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PT. Sinar Niaga Sejahtera merupakan perusahaan distribusi PT. Garuda Food yang mempunyai 9 

Depo yang tersebar pada wilayah Jawa Timur. Dikarenakan perusahaan kesulitan untuk 

menentukan rencana pesan pada suplier, tingginya biaya simpan yang ada serta kebutuhan akan 

system informasi yang cepat, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

merancang system informasi berbasis komputer dengan bahasa pemrograman Visual Basic 

dalam penentuan rencana pesan produk dengan menggunakan metode Distribution Requirement 

Planning (DRP). 

Bahasa pemrograman Visual Basic ini digunakan karena merupakan salah satu bahasa 

pemrograman yang sering digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi berbasis 

komputer, khususnya yang menggunakan system operasi Windows. Perancangan dengan bahasa 

pemrograman Visual Basic ini adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam 

perencanaan pesan produk pada supplier, sedangkan penerapan metode Distribution Requirement 

Planning (DRP) ini selain untuk mengetahui rencana pesan produk juga untuk mengetahui 

inventory dan total biaya yang dikeluarkan pada metode yang diterapkan. Hasil dari metode ini 

dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam penerapan metode DRP ini menggunakan tiga metode, yaitu Lot For Lot (LFL), Fix 

Order Quantity (FOQ) dan Fix Period Review (FPR). Untuk rancangan Visual Basic selain untuk 

melakukan perhitungan metode DRP, juga digunakan untuk menginventarisir data – data 

perusahaan dan penentuan alat angkut yang dipakai untuk melakukan pendistribusian pada depo 

– depo yang ada dibawahnya. 

Hasil rancangan Visual Basic ini menghasilkan sebuah program aplikasi yang dapat digunakan 

untuk menginventarisir data perusahaan dalam satu database, menghitung rencana pesan dengan 

menggunakan metode DRP serta menentukan alat angkut yang dipakai untuk melakukan 

pendistribusian. Program aplikasi ini juga dapat mempercepat waktu pengoperasian sebesar 

45,39 % jika dibandingkan dengan pengoperasian menggunakan Microsoft Excel. 

 


