
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peramalan  

Peramalan (forecasting) melibatkan generasi angka, set angka, atau 

skenario yang sesuai dengan kejadian di masa depan. Hal ini mutlak penting untuk 

perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Menurut definisi, memperkirakan 

didasarkan pada data masa lalu, sebagai lawan dari prediksi, yang lebih subjektif 

dan berdasarkan naluri, insting, atau menebak. Sebagai contoh, berita malam 

memberikan “ramalan” cuaca bukan  “prediksi” cuaca. Bagaimanapun, perkiraan 

dan prediksi adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian. Sebagai 

contoh, definitions of regression, teknik yang sering digunakan dalam peramalan 

umumnya menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan atau 

“memprediksi”. 

Peramalan didasarkan pada sejumlah asumsi: 

a. Masa lalu akan terulang. Dengan kata lain, apa yang telah terjadi di masa lalu 

akan terjadi lagi di masa depan.     

b. Semakin pendek jangka peramalan, semakin meningkatnya akurasi peramalan. 

Sebagai contoh, sebuah ramalan untuk besok akan lebih akurat ketimbang 

peramalan untuk bulan depan, sebuah peramalan untuk bulan depan akan lebih 

akurat ketimbang peramalan untuk tahun depan, dan peramalan untuk tahun 

depan akan lebih akurat daripada peramalan selama sepuluh tahun di masa 

depan. 
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c. Peramalan secara keseluruhan lebih akurat daripada perkiraan setiap barang. 

Ini berarti bahwa perusahaan akan mampu untuk meramalkan permintaan total 

atas seluruh spektrum produk lebih akurat daripada meramalkan suatu produk 

tertentu. Sebagai contoh, General Motors dapat lebih akurat meramalkan 

jumlah total mobil yang dibutuhkan untuk tahun depan dibanding dengan 

meramalkan jumlah total Chevrolet Camaro dengan paket pilihan tertentu.  

d. Peramalan jarang akurat. Selain itu, peramalan hampir tidak pernah benar-

benar akurat. Sementara beberapa yang sangat dekat, hanya sedikit yang 

“right on the money”. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menawarkan 

perkiraan “range”. Kalau orang untuk meramalkan permintaan 100.000 unit 

untuk bulan depan, sangat tidak mungkin bahwa permintaan akan sama persis 

100.000. Namun, perkiraan 90.000 hingga 110.000 akan memberikan target 

yang lebih besar untuk perencanaan. 

William J. Stevenson mengatakan ada sejumlah karakteristik yang umum 

yang harus dimiliki peramalan yang baik: 

a. Akurat 

Beberapa derajat akurasi harus ditentukan dan dinyatakan sehingga 

perbandingan yang dapat dibuat untuk perkiraan alternatif. 

b. Handal 

Metode perkiraan secara konsisten harus memberikan perkiraan yang baik jika 

pengguna adalah untuk menetapkan beberapa tingkat kepercayaan. 

c. Tepat waktu 
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Sejumlah waktu tertentu diperlukan untuk menanggapi ramalan sehingga hasil 

peramalan harus memungkinkan untuk waktu yang diperlukan untuk membuat 

perubahan. 

d. Mudah digunakan dan dipahami 

Pengguna ramalan harus yakin dan nyaman bekerja dengan itu. 

e. Biaya efektif 

Biaya pembuatan peramalan tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang 

diperoleh dari ramalan. 

2.1.1. Teknik Peramalan 

Teknik peramalan berkisar dari yang sederhana sampai yang sangat 

kompleks. Teknik ini biasanya diklasifikasikan sebagai kualitatif atau kuantitatif. 

a. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif lebih bermanfaat dalam tahap-tahap awal dari siklus hidup 

produk, ketika data masa lalu kurang ada untuk digunakan dalam metode 

kuantitatif. Metode kualitatif meliputi Delphi technique, Nominal Group 

Technique (NGT), sales force opinions, executive opinions, dan market research. 

1) Delphi technique 

Teknik Delphi menggunakan panel ahli untuk menghasilkan suatu 

perkiraan. Setiap pakar diminta untuk memberikan perkiraan khusus untuk 

kebutuhan di tangan. Setelah prakiraan awal dibuat, ahli masing-masing 

membaca apa yang setiap ahli lain menulis dan, tentu saja, dipengaruhi oleh 

pandangan mereka. Sebuah ramalan berikutnya kemudian dibuat oleh ahli 

masing-masing. Setiap ahli kemudian membaca lagi apa setiap ahli lain 

menulis dan sekali lagi dipengaruhi oleh persepsi yang lain. Proses ini 
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berulang sampai setiap pakar mendekati kesepakatan pada skenario 

dibutuhkan atau angka. 

2) Nominal Group Technique (NGT) 

Teknik Kelompok Nominal ini mirip dengan teknik Delphi dalam hal 

memanfaatkan kelompok peserta, biasanya ahli. Setelah peserta menjawab 

pertanyaan perkiraan-terkait, mereka peringkat tanggapan mereka dalam 

urutan kepentingan relatif yang dirasakan. Kemudian peringkat 

dikumpulkan dan dikumpulkan. Akhirnya, kelompok harus mencapai 

konsensus mengenai prioritas isu peringkat. 

3) Sales Force Opinions 

Staf penjualan sering kali merupakan sumber informasi yang baik 

mengenai permintaan di masa mendatang. Manajer penjualan dapat 

meminta masukan dari setiap orang penjualan-dan agregat tanggapan 

mereka ke dalam perkiraan tenaga penjualan komposit. Perhatian harus 

dilakukan ketika menggunakan teknik ini sebagai anggota dari gaya 

penjualan mungkin tidak dapat membedakan antara apa yang pelanggan 

katakan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Juga, jika perkiraan 

akan digunakan untuk menetapkan kuota penjualan, tenaga penjualan 

mungkin tergoda untuk memberikan perkiraan yang lebih rendah. 

4) Executive Opinions 

Kadang-kadang manajer tingkat atas bertemu dan mengembangkan 

prakiraan berdasarkan pengetahuan mereka tentang bidang tanggung jawab 

mereka. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai juri pendapat eksekutif. 

5) Market Research 
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Dalam riset pasar, survei konsumen yang digunakan untuk 

menetapkan permintaan potensial. Riset pemasaran tersebut biasanya 

melibatkan membangun sebuah kuesioner yang solicits informasi pribadi, 

demografi, ekonomi, dan pemasaran. Pada kesempatan, peneliti pasar 

mengumpulkan informasi seperti secara pribadi di gerai ritel dan mal, di 

mana konsumen dapat mengalami-rasa, merasakan, mencium, dan melihat-

produk tertentu. Peneliti harus berhati-hati bahwa sampel orang-orang yang 

disurvei adalah perwakilan dari target yang diinginkan konsumen. 

b. Teknik Kuantitatif  

Peramalan kuantitatif dapat menjadi time-series forecasts (yaitu, sebuah 

proyeksi dari masa lalu ke masa depan) atau peramalan berdasarkan model 

asosiatif (yaitu, berdasarkan pada satu atau lebih variabel penjelas). Time-series 

data mungkin telah mendasari perilaku yang perlu diidentifikasi oleh para 

peramal. Selain itu, perkiraan mungkin perlu untuk mengidentifikasi penyebab 

perilaku.  

Diantara time-series models, yang paling sederhana adalah naïve forecast. 

Sebuah ramalan naif hanya menggunakan permintaan aktual untuk periode 

terakhir sebagai permintaan diperkirakan untuk periode berikutnya. Ini, tentu saja, 

membuat asumsi bahwa masa lalu akan mengulangi. Ini juga mengasumsikan 

bahwa setiap tren, musiman, atau siklus yang baik tercermin dalam permintaan 

periode sebelumnya atau tidak ada. Contoh peramalan naif disajikan pada Tabel 

2.1. 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rudy Surya Jaya Kurniawan, FTI UMN, 2012



9 

 

 

 

Tabel 2.1 Naïve Forecast 

Periode Data Asli Peramalan 

Januari 45  

Februari 50 45 

Maret 72 60 

April 58 72 

Mei 40 58 

Juni  40 

 

Teknik lain yang sederhana adalah penggunaan rata-rata. Untuk membuat 

perkiraan rata-rata menggunakan, satu hanya mengambil rata-rata dari beberapa 

jumlah periode data masa lalu dengan menjumlahkan tiap periode dan membagi 

hasilnya dengan jumlah periode. Teknik ini telah ditemukan sangat efektif untuk 

jarak pendek peramalan. 

Variasi dari rata-rata termasuk rata-rata bergerak, rata-rata tertimbang, dan 

rata-rata bergerak tertimbang. Sebuah rata-rata bergerak mengambil jumlah yang 

telah ditetapkan periode, jumlah permintaan aktual mereka, dan membagi dengan 

jumlah periode untuk mencapai meramalkan. Untuk setiap periode berikutnya, 

periode tertua data tetes off dan periode terakhir ditambahkan. Dengan asumsi 

rata-rata tiga bulan bergerak dan menggunakan data dari Tabel 2.1, satu hanya 

akan menambahkan 45 (Januari), 60 (Februari), dan 72 (Maret) dan dibagi dengan 

tiga untuk sampai pada perkiraan untuk April: 45 + 60 + 72 = 177 ÷ 3 = 59 
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Untuk sampai pada perkiraan untuk bulan Mei, salah satu akan turun 

permintaan Januari dari persamaan dan menambah permintaan dari April. Tabel 

2.2 menyajikan contoh three-month moving average forecast. 

Tabel 2.2 Three-Month Moving Average Forecast 

Periode Data Asli Peramalan 

Januari 45  

Februari 60  

Maret 72  

April 58 59 

Mei 40 63 

Juni  57 

 

Sebuah rata-rata tertimbang berlaku berat yang telah ditentukan untuk 

setiap bulan data masa lalu, jumlah data terakhir dari setiap periode, dan membagi 

dengan total bobot. Jika peramal menyesuaikan bobot sehingga jumlah mereka 

adalah sama dengan 1, maka bobot dikalikan dengan permintaan yang sebenarnya 

dari setiap periode yang berlaku. Hasil tersebut kemudian dijumlahkan untuk 

mencapai perkiraan tertimbang. Umumnya, lebih baru data semakin tinggi berat, 

dan lebih tua data semakin kecil berat. Menggunakan contoh permintaan, rata-rata 

tertimbang menggunakan bobot 0,4, .3, .2, dan 0,1 akan menghasilkan perkiraan 

untuk Juni sebagai: 60 (.1) + 72 (.2) + 58 (.3) + 40 (.4) = 53,8. 

Peramal juga dapat menggunakan kombinasi dari rata-rata tertimbang dan 

bergerak perkiraan rata-rata. Sebuah ramalan rata-rata tertimbang bergerak 

memberikan bobot untuk jumlah yang telah ditetapkan periode data aktual dan 
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menghitung perkiraan dengan cara yang sama seperti dijelaskan di atas. Seperti 

dengan semua perkiraan bergerak, karena setiap periode yang baru ditambahkan, 

data dari periode yang tertua adalah dibuang. Tabel 2.3 menunjukkan three–month 

weighted moving average forecast memanfaatkan bobot 0,5, 0,3, dan .2. 

Tabel 2.3 Three–Month Weighted Moving Average Forecast 

Periode Data Asli Peramalan 

Januari 45  

Februari 60  

Maret 72  

April 58 55 

Mei 40 63 

Juni  61 

 

Bentuk yang lebih kompleks dari rata-rata bergerak tertimbang adalah 

Exponential Smoothing, dinamakan demikian karena berat badan jatuh secara 

eksponensial sebagai usia data. Pemulusan eksponensial mengambil ramalan 

periode sebelumnya dan menyesuaikan dengan pemulusan yang telah ditetapkan 

konstan, ά (disebut alpha; nilai untuk alfa kurang dari satu) dikalikan dengan 

perbedaan dalam perkiraan sebelumnya dan permintaan yang benar-benar terjadi 

selama periode sebelumnya diperkirakan ( disebut kesalahan perkiraan). 

Pemulusan eksponensial dinyatakan formulaically seperti: 

Baru perkiraan perkiraan sebelumnya = + alpha (permintaan aktual – 

perkiraan sebelumnya) F = F + ά (A - F). 
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Pemulusan eksponensial membutuhkan peramal untuk memulai perkiraan 

dalam periode masa lalu dan bekerja ke depan untuk masa yang perkiraan saat ini 

dibutuhkan. Sejumlah besar data masa lalu dan awal atau perkiraan awal juga 

diperlukan. Perkiraan awal dapat perkiraan aktual dari periode sebelumnya, 

permintaan yang sebenarnya dari periode sebelumnya, atau dapat diperkirakan 

dengan rata-rata semua atau bagian dari data masa lalu. Beberapa heuristik ada 

untuk komputasi perkiraan awal. Sebagai contoh, N = heuristik (2 ÷ ά) - 1 dan 

alpha dari 0,5 akan menghasilkan N 3, menunjukkan pengguna akan rata-rata tiga 

periode pertama data untuk mendapatkan perkiraan awal. Namun, akurasi dari 

perkiraan awal tidak penting jika satu adalah dengan menggunakan sejumlah 

besar data, karena pemulusan eksponensial adalah "mengoreksi diri." Mengingat 

waktu yang cukup dari data masa lalu, pemulusan eksponensial akhirnya akan 

membuat koreksi yang cukup untuk mengimbangi perkiraan awal yang cukup 

akurat. Menggunakan data yang digunakan dalam contoh lain, perkiraan awal 50, 

dan alpha 0,7, perkiraan untuk bulan Februari dihitung seperti = 50 + 0,7 (45 - 50) 

= 41,5. Selanjutnya, perkiraan untuk bulan Maret = 41,5 + 0,7 (60-41,5) = 54,45 

Proses ini berlanjut sampai peramal mencapai periode yang diinginkan. 

Pada Tabel 2.4 ini akan menjadi untuk bulan Juni, karena permintaan sebenarnya 

untuk Juni tidak diketahui. 

Tabel 2.4 Exponential Smoothing Forecast 

Periode Data Asli Peramalan 

Januari 45 50 

Februari 60 41.5 

Maret 72 54.45 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rudy Surya Jaya Kurniawan, FTI UMN, 2012



13 

 

 

 

Tabel 2.4 Exponential Smoothing Forecast (lanjutan) 

Periode Data Asli Peramalan 

April 58 66.74 

Mei 40 60.62 

Juni  46.19 

 

2.1.2. Proses Peramalan  

Proses peramalan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil ramalan yang baik. 

Menurut Handoko (1984: 260), proses peramalan biasanya terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan tujuan 

Analis mengatakan dengan para pembuat keputusan untuk mengetahui apa 

kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menentukan: 

1) variabel-variabel yang akan diestimasi, 

2) siapa yang akan menggunakan hasil peramalan, 

3) untuk tujuan-tujuan apa hasil peramalan akan digunakan, 

4) estimasi jangka panjang atau jangka pendek yang diinginkan, 

5) derajat ketepatan estimasi yang diinginkan, 

6) kapan estimasi dibutuhkan, dan 

7) bagian-bagian yang diinginkan, seperti peramalan untuk kelompok 

pembeli, kelompok produk, atau daerah geografis. 

b. Penggunaan model 
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Setelah tujuan di tetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan 

model, yang merupakan penyajian secara lebih sederhana dari sistem yang 

dipelajari. 

Dalam peramalan, model adalah suatu kerangka analitik yang apabila 

dimasukkan data akan menghasilkan estimasi jumlah penjualan (atau variabel apa 

sala yang diramal). Analis hendaknya memilih suatu model yang menggambarkan 

secara realitis perilaku variabel-variabel yang dipertimbangkan. 

c. Pengujian model 

Sebelum diterapkan. model biasanya diuji untuk menentukan tingkat 

akurasi, validitas, dan reliabilitas yang diharapkan. Ini sering mencakup 

penerapannya pada data historik, dan penyiapan estimasi untuk tahun-tahun 

sekarang dengan data nyata yang tersedia. Nilai suatu model ditentukan oleh 

derajat ketepatan hasil peramalan dengan data aktual. 

d. Penerapan model 

Setelah pengujian, analis menerapkan model dalam tahap ini. data historis 

dimasukkan dalam model untuk menghasilkan sualu ramalan. 

e. Revisi dan evaluasi 

Ramalan-ramalan yang telah dibuat harus senantiasa diperbaiki dan 

ditinjau kembali. Perbaikan mungkin perlu dilakukan karena adanya perubahan-

perubahan dalam lingkunganm seperti pengeluaran-pengeluaran pengiklanan atau 

pamflet, kebijakan moneter, dan kemajuan teknologi. 

Evaluasi, di pihak lain, merupakan perbandingan ramalan-ramalan dengan 

hasil-hasil nyata untuk menilai ketepatan penggunaan metodelogi atau teknik 
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peramalan. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kualitas estimasi-estimasi 

diwaktu yang akan datang. 

 

2.2 Penjualan 

Menurut Philip Khotler, penjualan adalah semua kegiatan usaha yang 

diperlukan untuk mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari barang 

dan jasa. Dapatlah diketahui bahwa penjualan sangat penting bagi perusahaan, 

karena berfungsi untuk menghubungkan antara barang dan jasa dari produsen 

sampai ke konsumen. 

2.2.1. Teknik Penjualan 

Penjualan dapat terjadi melalui: 

a. Penjualan langsung 

b. Pro forma sales 

c. Agency Based 

d. Pedagang Keliling 

1) Pintu-ke-pintu metode 

2) Menjajakan 

e. Request for proposal - Undangan untuk pemasok, melalui proses penawaran, 

untuk mengajukan proposal pada produk atau jasa tertentu. RFP biasanya 

merupakan bagian dari proses penjualan yang kompleks, juga dikenal sebagai 

“enterprise sales”. 

f. Business-to-business sales 

g. Elektronik 

1) Web 
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2) Electronic Data Interchange (EDI) - Satu set standar untuk penataan 

informasi yang akan dipertukarkan antara elektronik dan dalam bisnis 

h. Penjualan tidak langsung 

1) Mail-order 

2) Mesin penjual / Vending Machine 

2.2.2. Agen Penjualan 

a. Penjualan broker atau agen penjual adalah peran tradisional di mana si penjual 

mewakili seseorang atau perusahaan di ujung kesepakatan penjualan. 

b. Pembeli broker atau pialang pembeli adalah di mana penjual mewakili 

konsumen melakukan pembelian. Hal ini paling sering diterapkan dalam 

transaksi besar. 

c. Disclosed dual agent adalah di mana penjual mewakili kedua belah pihak 

dalam penjualan dan bertindak sebagai mediator untuk transaksi. Peran dari 

salesman di sini adalah untuk mengawasi bahwa kedua pihak menerima 

kesepakatan yang jujur dan adil, dan bertanggung jawab untuk keduanya. 

d. Transaksi broker  adalah di mana penjual tidak mewakili partai tetapi hanya 

menangani transaksi. Penjual tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan 

kesepakatan yang adil dan jujur untuk kedua pihak, tetapi hanya menangani 

semua berkas dengan benar. 

e. Penjualan outsourcing melibatkan representasi bermerek langsung dimana 

perwakilan penjualan direkrut, disewa, dan dikelola oleh entitas eksternal 

tetapi melaporkan semua kegiatan (melalui saluran penjualan mereka sendiri 

manajemen) kembali ke klien. 
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f. Sales manager, tujuan utamanya adalah untuk menerapkan berbagai strategi 

penjualan dan teknik manajemen dalam rangka untuk memfasilitasi perbaikan 

dan peningkatan keuntungan volume penjualan. Mereka juga bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan departemen penjualan dan pemasaran serta 

pengawasan mengenai pelaksanaan yang adil dan jujur dari proses penjualan 

oleh agen mereka. 

g. Salesman, fungsi utama dari salesman adalah untuk menghasilkan keinginan 

membeli konsumen, mendidik prospek, mengisi kebutuhan dan memenuhi 

keinginan konsumen dengan tepat, dan karena itu mengubah calon pelanggan 

menjadi yang sebenarnya. Bertanya kepada konsumen untuk mengerti tujuan 

pelanggan dan persyaratan yang relevan dengan produk dan penciptaan solusi 

yang berharga dengan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan yang 

mendorong pembeli untuk mencapai tujuan mereka pada biaya ekonomi terdiri 

dari fungsi penjual atau dari mesin penjualan ( misalnya, Internet, mesin 

penjual otomatis, dll). Seorang salesman yang baik seharusnya tidak pernah 

salah menjual atau mengevaluasi berlebihan terhadap kebutuhan pelanggan. 

 

2.3 Peramalan Penjualan 

Dalarn pengendalian persediaan yang efektif dan efisien dalam rangka 

mengantisipasi permintaan konsumen diperlukan peramalan terhadap penjualan 

pada waktu-waktu yang akan datang. Secara teoritis peramalan didefinisikan 

sebagai kegiatan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang 

dengan rnenggunakan data dan informasi yang ada. Sedangkan ramalan adalah 

suatu situasi dan kondisi yang memperkirakan akan terjadi di masa yang akan 
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datang (Assauri, 1984.7). Sejak awal tahun 1960. semua jenis organisasi telah 

menunjukkan keinginan yang meningkat untuk mendapatkan ramalan dan 

menggunakan sumber daya peramalan secara lebih baik. Komitmen tentang 

peramalan telah tumbuh karena beberapa faktor, antara lain: 

1. Disebabkan karena meningkatnya kompleksitas organisasi dan lingkungannya, 

hal ini membuat pengambilan keputusan semakin sulit untuk 

mempertimbangkan semua faktor secara memuaskan. 

2. Meningkatnya ukuran organisasí, maka bobot dan kepentingan suatu 

keputusan telah meningkat pula, lebih banyak keputusan yang memerlukan 

peramalan khusus dan analisis yang lengkap. 

Kegunaan dari peramalan tersebut khususnya peramalan penjualan dalam 

perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menentukan kebijaksanaan dalam penyusunan anggaran, khususnya 

anggaran penjualan dan persediaan. 

2. Untuk pengawasan dalam persediaan, hal ini karena jika persediaan terlalu 

besar, maka biaya penyimpanan dan biaya lainnya juga akan menjadi besar. 

Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil akan mempengaruhi kelancaran 

operasional perusahaan. Oleh karena itu, agar persediaan tidak terlalu besar 

dan juga tidak terlalu sedikit, maka peramalan penjualan dapat digunakan 

sebagai pedoman (Assauri, 1998: 140). 

 

2.4 Data Time Series 

Perencanaan dan pembuatan keputusan memhutuhkan dugaan-dugaan 

tentang apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Karena itu analisis 
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diharapkan untuk membuat ramalan-ramalan, salah satunya adalah dengan model 

time series.  

Time series adalah serangakain nilai-nilai variabel yang disusun 

berdasarkan waktu (Mulyono, 1998: 60). Analisis time series mempelajari pola 

gerakan-gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (contoh minggu, 

bulan, dan tahun) yang teratur. 

Makridakis (1991: 9) mengemukakan bahwa pendugaan masa depan 

dilakukan berdasarkan nilai masa lalu. Tujuan metode peramalan deret berkala 

(time series) seperti ini adalah menemukan pola dalam deret historis dan 

memperkirakan pola tersebut ke masa depan. 

Langkah penting dalam memilih suatu deret berkala (time series) yang tepat 

adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling 

tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data menurut Makrìdakis (1991: 10) 

dapat dibedakan menjadi empat jenis pola dan trend. 

a. Pola Horizonial atau Stationary (H) 

Terjadi apabila nilai data fluktuasi disekitar nilai rata-rata yang konstan. 

Suatu penjualan barang yang tidak meningkat dan menurun selama waktu tertentu, 

termasuk ke dalam pola ini. 
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Gambar 2.1 Grafik Pola Horizontal 

(Referensi Alifa Dyah, 2009) 

b. Pola Musiman atau Seasonal (S) 

Terjadi apabila suatu deret dipengaruhi oleh musiman. Misalnya kuartal 

tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan produk 

seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar semuanya menunjukkan jenis 

pola ini. 

 

Gambar 2.2 Grafik Pola Musiman 

(Referensi Alifa Dyah, 2009) 

c. Pola Siklis atau Cyclical (C) 
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Terjadi apabila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang 

seperti yang berhubungan siklis bisnis. 

 

Gambar 2.3 Grafik Pola Data Siklis 

(Referensi F Felix, 2006) 

d. Pola Trend (T) 

Terjadi apabila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang 

dalam data. 

 

Gambar 2.4 Grafik Pola Data Trend 

(Referensi Alifa Dyah, 2009) 
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2.5 Metode Exponential Smoothing 

Menurut Lincolin (2001: 87), Exponential smoothing adalah suatu prosedur 

yang mengulang perhitungan secara terus menerus dengan menggunakan data 

terbaru, Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata data-data masa lalu 

secara exponential. Setiap data diberi bobot, dimana data yang lebih baru diberi 

bobot yang lebih besar. Bobot yang digunakan adalah α  untuk data yang paling 

baru, α (1 – α )
 
digunakan untuk data yang sebelumnya, α (1 – α )

2
 untuk data 

yang lebih lama lagi dan seterusnya. 

Dalam bentuk yang smooth, ramalan yang baru (untuk waktu+1) dapat 

dianggap sebagai rata-rata yang diberi bobot terhadap data terbaru (pada waktu t) 

dan ramalan yang lama (untuk waktu t). Bobot α diberikan pada data terbaru, dan 

bobot 1 - α  diberikan pada ramalan yang lama, dimana 0 < α < 1. 

Persamaan exponential smoothing dapat ditulis sebagai berikut: 

Ŷ t+1 = αY t + (1 - α ) Ŷt 

Keterangan: 

Ŷt+1  = nilai ramalan untuk periode berikutnya 

α = konstanta pemulusan (0 < α < 1) 

Y t = data baru pada periode t 

Ŷ t   = nilai pemulusan yang lama yang dimuluskan hingga periode t-1 

 

2.6 Ukuran Ketepatan Metode Peramalan 

Menurut Richard B Chase (2004: 479), kesalahan dapat diklasifikasikan 

sebagai bias atau acak. Kesalahan acak terjadi karena kesalahan konsisten 

dilakukan oleh peramal. Sumber kesalahan acak berasal dari banyak hal, termasuk 
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diantaranya : menggunakan hubungan yang salah antar variabel, gagal 

menyertakan variabel yang diperlukan, menggunakan kurva kecenderungan yang 

salah dan sebagainya. Beberapa pengukuran kesalahan yang sering dipakai adalah 

MAD, MSE, dan MAPE. 

a. Mean Absolute Deviation(MAD) 

MAD mengukur akurasi peramalan dengan merata-ratakan nilai absolut 

kesalahan peramalan. 

 

b. Mean Squared Errors (MSE) 

Kesalahan rata-rata kuadrat atau MSE diperoleh dengan cara setiap 

kesalahan atau residual dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 

jumlah observasi. 

 

c. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE memberikan petunjuk seberapa kesalahan peramalan dibandingkan 

dengan nilai sebenarnya. 

 

d. Mean Percentage Error (MPE) 

MPE digunakan untuk menentukan apakah suatu peramalan bias atau tidak. 

Jika suatu teknik menghasilkan suatu ramalan yang tidak bias, maka MPE akan 
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menghasilkan presentase mendekati nol. Jika hasil MPE adalah negatif dan cukup 

besar, maka metode peramalan ini akan menghasilkan hasil ramalan yang terlalu 

tinggi dan sebaliknya. 

 

 

2.7 System Development Life Cycle 

System Development Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup pengembangan 

perangkat lunak dalam sistem rekayasa, sistem informasi dan rekayasa perangkat 

lunak, adalah proses menciptakan atau mengubah sistem informasi, dan model-

model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem ini. 

Dalam rekayasa perangkat lunak konsep SDLC mendasari berbagai jenis 

metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk kerangka 

kerja untuk perencanaan dan pengendalian penciptaan sistem informasi. 

Siklus hidup sistem adalah metodologi yang digunakan untuk 

menggambarkan proses untuk membangun sistem informasi, dimaksudkan untuk 

mengembangkan sistem informasi dalam cara yang sangat disengaja, terstruktur 

dan teratur, mengulangi setiap tahap siklus hidup. Pengembangan sistem siklus 

hidup, menurut Elliott, Strachan, dan Radford (2004), "berasal pada tahun 1960, 

untuk mengembangkan sistem berskala besar bisnis fungsional di usia bisnis 

konglomerat skala besar. Sistem informasi kegiatan berkisar berat pengolahan 

data dan angka-angka rutinitas". 
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Beberapa kerangka kerja pengembangan sistem telah sebagian didasarkan 

pada SDLC, seperti analisis sistem terstruktur dan metode desain (SSADM) 

diproduksi untuk pemerintah Inggris Kantor Pemerintah Commerce pada 1980-an. 

Sejak saat itu, menurut Elliott (2004), "pendekatan siklus kehidupan tradisional 

untuk pengembangan sistem telah semakin digantikan dengan alternatif 

pendekatan dan kerangka kerja, yang berusaha mengatasi beberapa kekurangan 

yang melekat pada SDLC tradisional". 

 

Gambar 2.5 Model dari SDLC 

(Referensi Mark Hemphill, 2004) 

Sebuah SDLC memiliki tiga tujuan bisnis utama, yaitu memastikan 

pengiriman sistem berkualitas tinggi, menyediakan kontrol manajemen yang kuat, 

dan maksimalkan produktivitas. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rudy Surya Jaya Kurniawan, FTI UMN, 2012



26 

 

 

 

Walaupun tidak ada dua upaya pembangunan sistem yang persis sama, 

semua proyek harus maju melalui enam tahap yang sama : 

a. System Initiation 

Di mana kasus bisnis dan solusi usulan proyek yang dikembangkan selama 

Project Origination diperiksa ulang untuk memastikan bahwa mereka masih tepat 

didefinisikan apa yang dibutuhkan klien. Upaya validasi ini akan menghasilkan 

dasar untuk membuat jadwal rinci yang mendefinisikan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan bisnis 

dan pandangan awal yang dibutuhkan staff. 

b. System Requirements Analysis 

Di mana kebutuhan bisnis ditangkap dalam sedetail mungkin. Manajer 

proyek mengarahkan tim dalam bekerja dengan klien untuk menentukan apa yang 

harus dapat dilakukan oleh sistem baru. Dengan mendapatkan rinci dan 

komprehensif pemahaman tentang kebutuhan bisnis, tim dapat mengembangkan 

spesifikasi fungsional yang akan mendorong desain sistem. 

c. System Design 

Perancangan yang dibangun setelah pekerjaan yang dilakukan selama 

analisis selesai dan hasil dalam terjemahan fungsional persyaratan menjadi solusi 

teknis yang lengkap. Solusi ini menentukan arsitektur teknis, standar, spesifikasi 

dan  strategi yang akan diikuti seluruh bangunan, pengujian, dan implementasi 

sistem. Penyelesaian Desain Sistem juga menandai titik dalam proyek di mana 

manajer proyek harus mampu merencanakan, secara rinci, semua fase proyek 

masa depan. 

d. System Construction  
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Pembangunan sistem secara menyeluruh dan tes berbagai modul aplikasi, 

termasuk fungsi-fungsi yang akan dibutuhkan saat System Implementation dan 

System Acceptance. Seiring dibangunnya komponen sistem, komponen-komponen 

sistem akan diuji baik secara individu maupun dalam pengelompokan sampai 

waktu seperti full system test telah dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas. 

Dokumentasi dan materi pelatihan juga dikembangkan selama fase ini. 

e. System Acceptance 

Di mana fokus validasi sistem upaya bergeser dari para anggota tim yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi untuk mereka yang pada 

akhirnya akan menggunakan sistem dalam eksekusi tanggung jawab sehari-hari 

mereka. Selain mengkonfirmasikan bahwa sistem memenuhi harapan fungsional, 

kegiatan ini bertujuan untuk memvalidasi semua aspek konversi data dan 

penyebaran sistem.  

f. System Implementaion 

Tahap akhir dari siklus hidup, yang terdiri dari semua kegiatan yang 

berhubungan dengan penyebaran aplikasi. Upaya ini  meliputi pelatihan, instalasi 

sistem dalam produksi pengaturan, dan transisi kepemilikan aplikasi dari tim ke 

klien.  

 

2.8 Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language (UML) adalah standar bahasa permodelan 

untuk tujuan umum di bidang berorientasi objek rekayasa perangkat lunak. 

Standar ini dikelola dan dibuat oleh Object Management Group. Ini pertama kali 
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ditambahkan ke daftar teknologi OMG pada tahun 1997, dan sejak itu menjadi 

standar industri untuk permodelan intensif dari sistem perangkat lunak.  

UML mencakup seperangkat teknik notasi grafis untuk menciptakan model 

visual berorientasi objek sistem perangkat lunak-intensif. Dalam hal ini UML 

yang akan dipakai adalah sebagai berikut. 

a. Use Case Diagram 

Sebuah use case diagram adalah jenis diagram perilaku yang didefinisikan 

oleh diciptakan dari analisis Gunakan kasus. Tujuannya adalah untuk menyajikan 

gambaran grafis dari fungsi yang disediakan oleh sistem dalam hal pelaku, tujuan 

mereka (direpresentasikan sebagai kasus penggunaan), dan setiap ketergantungan 

antara kasus penggunaan. 

Tujuan utama dari diagram use case adalah untuk menunjukkan apa yang 

dilakukan fungsi sistem yang aktor. Peran aktor dalam sistem dapat digambarkan.  

Use case diagram terdiri dari: 

1) Use Case - Sebuah use case menggambarkan suatu urutan tindakan 

yang memberikan sesuatu yang bernilai terukur untuk aktor dan 

digambar sebagai sebuah elips horisontal. 

2) Actors - Seorang aktor adalah orang, organisasi, atau sistem eksternal 

yang berperan dalam satu atau lebih interaksi dengan sistem. 

3) System boundary box (opsional) - Sebuah persegi panjang diambil 

sekitar kasus penggunaan, disebut kotak batas sistem. 

Dalam prakteknya, ada empat hubungan yang digunakan dalam use case. 

1) Include 
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Dalam salah satu bentuk interaksi, kasus penggunaan yang diberikan 

dapat mencakup yang lain. “Include adalah hubungan langsung antara dua 

use case, menyiratkan bahwa perilaku use case yang di-include dimasukkan 

ke dalam perilaku kasus penggunaan yang ter-include”. 

Use case pertama sering tergantung pada hasil dari  use case yang di-

include. Hal ini berguna untuk mengekstrak perilaku umum dari kasus yang 

benar-benar menggunakan beberapa ke sebuah deskripsi tunggal. Notasinya 

adalah panah melesat dari use case yang akan ter-include ke use case yang 

akan di-include, dengan label “« include »”. Tidak ada parameters atau 

return value.  

2) Extend 

Dalam bentuk lain dari interaksi, use case yang di-extend dapat 

memperpanjang use case lain. Hubungan ini menunjukkan bahwa perilaku 

use case yang di-extend dapat dimasukkan dalam use case yang ter-extend 

bila ada kondisi yang terpenuhi. Notasinya adalah anak panah melesat dari 

use case yang ter-extend ke use case yang akan di-extend, dengan label “« 

extend »”.  

Perancang menggunakan hubungan “« extend »” untuk menunjukkan 

use case yang "opsional" untuk menggunakan basis dari use case lain. 

Tergantung pada pendekatan pemodel itu "opsional" bisa berarti 

“berpotensi tidak dieksekusi dengan menggunakan basis dari use case lain” 

atau mungkin berarti “tidak diperlukan untuk mencapai tujuan dari use case 

tersebut”. 

3) Generalization 
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Sebuah use case tertentu mungkin memiliki perilaku, persyaratan, 

kendala, dan asumsi yang sama dengan use case yang lebih umum. Dalam 

hal ini, untuk menggambarkan hal itu, dengan cara yang sama, 

menggambarkan setiap perbedaan dalam use case yang lebih spesifik. 

Notasi adalah garis yang solid berakhir dengan segitiga untuk use case.  

4) Associations 

Asosiasi antara actor dan use case ditunjukkan dalam garis padat. 

Asosiasi setiap kali ada seorang aktor yang terlibat dengan interaksi 

digambarkan oleh use case. Asosiasi dimodelkan sebagai garis yang 

menghubungkan use case dan aktor untuk satu sama lain, dengan sebuah 

mata panah opsional pada salah satu ujung baris. Panah sering digunakan 

untuk menunjukkan arah hubungan atau untuk menunjukkan aktor utama 

dalam use case. Panah menyiratkan kontrol aliran dan tidak harus bingung 

dengan aliran data. 

b. Class Diagram 

Diagram kelas adalah bangunan utama dari pemodelan berorientasi objek. 

Hal ini digunakan baik untuk pemodelan konseptual umum sistematika aplikasi, 

dan untuk pemodelan rinci menerjemahkan ke dalam kode pemrograman (Kautsar 

Sophan: 2010). Diagram kelas juga dapat digunakan untuk pemodelan data. 

Kelas-kelas dalam diagram kelas mewakili kedua objek utama dan atau interaksi 

dalam aplikasi dan objek yang akan diprogram. Dalam diagram kelas kelas-kelas 

yang diwakili dengan kotak yang berisi tiga bagian:  

1) Bagian atas berisi nama kelas 

2) Bagian tengah berisi atribut kelas 
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3) Bagian bawah berisi methods atau functions kelas dapat mengambil 

atau melakukan 

Dalam desain dari sebuah sistem, sejumlah kelas diidentifikasi dan 

dikelompokkan bersama dalam sebuah diagram kelas yang membantu untuk 

menentukan hubungan statis antara benda-benda. Dengan pemodelan rinci, kelas-

kelas dari desain konseptual sering dibagi menjadi beberapa subclass. 

Sebuah hubungan adalah istilah umum yang mencakup jenis-jenis tertentu 

dari koneksi logis yang ditemukan pada diagram kelas dan objek. UML 

menunjukkan hubungan berikut: 

1) Intance Level Relationships 

a) External Links 

 Adalah hubungan dasar antara objek-objek. Hal ini 

direpresentasikan sebagai garis yang menghubungkan dua atau lebih 

objek kotak. Hal ini dapat ditampilkan pada objek diagram atau 

diagram kelas. Sebuah link adalah turunan dari asosiasi. Dengan kata 

lain, itu menciptakan suatu hubungan antara dua kelas. 

b) Associations 

Asosiasi merupakan hubungan keluarga. Asosiasi biner (dengan 

dua ujung) biasanya direpresentasikan sebagai sebuah garis. Asosiasi 

dapat diberi nama, dan ujung asosiasi dapat dihiasi dengan nama peran, 

indikator kepemilikan, multiplisitas, visibilitas, dan properti lainnya. 

Ada empat jenis asosiasi: bi-directional, uni-directional, 

aggregation, dan reflexive. Bi-directional dan uni-directional adalah 

asosiasi yang paling umum. 
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Sebagai contoh, sebuah kelas penerbangan terkait dengan kelas 

pesawat secara bi-directional. Asosiasi merupakan hubungan yang 

statis dibagi di antara objek-objek dari dua kelas. Contoh: "departemen 

menawarkan program", adalah suatu relasi asosiasi. 

c) Aggegations 

Agregasi adalah varian dari "memiliki" hubungan atau asosiasi, 

agregasi lebih spesifik daripada asosiasi. Ini adalah sebuah asosiasi 

yang mewakili bagian-keseluruhan atau sebagian-hubungan. Sebagai 

jenis asosiasi, agregasi yang dapat diberi nama dan memiliki perhiasan 

yang sama bahwa asosiasi dapat. Namun, sebuah agregasi tidak dapat 

melibatkan lebih dari dua kelas. 

Agregasi dapat terjadi ketika kelas adalah kumpulan atau wadah 

dari kelas lain, tetapi di mana kelas-kelas yang terdapat tidak memiliki 

ketergantungan yang kuat siklus hidup pada wadah-dasarnya, jika 

wadah ini hancur, isinya tidak. 

Dalam UML, itu adalah grafis direpresentasikan sebagai bentuk 

berlian berongga di ujung kelas yang berisi pohon dengan garis-garis 

yang menghubungkan kelas berisi untuk kelas yang berisi. 

d) Composition (Aggregation) 

Komposisi adalah varian kuat dari "memiliki" atau hubungan 

asosiasi, komposisi lebih spesifik daripada agregasi. Komposisi 

biasanya memiliki siklus ketergantungan hidup yang kuat antara contoh 

dari kelas wadah dan contoh dari kelas yang terkandung. Jika kontainer 

hancur, biasanya setiap isi yang ada di dalamnya hancur juga. 
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Representasi UML grafis dari hubungan komposisi berbentuk berlian 

yang diisi pada akhir kelas yangs berisi dari pohon garis yang 

menghubungkan kelas yang terkandung untuk kelas yang berisi. 

e) Perbedaan antara Composition dan Aggregation 

Ketika mencoba untuk mewakili dunia nyata seluruh bagian 

hubungan, misalnya, sebuah mesin adalah bagian dari mobil, hubungan 

komposisi yang paling tepat. Namun, ketika mewakili perangkat lunak 

atau hubungan database, misalnya, mobil model ENG01 mesin adalah 

bagian dari model mobil CM01, hubungan agregasi adalah yang 

terbaik, sebagai mesin, ENG01 mungkin juga bagian dari model mobil 

yang berbeda. Jadi hubungan agregasi sering disebut “catalog” untuk 

membedakannya dari “fisik” pemilik komposisi itu. 

Seluruh komposisi harus memiliki multiplisitas 0..1 atau 1, 

menunjukkan bahwa bagian harus milik hanya satu keseluruhan; bagian 

mungkin memiliki keanekaragaman apapun. Sebagai contoh, perhatikan 

kelas universitas dan departemen. Sebuah departemen hanya dimiliki 

oleh satu universitas, sehingga kelas universitas memiliki multiplisitas 1 

dalam hubungannya dengan kelas departemen. Universitas A dapat (dan 

mungkin akan) memiliki beberapa departemen, sehingga kelas 

departemen memiliki multiplisitas 1 ..*. 

2) Class Level Relationship 

a) Generalization 

Hubungan Generalisasi menunjukkan bahwa salah satu dari dua 

kelas yang terkait (subclass) adalah dianggap sebagai bentuk khusus 
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dari yang lain (super type) dan superclass dianggap sebagai 

“Generalization” dari subclass. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa 

setiap instance dari subtipe juga merupakan turunan dari superclass. 

Sebuah pohon teladan dari generalisasi dari bentuk ini ditemukan dalam 

nomenklatur binomial, manusia adalah subclass dari monyet, yang 

merupakan subclass dari mamalia, dan sebagainya. Hubungan paling 

mudah dipahami oleh ungkapan 'A adalah B "(manusia adalah mamalia, 

mamalia adalah binatang). 

Representasi grafis dari UML Generalisasi adalah bentuk segitiga 

kosong di ujung superclass dari garis (atau pohon garis) yang 

menghubungkan ke satu atau lebih subtype. Superclass dalam hubungan 

generalisasi juga dikenal sebagai “parent”, supernya, kelas dasar, atau 

tipe dasar. Subtype dalam hubungan spesialisasi juga dikenal sebagai 

“child”, subclass, kelas turunan, tipe turunan, kelas mewarisi, atau jenis 

mewarisi. Perhatikan bahwa hubungan ini memiliki kemiripan dengan 

hubungan orang tua / anak biologis: penggunaan istilah ini sangat 

umum, namun dapat menyesatkan. 

b) Realization 

Dalam pemodelan UML, hubungan realisasi adalah hubungan 

antara dua elemen model, di mana satu model elemen (client) 

menyadari (mengimplementasikan atau mengeksekusi) perilaku yang 

elemen model lain (supplier) tentukan. Realisasi adalah ditunjukkan 

oleh garis putus-putus dengan panah terisi ke supplier. 
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Realisasi hanya dapat ditampilkan pada diagram kelas atau 

komponen. Realisasi adalah hubungan antara kelas, interface, 

komponen, dan paket yang menghubungkan klien dengan elemen 

elemen pemasok. Hubungan antara kelas dan realisasi interface dan 

antara komponen dan interface menunjukkan bahwa kelas menyadari 

operasi yang ditawarkan oleh antarmuka. 

3) General Realitionship 

a) Dependency 

Ketergantungan adalah bentuk lemah dari hubungan yang 

menunjukkan bahwa satu kelas tergantung pada yang lain karena 

menggunakan kelas itu pada beberapa titik waktu. Satu kelas tergantung 

pada yang lain jika memiliki variabel parameter atau local variable 

yang digunakan oleh sebuah metode suatu kelas. 

b) Multiplicity 

Hubungan asosiasi menunjukkan bahwa (setidaknya) satu dari 

dua kelas terkait membuat referensi ke yang lain. Berbeda dengan 

hubungan generalisasi, ini paling mudah dipahami melalui ungkapan 'A 

memiliki B' (ibu kucing memiliki anak kucing, anak kucing punya ibu 

kucing). Representasi UML dari asosiasi adalah garis dengan panah 

opsional yang menunjukkan peran dari objek dalam hubungan dan 

notasi opsional di setiap akhir menunjukkan banyaknya entitas yang 

berpartisipasi dalam asosiasi.  

c. Component Diagram 
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Component software merupakan bagian fisik dari sebuah system, karena 

menetap di komputer tidak berada di benak para analis. Komponen merupakan 

implementasi software dari sebuah atau lebih class. Komponent dapat 

berupa source code, komponen biner, atau executable component. Sebuah 

komponen berisi informasi tentang logic class atau class yang diimplementasikan 

sehingga membuat pemetaan dari logical view ke component view.Sehingga 

component diagram merepresentasikan dunia riil yaitu component software yang 

mengandung component, interface dan relationship. 

d. Deployment Diagram 

Menggambarkan tata letak sebuah system secara fisik, menampakkan 

bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, 

menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain dan 

jenis hubungannya. Di dalam nodes, executeable component dan object yang 

dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi 

oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. 

e. State Diagram 

Menggambarkan semua state  (kondisi) yang dimiliki oleh suatu object dari 

suatu class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat 

berupa object lain yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan untuk 

semua class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik 

dan kondisi class berubah oleh stateyang berbeda. 

f. Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

scenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim 
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antara object juga interaksi antaraobject, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu 

dalam eksekusi sistem. 

g. Collaboration Diagram 

Menggambarkan kolaborasi dinamis sepertisequence diagrams. Dalam 

menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagrams menggambarkan 

objectdan hubungannya (mengacu ke konteks). Jika penekannya pada waktu atau 

urutan gunakan sequence diagrams, tapi jika penekanannya pada konteks 

gunakan collaboration diagram. 

h. Activity Diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use caseatau interaksi. 

i. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Sebuah entity relationship (ER) diagram adalah grafik khusus yang 

menggambarkan hubungan antara entitas dalam database (Handi Priyono:2010). 

Diagram ER sering menggunakan simbol-simbol untuk mewakili tiga jenis 

informasi yang berbeda. Box biasanya digunakan untuk mewakili entitas. Berlian 

biasanya digunakan untuk mewakili hubungan dan oval digunakan untuk 

mewakili atribut. 
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