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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pada zaman sekarang, persaingan dalam dunia bisnis sangatlah ketat. 

Banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba membuat produk yang menarik 

dan kreatif dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Salah satu cara 

untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain adalah diperlukannya suatu 

prediksi barang yang akan di pesan sesuai dengan permintaan konsumen 

untuk setiap bulannya, sehingga tidak terjadinya overstock atau kekurangan 

barang. Barang overstock mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, 

sedangkan kekurangan barang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan 

pada konsumen. 

PT. SURYA SAHABAT UTAMA merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan sepeda motor. Masalah yang sering terjadi adalah 

seringnya kekurangan persediaan sepeda motor yang dipesan oleh perusahaan. 

Hal ini mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang didapat, dan pelayanan 

terhadap konsumen pun tidak maksimal, karena tidak jarang konsumen harus 

menunggu beberapa hari lagi untuk menunggu kedatangan barang yang di beli. 

Prediksi adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variable atau 

kumpulan variable untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. 

Metode yang digunakan dalam melakukan suatu prediksi sangat beragam. 

Salah satunya adalah metode ARIMA dan metode Single Exponential 

Smoothing. 

Menurut Makridakis, Wheelwright & Hyndman (1998) metode ARIMA 

(Autoregressive Integrated Moving Average) merupakan metode prediksi 

dengan menggunakan serangkaian data masa lalu yang digunakan untuk 
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mengamati terhadap suatu kejadian, peristiwa, atau suatu variabel pada data 

tersebut. Metode ini pertama kali dibuat oleh George Box dan Gwilym 

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

AR (Autoregressive), MA (Moving Average), dan ARIMA (Autoregressive 

and Moving Average). 

Sedangkan Metode Exponential Smoothing  menurut Makridakis (1999) 

merupakan prosedur perbaikan terus-menerus pada prediksi terhadap objek 

pengamatan terbaru. Metode ini menitik beratkan pada penurunan prioritas 

secara eksponensial pada objek pengamatan yang lebih tua. Single 

Exponential smoothing biasanya digunakan dalam prediksi jangka pendek. 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka dibuatlah sebuah aplikasi 

prediksi penjualan sepeda motor menggunakan metode ARIMA dan Single 

Exponential Smoothing sehingga dapat memperkirakan jumlah order setiap 

jenis barang. 

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Universitas Petra 

Surabaya oleh Sutrisno Wijaya dengan judul “Perancangan dan Pembangunan 

Aplikasi Peramalan Penjualan Kosmetik Menggunakan metode ARIMA” 

pada tahun 2012 pada satu jenis barang mengahasilkan rata-rata nilai akurasi 

sebesar 99,788 % pada metode autoregressive , 99.71 % pada metode moving 

average , 99,75 % pada metode autoregressive integreated moving average , 

dan 99.77 % pada metode single exponential smoothing. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang 

 dihadapi adalah : 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang dapat memprediksi 

penjualan motor berdasarkan dari data sebelumnya dengan menggunakan 
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metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Single 

Exponential Smoothing. 

2. Bagaimana tingkat error / akurasi yang dihasilkan dari kedua metode dari 

proses prediksi. 

 

1.3. TUJUAN 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sebuah aplikasi prediksi penjualan motor menggunakan 

metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan Single 

Exponential Smothing 

2. Menganalisa hasil prediksi dengan metode ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average) dengan metode Single Exponential Smoothing 

untuk menentukan metode terbaik, dilihat dari nilai error terkecil 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

1. Aplikasi berupa hasil prediksi untuk periode selanjutnya (periode bulanan) 

2. Data yang digunakan adalah data penjualan motor perusahaan dari bulan 

Januari 2014 sampai bulan Oktober 2015 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Visual Studio 2008 dengan 

penyimpanan data menggunakan SQL SERVER 2012 

 

1.5. METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

2. Pengumpulan Data 

3. Analisis Sistem 
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4. Pembuatan Aplikasi Program 

5. Pengujian Aplikasi 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam proses pembuatan skripsi ini, terdapat sistematika penulisan yang 

digunakan sebagai berikut : 

a. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan  metodologi penelitian yang dipakai. 

b. BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi berbagai macam teori yang berhubungan dengan 

pembuatan skripsi ini 

c. BAB 3 ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem yang akan dibuat  

d. BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini mendeskripsikan kerja sistem secara umum, perancangan 

pemodelan proses dan interaksi sistem 

e. BAB 5 IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini berisi penjelasan implementasi sistem dan hasil pengujian 

yang dilakukan terhadap aplikasi yang telah dibuat 

f. BAB 6 PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian aplikasi dan saran 

yang diberikan untuk aplikasi yang telah dibuat 


