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ABSTRAK 

Kedatangan konsumen usaha kuliner yang tidak menentu dengan pola kedatangan dan jumlah pesanan 

yang bervariasi mengikuti dinamika stokastik nonstationary and compound poisson process 

memerlukan perencanaan sumber daya yang efisien. Sistem pendukung keputusan membantu pihak 

manajemen merencanakan sumber daya dalam penjadwalan pekerja maupun persediaan bahan baku. 

Penjadwalan shift kerja dari tenaga kerja mempertimbangkan pola kedatangan konsumen 

nonstationary poisson process. Perencanaan persediaan bahan baku mempertimbangkan pola 

kedatangan pesanan compound poisson process. Sistem pendukung keputusan dengan didukung 

basisdata dan model simulasi secara terintegrasi memberikan rekomendasi perencanaan sumber daya 

pada pihak manajemen. 

 

Kata kunci: usaha kuliner, nonstationary poisson process, compound poisson process, perencanaan 

sumber daya, sistem pendukung keputusan, simulasi 

 

PENDAHULUAN 

Usaha kuliner berkembang pesat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Minimnya 

waktu yang tersisa untuk menyempatkan waktu makan siang bagi pelaku ekonomi, mengakibatkan 

mereka mencari makanan yang praktis. Berbagai usaha kuliner menawarkan menu yang beragam dan 

terus berlomba untuk selalu menyajikan menu-menu baru, dan tanpa disadari telah mengubah gaya 

hidup dan pola makan konsumennya terutama di perkotaan. 

Dalam pengembangan usahanya, usaha kuliner melayani konsumen untuk dimakan di tempat 

atau dibawa pulang, bahkan juga melayani pesanan siap antar. Perilaku konsumen dalam membeli 

makanan tersebut memerlukan perencanaan sumber daya yang baik, agar mampu memuaskan 

pelanggan dan memperbaiki tingkat pelayanan. Jumlah pekerja yang melayani perlu direncanakan dan 

dijadwalkan. Persediaan bahan-bahan baku perlu direncanakan dan dikendalikan. 

Kedatangan konsumen usaha kuliner yang tidak menentu dengan pola kedatangan dan jumlah 

pesanan yang bervariasi mengikuti dinamika stokastik nonstationary and compound poisson process 

perlu dipelajari dengan lebih baik, untuk menghasilkan perencanaan usaha yang efektif terutama 

dalam perencanaan sumber daya yang efisien. Perencanaan penjadwalan pekerja dalam shift kerja 

perlu mempertimbangkan pola kedatangan konsumen nonstationary poisson process. Perencanaan 

persediaan bahan baku dengan demand probabilistik perlu mempertimbangkan pola kedatangan 

pesanan compound poisson process. Dengan model simulasi nonstationary and compound poisson 

process yang terintegrasi dengan sistem pendukung keputusan akan membantu dalam merencanakan 

sumber daya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan yang didukung 

model simulasi dalam perencanaan sumber daya pada usaha kuliner, terutama untuk menjadwalkan 

pekerjanya dan untuk mengendalikan persediaan bahan bakunya. 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perancangan teknik 

(engineering design research). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk membangun rancangan 

purwarupa dengan mengikuti kaidah rekayasa keteknikan untuk menawarkan alternatif solusi dari 
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permasalahan atau memenuhi kebutuhan. Dalam penelitian ini, sistem pendukung keputusan didukung 

oleh sistem informasi berbasis data dan model keputusan berbasis simulasi. Gambar 1 menunjukkan 

diagram alir yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

 
Obyek penelitian ini adalah usaha kuliner dengan karakteristik Nonstationary Poisson Process. 

Nonstationary Poisson Process mempunyai sifat memoryless/markovian dan penambahan independen 
(independet increments), namun menghilangkan sifat penambahan stasioner dari proses Poisson. 
 
HASIL  PENELITIAN  DAN  ANALISA  PEMBAHASAN 

Pengembangan sistem pendukung keputusan mengikuti metodologi analisa dan perancangan sistem. 

Pada tahap analisa sistem, dilakukan pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan 

entitas dan kebutuhan proses bisnis yang termasuk dalam sistem usaha kuliner. 

Entitas yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penjadwalan pekerja 

dan perencanaan persediaan bahan baku di industri kuliner meliputi : data menu makanan, data bahan 
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baku, data stok, data transaksi gudang, data sumber daya manusia, data penjadwalan kerja, dan data 

transaksi pelanggan. 

Proses bisnis yang terdapat dalam usaha kuliner terkait dengan keputusan penjadwalan pekerja dan 

perencanaan persediaan bahan baku, meliputi : Mengelola data menu dan data bahan baku, Menambah 

data menu beserta bahan baku dan stoknya, Mengelola data stok, Mengambil barang dari gudang, 

Mengadakan barang masuk gudang, Mengelola data sumber daya manusia, Menjadwalkan kerja SDM, 

Mendata presensi SDM, dan Melayani transaksi pembelian dari pelanggan. 

Hubungan antara entitas dan proses bisnis yang dijalankan dalam usaha kuliner terkait dengan 

pengembangan sistem pendukung keputusan penjadwalan tenaga kerja dan perencanaan persediaan 

bahan baku ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel  1.  Matriks CRUD Hubungan Entitas dan Proses Bisnis 

 
Pada tahap desain sistem, pengembangan sistem pendukung keputusan yang didukung model 

simulasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya pada sistem usaha kuliner mencakup tiga 
hal, yaitu : desain sistem basisdata, desain model keputusan dengan pendekatan simulasi nonstationary 

compound poisson process, dan desain sistem pendukung keputusan. Ketiga desain tersebut terintegrasi 
untuk membangun sistem pendukung keputusan perencanaan sumber daya, khususnya perencanaan 
persediaan dan penjadwalan pekerja. 

Sistem basisdata yang dikembangkan memadukan beberapa tabel data yang dihubungkan dalam 
koneksi relasi. Tabel-tabel data dan koneksi relasi antar tabel ditunjukkan Gambar 2. 

 
Gambar 2 Entity Relationship Diagram 
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Koneksi relasi yang menghubungkan beberapa tabel data dalam sistem basisdata menggunakan 
migration key. Pada ERD di Gambar 2, terdapat hubungan aggregation atau categorization di Tabel 
Menu menjadi dua kategori, yaitu : MenuPaket dan MenuSatuan. Data menu selain yang ditawarkan 
menu satuan yang dapat dipilih oleh pelanggan, industri waralaba juga menawarkan menu paket yang 
harganya lebih murah dibandingkan jika dihitung gabungan dari harga per menu satuan. 

Pengembangan program simulasi dengan pendekatan kejadian diskrit (discrete event based 
simulation) dibangun terdiri dari executive routine atau main program, beberapa event routines dan 
subprogram lainnya. Executive routine mempunyai fungsi untuk mengendalikan keseluruhan eksekusi 
simulasi. Event routines mempunyai fungsi untuk menunjukkan rangkaian tindakan yang dikerjakan 

program simulasi mengikuti jenis kejadian yang teridentifikasi sesuai perubahan status di sistem. 
Kejadian-kejadian yang muncul dalam sistem digambarkan dalam event graph seperti yang ditunjukkan 
Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Event Graph 

 
Berdasarkan event graph dari Gambar 3, selanjutnya didekomposisi sesuai kejadian, yaitu kejadian 

pelanggan datang (arrival routine), kejadian pelanggan selesai dilayani (departure routine) dan kejadian 
lot pengadaan masuk (incoming routine). Flowchart dari kejadian pelanggan datang (arrival routine) 

ditunjukkan Gambar 4. Flowchart dari kejadian pelanggan selesai dilayani (departure routine) 
ditunjukkan Gambar 5. Flowchart dari kejadian lot pengadaan masuk (incoming routine) ditunjukkan 
Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 4 Flowchart dari kejadian pelanggan datang (arrival routine) 
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Gambar 5 Flowchart dari kejadian pelanggan selesai dilayani (departure routine) 

 

 
Gambar 6 Flowchart dari kejadian lot pengadaan masuk (incoming routine) 

 

Overview diagram dari sistem pendukung keputusan yang dikembangkan untuk mendukung proses 
perencanaan sumber daya di usaha kuliner ditunjukkan Gambar 7. Terdapat sembilan proses bisnis yang 
dinotasikan bentuk oval, satu basisdata dengan tujuh tabel entitas dan dua tabel child (sesuai ERD di 
Gambar 2) yang dinotasikan bentuk tabung dan aplikasi yang didukung model simulasi yang 
dinotasikan bentuk box.  

Data flow diagram yang ditunjukkan Gambar 8, mempergunakan panah untuk menggambarkan 
aliran data dari/ke proses bisnis dan entitas (basisdata). Aliran data yang dihasilkan proses bisnis dan 
disimpan dalam basisdata ditunjukkan dengan panah dari proses bisnis ke entitas (basisdata). Sebaliknya 
aliran data dari basisdata yang dipergunakan oleh proses bisnis ditunjukkan dengan panah dari entitas 
(basisdata) ke proses bisnis. 

Desain sistem selanjutnya dipergunakan untuk mengembangkan software sistem pendukung 

keputusan perencanaan sumber daya di usaha kuliner. Basisdata dikembangkan menggunakan Microsoft 
Access, sedangkan program simulasi dikembangkan menggunakan Microsoft Visual Basic. Integrasi 
sistem dalam sistem pendukung keputusan dikembangkan mempergunakan Microsoft Visual Basic. 
Program simulasi dipergunakan untuk menganalisa beberapa skenario penjadwalan pekerja (penugasan 
pekerja tiap shift) dan perencanaan persediaan (penentuan ukuran pengadaan dan saat pemesanan).  
Dengan memakai metode “what if analysis”, Uji t dipergunakan untuk mengevaluasi apakah keputusan 
yang diambil feasible atau tidak. 
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Gambar 7 Overview Diagram Sistem Pendukung Keputusan 

 

 
Gambar 8 Data Flow Diagram Sistem Pendukung Keputusan 

 

Pada perencanaan penjadwalan sumber daya manusia, variabel jumlah tenaga kerja yang ditugaskan 

tiap shiftnya untuk melayani fluktuasi laju kedatangan, terutama pada tingkat kedatangan tertinggi di 

shift tersebut. Hasil dinyatakan feasible apabila antrian tidak terlalu panjang dengan utilitas pelayan 

yang tidak terlalu rendah. 

Pada perencanaan persediaan bahan baku, variabel Q atau lot pengadaan dan variabel ROP menjadi 

variabel keputusan yang akan disimulasikan. Hasil dinyatakan feasible apabila tidak terjadi kekurangan 

stok dengan tingkat persediaan tidak terlalu tinggi. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan sistem pendukung keputusan yang didukung model 

simulasi guna perencanaan sumber daya pada sistem usaha kuliner mengikuti langkah-langkah 

metodologi analisa dan perancangan sistem. 

Berdasarkan analisa kebutuhan pada tahap analisa sistem, sistem pendukung keputusan 

membutuhkan 7 entitas (dan 2 child) dan 9 proses bisnis. 

Pada tahap desain sistem, sistem pendukung keputusan dirinci dalam tiga bangunan desain, yaitu 

desain basis data menggunakan ERD, desain model simulasi menggunakan event graph dan flowchart, 

serta desain sistem pendukung keputusan menggunakan overview diagram dan data flow diagram. 

Untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan menjadwalkan waktu kerjanya dalam 

sistem nonstationary compound poisson process dapat dilakukan dengan memperhatikan konstrain pada 

laju kedatangan tertinggi pada tiap shiftnya untuk menentukan banyaknya pekerja tiap shiftnya. 
Untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dalam sistem nonstationary compound poisson process dapat 

dilakukan dengan memperhatikan variansi tingkat permintaan pesanan dari pelanggan untuk menentukan lot 
pengadaan (Q) dan tingkat pemesanan kembali (ROP) 
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