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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi telah berkembang dengan relatif pesat. Di era 

informasi seperti sekarang ini kebutuhan akan informasi semakin meningkat, 

terutama dengan adanya persaingan yang semakin meningkat. Pihak manajemen 

tidak lagi hanya membutuhkan sekedar data, namun lebih dari itu, yang 

dibutuhkan adalah suatu informasi yang dapat digunakan untuk mengambil 

sebuah keputusan (Kurniawan, 2012). 

Suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

mengandalkan penjualan dari produk yang ada. Namun perusahaan sering 

mengalami masalah dalam menentukan persediaan barang apa saja yang harus 

dimiliki agar penjualan dapat maksimal dan mencapai target, serta sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Persediaan barang yang tidak direncanakan dengan baik dapat 

mengakibatkan penumpukan barang di gudang yang kemudian mengurangi 

keuntungan perusahaan, bahkan menimbulkan kerugian akibat biaya yang 

dikeluarkan untuk pengadaan barang melebihi hasil yang diperoleh dari penjualan 

(Rosida, 2008). 

Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi peramalan penjualan yang diharapkan 

dapat membantu  pihak  manajemen untuk mengambil keputusan yang dianggap 

perlu untuk menangani segala kemungkinan yang terjadi. Dengan meramalkan 

nilai penjualan pada periode tertentu, diharapkan dapat membantu pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan, misalnya menentukan berapa jumlah 

stok. 
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Kegiatan untuk meramal penjualan yang akan datang ini dikenal juga 

dengan peramalan penjualan, peramalan penjualan merupakan langkah awal dari 

berbagai perencanaan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Salah satu 

pemanfaatan penerapan peramalan penjualan (sales forecasting) adalah dengan 

adanya hasil dari ramalan dapat memberi referensi kepada manager dalam 

menentukan persediaan barang yang akan dijual sesuai dengan perkiraan 

kebutuhan pasar pada waktu waktu tertentu, sehingga angka penjualan dapat 

meningkat dan menambah kentungan perusahaan. Peramalan ini dilakukan 

berdasarkan data yang telah ada pada periode sebelumnya (Yulia, 2009). 

PT. Vocus Paneltama Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang produksi furnitur untuk saat ini jenis furnitur yang di produksi adalah 

furnitur perkantoran (office furniture). Berdasarkan keterangan yang dihimpun 

dari pemilik perusahaan, PT. Vocus Paneltama Industri belum menerapkan 

peramalan penjualan secara ilmiah atau hanya berdasarkan pengalaman manager 

untuk melakukan analisa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

keputusan selanjutnya. Perusahaan mengalami kendala dalam melakukan 

perencanaan persediaan dan penjualan yang tepat dan sesuai kebutuhan pasar 

sehingga berakibat pada penumpukan atau kekurangan stok. Pemilik perusahaan 

PT. Vocus Paneltama Industri, menyampaikan bahwa penting dilakukannya 

analisis penjualan khususnya pada produk-produk yang dapat terjual secara cepat 

atau fast moving consumer goods, dalam hal ini peramalan untuk periode 

selanjutnya. Hal tersebut akan lebih terdukung apabila terdapat aplikasi yang 

terkomputerisasi dan dapat dengan mudah dipelajari dan digunakan. 
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Penentuan jenis peramalan dapat dilakukan dengan beberapa metode 

peramalan yang ada, seperti Exponential Smoothing (ES), Double Exponential 

Smoothing (DES), Winter dan Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA). Metode ES digunakan untuk menggambarkan pola data yang tidak 

mengandung tren, metode DES menggambarkan pola data tren linear, metode 

Winter digunakan untuk menggambarkan pola data musiman, dan metode 

ARIMA digunakan untuk menggambarkan pola data yang stationer 

(Bowerman,1993). Pada aplikasi ini metode yang digunakan yaitu ARIMA. 

ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, 

sedangkan untuk peramalan jangka  panjang ketepatan peramalannya kurang baik. 

Biasanya akan cenderung flat (mendatar/konstan) untuk periode yang cukup 

panjang (Sadeq,  2008).   

Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah model 

yang secara penuh mengabaikan independen  variabel dalam membuat peramalan. 

ARIMA menggunakan  nilai masa lalu dan sekarang, dari variabel dependen 

untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika 

observasi dari deret waktu (time series) secara statistik berhubungan satu sama 

lain (dependent) (Sadeq,  2008). 

Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

menggunakan serangkaian data masa lalu yang digunakan untuk mengamati suatu 

kejadian, peristiwa, atau suatu variabel pada data tersebut (Makridakis, 1998). 

Metode ini pertama kali dibuat oleh George Box dan Gwilym Jenkins (Box,1994) 

untuk analisis deret berkala. ARIMA terbentuk dari tiga metode yaitu AR 

(Autoregressive), MA (Moving Average), dan ARMA (Autoregressive and 
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Moving Average). Kelebihan pada metode ARIMA ini adalah dapat digunakan 

untuk menganalisis situasi yang acak, tren, musim bahkan sifat siklis dalam deret 

waktu yang dianalisis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Yulia, Tanti Octavia, Danny 

Wijaya (2009), penggunaan metode ARIMA dapat diimplementasikan pada 

aplikasi perencanaan pembelian barang pada perusahaan Manggala Motor 

berbasis desktop yang dibangun dengan menggunakan C#. Pada penelitian kali ini 

metode ARIMA akan diimplementasikan pada aplikasi peramalan penjualan 

furnitur pada PT. Vocus Paneltama Industri, yang dimana aplikasi ini berbasis 

web dan dibangun menggunakan PHP. Selain itu pada penelitian ini pemodelan 

ARIMA(p,d,q) berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu model ARMA(p,q) 

yang digunakan tidak hanya ARMA(1,1) saja, pada penelitian ini penetapan 

model ARMA(p,q) mengikuti ketetapan model AR(p) dan ketetapan model 

MA(q), jika ketetapannya adalah AR(1) dan MA(2) maka model ARMA(p,q) 

adalah ARMA(1,2), dan jika ketetapannya adalah AR(2) dan MA(2) maka model 

ARMA(p,q) adalah ARMA(2,2). 

Berdasarkan latar belakang dan karakteristik data yang dipilih (time 

series), maka akan diterapkan metode ARIMA dalam perancangan dan 

pembangunan aplikasi peramalan penjualan furnitur dengan studi kasus PT. 

Vocus Paneltama Industri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini dirumuskan menjadi “Bagaimana membangun 

aplikasi peramalan penjualan furnitur dengan metode ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average) ? ” 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ditetapkan sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data  fast moving consumer goods yang dijual 

oleh PT. Vocus Paneltama Industri. 

2. Data transaksi yang digunakan adalah data transaksi per bulan dari bulan 

Januari 2012 sampai dengan  Oktober 2014 yang sudah melalui uji 

stasioneritas menggunakan grafik dan korelogram. 

3. Peramalan yang dilakukan hanya mempertimbangkan jumlah barang 

terjual saja. 

2.1 Tujuan Penelitian 

Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Peramalan 

Penjualan Furnitur  dengan Metode ARIMA” ini bertujuan untuk : merancang dan 

membangun aplikasi peramalan penjualan furnitur pada PT. Vocus Paneltama 

Industri menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA).  

2.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan metode ARIMA 

dalam melakukan peramalan penjualan. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar acuan 

sementara maupun dasar hipotesis untuk penelitian selanjutnya dimasa 

yang akan datang sebagai bahan referensi untuk kepentingan 

perkembangan ilmu mengenai peramalan penjualan, beserta metodenya 

di masa mendatang, 
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3. Menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memberikan 

informasi terkait peramalan penjualan furnitur pada periode berikutnya 

bagi PT. Vocus Paneltama Industri. 

2.3 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengenai latar belakang permasalahan yang ingin diselesaikan 

dengan metode ARIMA, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi dasar-dasar teori yang melandasi penyusunan dan 

perancangan dalam pengembangan aplikasi ini. Adapun teori yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut. 

a. Peramalan 

b. Data Time Series 

c. Autocorrelation function dan Partial Autocorrelation function 

d. Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

e. Mean Square Error (MSE) 

3. BAB III METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian, perancangan aplikasi, struktur 

tabel dan desain antar muka. 

 

 

 

Rancang Bangun ..., Mohammad Lisan Shidqi, FTI UMN, 2015



 

7 
 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi mengenai spesifikasi sistem yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi, implementasi aplikasi yang dibuat, dan hasil dari uji 

coba aplikasi tersebut. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat sesuai dengan hasil 

pengujian dari aplikasi yang dibuat, dan juga saran untuk pengembangan 

aplikasi lebih lanjut. 
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