadikan sebagai bahasa pengembangan enterprise. 
Keunggulan – keunggulan Java adalah Berbasis GUI, Berorientasi Object, Aplikasi Web, Multiplatform, Keamanan, Bisa digunakan pada Aplikasi Jaringan Terdistribusi, Mendukung Software Mission-Critical, Multithread
Arsitektur Java merupakan arsitektur J2SDK, yang merupakan salah satu versi Java yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas PC.
Adapun Arsitektur Java adalah sebagai berikut :
	Platform

Yaitu sistem operasi yang menjalankan Java Virtual Machine (JVM)
	Swing dan AWT

Yang digunakan untuk membungkus aplikasi agar memiliki tampilan (interface) yang bagus (GUI)
	Utilitas

Untuk menjalankan aplikasi Java pada lingkungan desktop
Program Java bisa dijalankan pada sebuah sistem operasi karena keberadaan Java Virtual Machine (JVM) dan konsep byte-code. Karena hal inilah mengapa ada slogan khusus untuk Java, write one, run anywhere. Artinya hanya dengan membuat dan mengkompilasi sebuah program Java, program tersebut bisa dijalankan di mana saja.
	 
Fase – Fase Pemrograman JAVA 
 
Gambar  dibawah  ini  menjelaskan  aliran  proses  kompilasi  dan  eksekusi  sebuah program Java : 
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Gambar 2.1. Fase dari sebuah program java
Penjelasan dari gambar di atas adalah
Langkah  pertama  dalam  pembuatan  sebuah  program  berbasis  Java  adalah menuliskan kode program pada text editor, kemudian menyimpan kode program dengan ekstensi .java, kemudian kompilasi file dengan hasil dari kompilasi dengan ekstensi .class. Berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. 

2.8. Sekilas Tentang MySQL
MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database management system) yang bersifat ”terbuka” (open source) yang menggunakan bahasa standar SQL (Structure Query Language) sebagai bahasa interaktif dalam mengelola data.
Ada beberapa keunggulan MySQL adalah kecepatan, mudah digunakan, open source, kapabilitas, replikasi data, biaya rendah (relatif gratis), konektifitas dan keamanan, fleksibilitas/portabilitas, lintas platform sistem informasi.
Adapun perintah–perintah dasar MySQL adalah

	Menampilkan database dengan perintah show databases

Membuat database baru dengan perintah create databases 
	Memilih database yang akan digunakan dengan perintah use
Membuat tabel baru dengan perintah create table 
Menampilkan tabel dengan perintah show tables
	Mengisikan data dengan perintah insert
Menampilkan data dengan perintah select
Mengubah data dengan perintah update
Menghapus data dengan perintah delete
Menghapus tabel dengan perintah drop table

2.9. Sekilas Tentang Ireport
Ireport bersifat OpenSource dan berlisensi GPL. Ireport merupakan salah satu report designer untuk JasperReport, ireport juga dapat mendesign report layout secara grafis atau drag and drop. Ireport mensupport semua kemampuan JasperReport mulai dari Text, Gambar, Chart, Barcode, SubReport, DataSource dan lain-lain.
Ireport juga mempermudah kita untuk memanage koneksi database termasuk membuat DataSource dengan command query, ireport juga dapat mencompile (klik build->compile) dan mem-view (klik build->execute) report yang sedang di buat dapat memilih jenis preview yang akan dimunculkan seperti pdf, html, atau yang lain dan dapat juga memilih koneksi/datasource mana yang akan digunakan dalam preview tersebut, bahkan menampilkan report tanpa datasource (klik build->execute (empty datasource).



















BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Analisis sistem
3.1.1. Analisis obyek yang di teliti 
Berdasarkan dari latar belakang masalah pada bab 1 dapat di analisa bahwa pemilihan supplier dapat ditentukan dari variabel digunakan yang terdiri harga barang, stok barang, leadtime, kualitas barang, dan layanan supplier yang menggunakan model – model pembobotan.
Dengan menggunakan model tersebut memungkinkan untuk memilih supplier sesuai  analisa  dengan hasil – hasil perhitungan yang digunakan sehingga mendapatkan keputusan dengan beberapa alternatif.

3.1.2.  Sistem Perangkat Keras
Spesifikasi perangkat keras untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini antara lain : Prosesor intel Pentium III, Sistem operasi windows xp, Memory 256 MB, Hardisk 40 GB, Monitor dengan tipe VGA, Printer untuk mencetak laporan.


3.1.3. Sistem Perangkat Lunak
          Perangkat lunak merupakan suatu dokumen yang menggambarkan operasi yang digunakan untuk pemrograman atau struktur data yang oleh program dimanipulasi untuk menghasilkan informasi. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung sistem ini antara lain :  Sistem Operasi Windows XP, PHP Triad, Java (J2SE), NetBeans IDE 5.5, Ireport-2.0.2

Perancangan Sistem
 Diagram Konteks (Context Diagram)
Diagram konteks adalah Diagram Alir Data yang memperlihatkan sistem sebagai sebuah proses. Tujuannya adalah memberikan pandangan umum sistem, dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Diagram Konteks (Context Diagram)

 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan
 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan menggambarkan keseluruhan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan supplier yang dibentuk dari rancangan yang ada, di mana sistem pendukung keputusan ini melibatkan ketiga subsistem tersebut.
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Gambar 3.2 Arsitektur sistem pendukung keputusan untuk pemilihan supplier

3.3. Rancangan Struktur Tabel
Pada perancangan sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang ini terdiri dari 5 buah tabel yaitu kategori, supplier, jual, beli, dan bobot. 
Adapun struktur tabel – tabel di atas adalah sebagai berikut :
. Rancangan Struktur Tabel Kategori
Tabel ini berfungsi untuk merekam data kategori barang. Adapun perancangannya sebagai berikut :
Nama tabel		:	kategori
Field Kunci		:	kode_kategori 
Tabel 3.1: kategori
No.
Nama field
Tipe
Lebar
Keterangan
1
kode_kategori
integer
6
Kode kategori
2
nama_kategori
varchar
35
Nama kategori
3
satuan
varchar
10
Satuan 
4
stok
integer
6
Stok awal
5
stok_minimal
integer
6
Stok minimal


. Rancangan Struktur Tabel Supplier
Tabel ini berfungsi untuk merekam data pemasok barang (supplier). Adapun perancangan tabel supplier sebagai berikut :
Nama tabel		:	supplier
Field kunci		:	kode_supplier
Tabel 3.3: supplier
No.
Nama field
Tipe
Lebar
Keterangan
1
kode_supplier
integer
6
Kode supplier
2
nama
varchar
50
Nama supplier
3
alamat
varchar
50
Alamat supplier
4
kota
varchar
35
Kota supplier
5
propinsi
varchar
35
Propinsi supplier
6
kdpos
varchar
5
Kode pos
7
telp
varchar
20
Nomor telepon


. Rancangan Struktur Tabel Jual
Tabel ini berfungsi untuk merekam data transaksi penjualan barang. Adapun perancangan tabel jual adalah sebagai berikut :
Nama tabel		:	jual
Field kunci		:	kode_jual 
Field kunci tamu	:	kode_kategori
Tabel 3.4: jual
No.
Nama field
Tipe
Lebar
Keterangan
1
kode_jual
integer
6
Nomor nota jual
2
kode_kategori
integer
6
Kode kategori
3
tgl_jual
date

Tanggal transaksi jual
4
jumlah
integer
3
Jumlah yang di jual


. Rancangan Struktur Tabel Beli
Tabel ini berfungsi untuk merekam data transaksi pembelian barang. Adapun perancangan tabel beli adalah sebagai berikut :
Nama tabel		:	beli
Field kunci		:	kode_beli
Field kunci tamu	:	kode_kategori



Tabel 3.5: beli
No.
Nama field
Tipe
Lebar
Keterangan
1
kode_beli
integer
6
Nomor nota beli
2
kode_kategori
integer
6
Kode kategori
3
tgl_beli
Date

Tanggal transaksi beli
4
jumlah
integer
3
Jumlah yang di beli


Rancangan Struktur Tabel Bobot
Tabel ini berfungsi untuk merekam hasil pembobotan untuk masing-masing variabel yang dimiliki oleh supplier.
Nama tabel		:	bobot
Field kunci tamu	:	kode_supplier
Tabel 3.6: bobot
No.
Nama field
Tipe
Lebar
Keterangan
1
kode_supplier
integer
6
Kode supplier
2
Kode_kategori
integer
6
Kode kategori
3
hrg_beli
integer
3
Harga beli barang
4
stok
integer
3
Stok barang
5
lead_time
integer
3
Waktu tunggu pesanan
6
kualitas
integer
3
Kualitas barang
7
layanan
integer
3
Layanan supllier












 Relasi Antar Tabel
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                   Gambar 3.3 Relasi tabel

Keterangan :
*		Field kunci
**		Field kunci tamu
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	relasi satu ke banyak (one to many)
Penjelasan Relasi Antar Tabel
	Relasi antar tabel kategori dengan tabel jual adalah one to many, artinya satu kategori barang dapat melakukan beberapa kali transaksi penjualan.
	Relasi antar tabel kategori  dengan tabel beli adalah one to many, artinya satu kategori barang dapat melakukan beberapa kali transaksi pembelian.
	Relasi antar tabel kategori dengan tabel bobot adalah one to many, artinya pembobotan dapat dilakukan beberapa kategori barang. 
	Relasi antara tabel supplier dengan tabel bobot adalah one to many, artinya pembobotan dapat terdiri dari satu atau lebih supplier.  


Rancangan Form Masukan (Input) dan Keluaran Sistem
Perancangan tampilan dipergunakan untuk merancang bentuk tampilan secara keseluruhan dari sistem yang akan dibangun, berikut ini rancangan input dan keluaran sistem pendukung keputusan pengendalian stok barang.
 Rancangan Form Input Data Kategori
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   Gambar 3.4. Rancangan form input data kategori


Rancangan Form Input Data Supplier
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   Gambar 3.5. Rancangan form input data supplier

Rancangan Form Input Stok Supplier
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  Gambar 3.6. Rancangan form input stok supplier
	Rancangan Form Transaksi Penjualan
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Gambar 3.7. Rancangan form transaksi penjualan


Rancangan Form Transaksi Pembelian
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Gambar 3.8. Rancangan form transaksi pembelian

Rancangan Cek Stok Kategori Barang
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Gambar 3.9. Rancangan form cek stok barang
Rancangan Form Analisa Supplier
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Gambar 3.10. Rancangan form analisa


3.5.8. Rancangan Form Hasil Analisa Supplier
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Gambar 3.11. Rancangan form hasil analisa supplier

3.5.9. Rancangan Laporan hasil analisis supplier
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
UNTUK PENGENDALIAN STOK BARANG

DAFTAR SUPPLIER PER KATEGORI BARANG
Kode kategori  Nama supplier  Stok  Harga  Kualitas  Leadtime Layanan Kriteria
  xxxx 	xxxxxx	xxx     xxxx       xxxxx	xxxx	xxxx



Gambar 3.12 Rancangan laporan hasil analisis pemilihan supplier







BAB 1V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

4.1. Implementasi Sistem
 Berdasarkan perancangan pada bab III, selanjutnya yaitu menuju pada program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Standart Edition (J2SE), dan basis data MySQL. Sebelum program diterapkan terlebih dahulu harus bebas dari kesalahan – kesalahan seperti penulisan bahasa atau kesalahan logika. Setelah itu maka program di uji dengan melakukan input data untuk di olah sehingga menghasilkan informasi.

4.2. Pengoperasian Program
Untuk pengoperasian program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang, adapun langkah – langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Menginstal program – program pendukung   sistem
Untuk menjalankan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang pada komputer, maka program – program pendukung yang harus di instal adalah jdk-1_5_0_09, NetBeans IDE 5.5, PHPTriad v2.11, iReport-2.0.2

Mengumpulkan data – data
Setelah penulisan kode program maka file – file yang berekstensi .java dikumpulkan dalam suatu direktori yaitu SPK dimana direktori tersebut berada pada direktori D:\DataEka\Data\Eka\SI\Skripsi\program\SPK, sedangkan untuk database diberi nama spk yang di simpan di direktori C:\apache\mysql\data\spk.

4.3. Pembahasan Program
Pada pembahasan program ini akan membahas cuplikan program (prosedur) inti dari sistem yang telah dikembangkan berdasarkan hasil perancangan sistem pada bab bab III. 
Berikut ini adalah beberapa cuplikan program yang di buat adalah
4.3.1.  Koneksi ke MySQl
Koneksi digunakan untuk menghubungkan ke database MySQL. Penulisan kode program java untuk koneksi tersebut adalah sebagai berikut :

try {
  conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/spk","", "");
}
catch(SQLException se){
System.out.println("Koneksi Gagal: " + se);
ada_kesalahan = true;  
}
catch (Exception ex) {
System.out.println("Kesalahan: " + ex);         
}


Maksud dari perintahDriverManager.getConnection("jdbc:mysql:
//localhost/spk","", "") adalah menghubungkan driver java dengan nama driver jdbc, server mysql dengan nama server localhost, nama databases, nama user, dan password yang di simpan dalam variabel conn. Sedangkan perintah try dan cath  merupakan kata kunci yang disediakan oleh Java untuk menangani eksepsi. Jika program di dalam statement try dijalankan mengalami kesalahan, maka tampil tulisan Koneksi Gagal yang diikuti dengan tampilan kesalahan.  
4.3.2.  Menyimpan data 
Untuk menyimpan data dalam suatu tabel penulisan kode programnya adalah sebagai berikut :
try{

    Statement stat = conn.createStatement();
           
    String sql = "select stok from stok where
    kode_kategori="+barang[0]+" 
    and kode_supplier="+supplier[0]+"";
               
                ResultSet rs = stat.executeQuery(sql);
                if(rs.next()){
                    stok=rs.getInt("stok");
                }
     String sql2 = "INSERT INTO bobot
     (kode_supplier,    kode_kategori,harga, kualitas, 
      lead_time, layanan, stok) 
      VALUES ('"+supplier[0]+"','"+barang[0]+"','"+harga[1]+"',
      '"+leadtime[1]+"','"+kualitas[1]+"','"+layanan[1]+"',
      "+stok+");";
      hasil_penyisipan2 = stat.executeUpdate(sql2);
                
   if( hasil_penyisipan2 > 0)  {
     javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog
     (null, "Data Analisa "+supplier[1]+" Telah Tersimpan");
         kosongkan();
         tampilTabel2(); 
    } else
    javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog
(null, "Data Gagal Disimpan");
 
            }
            catch(Exception e){
                System.out.println("Error : "+e);
            }
        }             


4.3.3. Membatalkan pengisian data
private void buttonBatalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
    
        kosongkan();
    }                                           

    private void kosongkan(){
        comboNamaSupplier.setSelectedItem("-- Pilih Supplier --");
        comboBarang.setSelectedItem("-- Pilih Barang --");
        comboHarga.setSelectedItem("");
        comboKualitas.setSelectedItem("");
        comboLeadTime.setSelectedItem("");
        comboPelayanan.setSelectedItem("");
        textStok.setText("");
                
    
    Maksud perintah di atas adalah, jika diklik tombol batal maka isian akan kembali ke posisi awal yang terdiri dari isian combo barang, isian combo harga, isian combo kualitas, isian combo leadtime, isian combo pelayanan dan isian pada text stok.  
          
4.4. Pembahasan Sistem
4.4.1. Tampilan Menu Utama
	Form utama ini menyediakan beberapa pilihan menu yaitu menu INPUT, TRANSAKSI, CEK, ANALISA, LAPORAN dan EXIT, dan pada setiap menu terdapat sub menu pilihan yang berfungsi untuk memanggil form anak yang ada pada aplikasi ini.
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Gambar 4.1. Tampilan menu utama

4.4.2. Input Data Supplier 
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Gambar 4.2. Input data supplier
Form input data supplier berfungsi untuk menginputkan data supplier yang terdiri dari kode supplier, nama supplier, alamat supplier, kota, propinsi, kode pos dan no. Telp. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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Gambar 4.3. Pesan simpan data supplier
Yang artinya data supplier telah berhasil di simpan. Kemudian jika diklik button batal, maka pengisian dibatalkan dan kembali ke posisi semula. Jika diklik button Keluar, maka tampil konfirmasi keluar. Ada dua pilihan, kilk yes maka keluar aplikasi, klik no untuk membatalkan.
file_29.png

file_30.wmf


Gambar 4.4. Konfirmasi keluar

4.4.3. Input Data Kategori
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Gambar 4.5. Input data kategori
Form input data kategori berfungsi untuk menginputkan data kategori yang terdiri dari kode kategori, nama kategori, satuan ,stok dan stok minimal. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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                     Gambar 4.6 Pesan simpan data kategori
4.4.4. Form Input Stok Supplier
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Gambar 4.7. Input stok supplier
Form input stok supplier berfungsi untuk menginputkan stok supplier berdasarkan kategori barang yang terdiri dari supplier yang merupakan combobox pilihan kode dan nama supplier, kategori barang, dan stok. Untuk stok merupakan jumlah stok yang dimiliki oleh supplier. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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            Gambar 4.8. Pesan simpan data barang



4.4.5. Form Transaksi Pembelian
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Gambar 4.9. Transaksi pembelian
Form transaksi pembelian berfungsi untuk aplikasi transaksi pembelian barang yang terdiri dari kode pembelian, tanggal pembelian merupakan penanggalan otomatis, kode kategori merupakan combobox pilihan kode dan nama kategori barang, jumlah. Untuk isian jumlah secara otomatis akan menambah stok yang ada pada tabel kategori. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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                  Gambar 4.10. Pesan simpan data pembelian

4.4.6. Form Transaksi Penjualan
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Gambar 4.11. Transaksi penjualan
Form transaksi penjualan berfungsi untuk aplikasi transaksi penjualan barang yang terdiri dari kode penjualan, tanggal penjualan merupakan penanggalan otomatis, kode kategori merupakan combobox pilihan kode dan nama kategori barang, jumlah. Untuk isian jumlah secara otomatis akan mengurangi stok yang ada pada tabel kategori. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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         Gambar 4.12. Pesan simpan data penjualan
Jika stok kategori barang kurang dari atau sama dengan stok minimal, maka tampil pesan
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Gambar 4.13. Pesan stok minimal

4.4.7. Form Cek Stok Barang
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Gambar 4.14. Cek stok barang
Form cek stok barang berfungsi untuk mengecek nama barang yang stoknya minimal dan sudah dibawah minimal sesuai dengan kategori barang. Jika diklik button cek stok, maka otomatis data kategori barang yang stoknya minimal dan sudah dibawah minimal akan tampil pada form tabel. Jika diklik button analisa maka tampil form Analisis supplier.
4.4.8. Form Analisis Supplier
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Gambar 4.15. Analisis supplier
Form analisis supplier berfungsi untuk melakukan aplikasi pembobotan untuk variabel harga, kualitas, leadtime dan pelayanan. Yang diinputkan kategori barang merupakan combobox, stok merupakan stok yang dibutuhkan, kemudian klik button tampilkan supplier, supplier merupakan combobox pilihan kode dan nama supplier. Dan untuk nama supplier jika disimpan dengan nama sama, maka secara otomatis terhapus oleh sistem. Jika diklik button simpan, maka tampil pesan
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                       Gambar 4.16. Pesan simpan data analisa

4.4.9. Form Hasil Analisis Supplier
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Gambar 4.17. Hasil analisis supplier
Form laporan analisis supplier berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan secara keseluruhan sesuai dengan pilihan kategori barang. Jika diklik button report maka tampil
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Gambar 4.18 Laporan perhitungan analisis supplier
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan.
Dengan selesainya pembuatan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pengendalian Stok Barang ini maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
	Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pengendalian Stok Barang maka dapat membantu manajemen dalam proses matematis seperti menghitung nilai harga barang.

Aplikasi ini menyediakan lebih dari 1 kategori barang untuk pemenuhan stok barang berdasarkan kriteria yang disajikan dalam bentuk laporan. 
	Manajemen dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan pemilihan supplier di dalam memenuhi stok barang yang dibutuhkan.

5.2. Saran
Untuk pengembangan sistem ini lebih lanjut penulis menyarankan agar : 
	sistem pendukung keputusan untuk pengendalian stok barang ini bisa digunakan dengan metode lain untuk menyelesaikan kasus yang sama.
	Sebaiknya aplikasi ini menyajikan form dengan tampilan yang lebih menarik.
	Laporan yang dihasilkan dapat menyajikan laporan berdasarkan hari, bulan dan tahun.
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