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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dengan telah dilakukannya perancangan dan pembangunan aplikasi 

peramalan penjualan furnitur dengan menggunakan metode Autoregressive 

Integrated Moving Average (ARIMA) pada PT. Vocus Paneltama Industri, maka 

tujuan penelitian ini telah tercapai. Dari hasil tiga uji coba yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa model yang tepat untuk meramalkan produk HD 75 adalah 

Autoregressive(2) dengan MSE : 399,6, model yang tepat untuk meramalkan 

produk OD 1275 adalah Autoregressive(2) dengan MSE : 230,008, dan model 

yang tepat untuk meramalkan  produk SD 1260P adalah Autoregressive(1)  

dengan MSE : 141,309. Adapun pengujian stasioneritas data time series yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan grafik dan korelogram yang masih 

melibatkan subjektivitas penguji. 

5.2 Saran 

Pengembangan terhadap aplikasi ini masih terbuka untuk menyempurnakan 

aplikasi ini. Beberapa saran yang diajukan terhadap penelitian ini adalah. 

1. Menggunakan metode formal seperti uji unit root dalam menguji 

kestasioneran data. 

2. Mengimplementasikan fitur differencing untuk time series yang belum 

stasioner dalam mean dan fitur tranformasi untuk time series yang belum 

stasioner dalam varians. 

3. Melakukan diagnosa model ARIMA dengan menggunkan uji parameter, uji 

normalitas, dan uji white noise, untuk menentukan apakah model sudah sesuai. 
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4. Dalam pemilihan model ARIMA terbaik, parameter yang digunakan tidak 

hanya menggunakan nilai Mean Square Error. 

5. Perluasan aplikasi sehingga tidak terbatas pada peramalan penjualan, tetapi 

dapat diterapkan tindakan selanjutnya setelah dihasilkannya prediksi 

penjualan. 
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