
Deskripsi HKI

Auto PO : Sistem Pemesanan Barang Otomatis

1. Desain Arsitektur

Arsitektur  data  dalam  Pull  System  Inventory  Management  (PSIM)

menggunakan  arsitektur  database  terdistribusi.  Oleh  karena  itu  setiap

retailer  memiliki  database  server  sendiri.  Hal  ini  bertujuan  agar  proses

transaksi terutama transaksi penjualan pada retailer tidak terganggu atau

tergantung  dengan  distributor.  Karena  aplikasi  PSIM  dibangun

menggunakan bahasa pemrograman php maka diperlukan web server pada

setiap  server.  Komunikasi  data  antara  retailer  dan  distributor  dilakukan

menggunakan  media  internet.  Terdapat  sebuah  server  distributor  yang

digunakan untuk menampung order barang dari masing-masing retailer.

Gambar 1. Desain Arsitektur

2. Desain Proses

PSIM merupakan aplikasi  supply chain management yang digunakan

untuk  melakukan  sharing  informasi  antara  retailers  dan  distributor.

Informasi tersebut adalah data barang-barang yang dipesan oleh retailer

kepada distributor yang dilakukan secara otomatis setiap tutup toko atau

disebut dengan auto purchasing order (Auto PO)

Berikut ini adalah algoritma proses Auto PO retailer:

 Setiap barang diset jumlah minimum dan maksimum
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 Setiap  periode  jam  tertentu  dilakukan  pengecekan  saldo  stok

barang-barang yang terjual

 Jika saldo stok kurang dari atau sama dengan jumlah minimal maka

akan dibuat order pembelian

 Jumlah order pembelian = jml stok maksimal – stok terkini

 Order pembelian selanjutnya dikirimkan kepada distributor secara

otomatis

Selanjutnya  distributor  mengecek daftar  PO retailer  dan menyiapkan

barang-barangnya untuk selanjutnya dikirim kepada retailers. Pada saat

barang  tersebut  datang,  retailer  akan  melakukan  proses  pembelian

barang  sehingga  stok  barang  akan  bertambah.  Jika  barang  belum

diterima  oleh  retailer  maka  status  saldo  stok  berada  dibawah  stok

minimal dan secara otomatis pada saat akhir tutup toko akan dibuatkan

Auto PO kepada distributor. 

Untuk memperperjelas  algoritma diatas,  berikut  ini  adalah  flowchart

yang ditunjukkan dalam Gambar 2.
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Gambar 2. Flowchart Auto PO

3. Hardware and Software

Aplikasi PSIM menggunakan prototipe satu distributor dan dua retailers.

Pada distributor dan masing-masing retailer  terdapat  sebuah web server

database  server.  Antar  server  tersebut  dihubungkan  dengan  koneksi

internet.  Pada  server  distributor  menggunakan  Virtual  Private  Server

(VPS)  dengan  spesifikasi  sistem  operasi  Linux  Ubuntu  14.04,  RAM

512MB, Nginx web server, MySql database. Pada retail 1 menggunakan

sistem operasi Iinux Ubuntu 14.04, RAM 2GB, Apache web server dan

MySql database.  Sedangkan pada  retail 2 menggunakan sistem operasi

Windows 7, RAM 2GB, Apache web server dan MySql database. Aplikasi

Pull  System  Inventory  Management  merpakan  alikasi  berbasis  web.

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi tersebut adalah php.

Nginx dan apache web server, Mysql database, bahasa pemrograman php

serta Linux Ubuntu merupakan aplikasi dan sistem operasi berbasis open

source.

4. Auto PO pada Retailer 1

Auto PO pada Retail 1 diawali dengan proses analisa stok. Proses tersebut

dilakukan secara otomatis pada waktu tertentu setelah toko tutup. Proses

Auto PO dibagi menjadi 2 yaitu proses generate PO dan proses upload PO.

Proses otomatis Auto PO pada Retailer 1 menggunakan task cronjob pada

server.  Conjob  task  tersebut  mengeksekusi  file  php  menggunakan

Command Line Interface (CLI). Keuntungan dar penggunaan CLI adalah

tidak ada batasan waktu eksekusi. Berbeda jika eksekusi dilakukan melalui

browser  yang  dibatasi  oleh  waktu  eksekusi  sesuai  dengan  setting  php.

Untuk  menjalankan  php  via  CLI  maka  pada  server  Retailer  1  harus

diinstall  php CLI.  Script  cronjob  Auto  PO Retail  1  ditunjukkan  dalam

Gambar 3

30 22 * * * php /var/www/html/posmart/z_auto_po.php

00 23 * * * php /var/www/html/posmart/z_upload_po.php

Gambar 3. Perintah cronjob Auto PO Retailer 1
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Pada  Gambar  3  terlihat  bahwa  proses  eksekusi  file  z_auto_po.php

dilakukan setiap hari pada pukul 22.30. File z_auto_po.php berisi proses

membuat PO dengan cara menganalisa data penjualan pada hari itu. Setiap

barang yang terjual akan dicek saldo akhirnya. Jika saldo akhir kurang dari

atau sama dengan nilai minimum stok yang telah diset dalam data master

barang tersebut maka barang tersebut akan masuk dalam data Auto PO.

Jumlah yang dipesan adalah selisih dari nilai maksimum stok yang telah

diset dalam data master barang tersebut dikurangi stok akhir. Selanjutnya

pada pukul  23.00 server  akan mengeksekusi  file  z_upload_po.php.  File

tersebut berisi perintah untuk mengakses database server distributor guna

mengupload PO yang telah digenerate.

5. Auto PO pada Retail 2

Proses Auto PO pada Retailer 2 hampir sama dengan Retailer 1. Auto PO

pada  Retail  2  diawali  dengan  proses  analisa  stok  secara  otomatis  pada

waktu tertentu setelah toko tutup. Proses Auto PO dibagi menjadi 2 yaitu

proses  generate  PO  dan  proses  upload  PO.  Proses  otomatis  PO  pada

Retailer  2  menggunakan  setting  Windows Task  Scheduler  (WTS)  yang

dilakukan  pada  pukul  23.30.  Pada  WTS  dlakukan  setting  eksekusi

terhadap sebuah file bat. Script file bat pada Retail 2 ditunjukkan dpaam

gambar 4.

ECHO OFF
ECHO Proses Create PO. DON’T CLOSE !!!
cd D:\xampp\php
php D:\xampp\htdocs\posmart\z_auto_po.php
ECHO 
ECHO Proses Upload PO. DON’T CLOSE !!!
php D:\xampp\htdocs\posmart\z_upload_po.php

Gambar 4. Script file bat Auto PO pada Retailer 2

Isi  dan  proses  dalam  file  z_auto_po.php  dan  z_upload_po.php  pada

Retailer  2  sama dengan  yang  ada  dalam Retailer  1.  Waktu  upload  PO

Retailer 2 dilakukan lebih lambat dari Retail 1. Hal ini dikarenakan proses
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upload PO dilakukan dengan cara mengakses database distributor secara

remote dari server retailers. Jika waktu upload PO bersamaan maka proses

PO salah satu retailer akan mengantri ssampai proses upload sebelumnya

selesai. Disamping itu beban server distributor akan menjadi lebih berat.

6. Daftar PO Retailer pada Distributor

Distributor secara otomatis menerima data PO dari retailers yang berubah

menjadi Sales Order (SO). Tampilan daftar SO retailers ditunjukkan dalam

Gambar 5.

Gambar 5. Daftar SO Distributor

Setiap  pagi  hari  distributor  mengecek  data-data  SO  dan  menyiapkan

barang yang ada dalam SO. Barang-barang tersebut selanjutnya dikirimkan

kepada retailers. Dengan adanya Auto SO pada distributor maka distributor

dapat mengetahui dengan pasti kebutuhan riil customer. Hal ini akan dapat

mengurangi bullhip effect dalam supply chain.  Tampilan isi  PO retailer

terlihat dalam Gambar 6.
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Gambar 6. Isi SO Distributor
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