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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PT. Tunggal Yunus Estate 

PT. Tunggal Yunus Estate adalah sebuah perusahaan kelapa sawit subcabang 

milik Asian Agri. Perusahaan ini terletak di kebun Topaz Desa Petapahan, 

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Perusahaan ini tidak hanya bergerak 

dibidang produksi kelapa sawit saja, melainkan sebagai perusahaan pembibitan, 

pengolahan minyak, serta juga bekerjasama dengan petani sekitar dalam penyedia 

lahan sebagai KKPA dan Plasma. 

Total luas area kebun Topaz adalah 6000 hektar. Namun setelah diserahkan 

pada masyarakat setempat, yang tersisa hanya sekitar 4.400 hektar. Dari 4.400 hektar 

luas Kebun Topaz, sekitar 250 hektare digunakan untuk produksi benih dan bibit 

sawit yang dikelola PT. Tunggal Yunus Estate. Pada lahan seluas 250 hektare 

PT.Tunggal Yunus Estate melakukan penelitian sekaligus memproduksi benih dan 

bibit sawit berkualitas untuk keperluan Asian Agri yang menjadi grup usaha dan 

selebihnya dijual kepada masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan besar. 

Penemuan bibit sawit berkualitas dimulai pada tahun 1992 dan ketika itu tim 

peneliti di Topaz melakukan seleksi dan percobaan persilangan pohon induk asal 

Costa Rica selama bertahun-tahun. Hasil seleksi dan percobaan tersebut lantas 

ditanam di Kebun Topaz ada tahun 2006 setelah mendapat izin dari Kementerian 

Pertanian RI Nomor 57-60/KPTS/SR.120/I/2004. Dengan induk kelapa sawit jenis 

Dura (D) dan Pisifera (P) masing-masing tertanggal 16 Januari 2004. 

Bibit unggul Topaz merupakan produksi dari Oil Palm Research Station 

(OPRS) milik dari PT Tunggal Yunus Estate yang merupakan salah satu unit bisnis 

dari Asian Agri Group yang berlokasi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  
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Adapun produksi benih Topaz pada 2015 adalah 11 juta kecambah dan 

ditargetkan untuk tahun 2016 bisa mencapai 15 juta kecambah. Kecambah tersebut 

selain digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan juga untuk memenuhi 

kebutuhan bibit eksternal, seperti kelompok tani, petani kecil dan juga perusahaan 

perkebunan lainnya. Topaz merupakan bibit unggul dengan produktivitas tinggi, rata-

rata 32 ton per ha. Masa panen buah juga lebih cepat, rata-rata 15-18 ton per ha 

Tandan Buah Segar (TBS) pada tahun pertama, 19-25 ton TBS pada tahun kedua dan 

26-30 ton per ha pada tahun ketiga. 

2.1.1 Visi 

Mendukung Asian Agri menjadi salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar 

di dunia, paling menguntungkan, dengan pengelolaan terbaik dan berkesinambungan, 

Pemasok yang diutamakan oleh pelanggannya dan perusahaan yang dibanggakan 

oleh karyawannya. 

2.1.2 Misi  

1. Menciptakan profesionalisme dengan integritas tinggi dalam bekerja. 

2. Menciptakan karyawan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. 

3. Berorientasi pada hasil kerja. 

4. Memupuk kepedulian (Care). 

5. Kerjasama Tim. 

6. Tanggung jawab terhadap lingkungan. 

7. Tanggung jawab terhadap pemegang saham. 

2.1.3 Tingkah Laku 

1. Positive Thinking (Berpikiran Positif) 

Pantang menyerah dan selalu konstruktif dalam berpikir dan bertindak. 

2. Achieve Result Through System (Mencapai Hasil melalui Sistem/Prosedur) 

Bertindak berdasarkan Standar Operasi Kerja (SOP), konsisten dan transparan 

dalam pelaksanaan serta kritis dan analitis dalam berpikir. 
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3. Lead By Example (Memimpin dengan memberikan Teladan) 

Satu kata antara perbuatan dan tindakan. 

4. MBWA (Manajemen Langsung ke Lapangan) 

Turun dan terlibat langsung dengan pekerjaan di lapangan serta 

mendengarkan segala sesuatu dengan seksama. 

5. Open Communication (Komunikasi Terbuka) 

Saling percaya dan menghargai serta menyempaikan instruksi informasi 

dengan jelas, tepat dan lengkap. 

6. Innovative and Creative (Inovatif dan Kreatif) 

Berwawasan luas dan mampu menerima perubahan. 

7. Learning Organization (Organisasi Pembelajaran) 

Belajar dari pengalaman, tidak mengulangi kesalahan yang sama dan 

melakukan perbaikan yang berkesinambungan. 

2.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Tunggal Yunus Estate dapat dilihat pada Lampiran D. 

Pada setiap struktur organisasi yang dibentuk tersebut tentu terdapat personil-

personil yang membidangi tugas dan fungsi masing-masing yang dikenal sebagai 

jabatan perusahaan. Berikut ini penjelasan secara umum tentang susunan organisasi 

yang dibentuk dalam sebuah perusahaan: 

1. Manager Estate 

Posisi manager estate dijabat oleh bapak Jaka Hermansyah. Tugasnya yakni 

bagaimana mengintegrasikan berbagai macam variabel (contohnya seperti 

karakteristik, budaya, pendidikan) kedalam suatu tujuan organisasi yang sama 

dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian. Adapun mekanisme dan 

tugas yang diperlukan untuk menyatukan berbagai variabel di atas antara lain: 

a. Melakukan pengarahan (direction) yang meliputi pembuatan keputusan, 

kebijaksanaan, supervisi. 
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b. Membuat rancangan organisasi dan pekerjaan. 

c. Melakukan seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan. 

d. Menerapkan sistem komunikasi, pengendalian, dan reward. 

2. Asisten Traksi 

Posisi asisten traksi dijabat oleh Ruli Prasetyo. Tugas dari asisten traksi yaitu 

segala hal yang berhubungan dengan angkutan, kendaraan alat berat dan 

perbengkelan. Tugas asisten traksi bisa dikatakan mencakup hampir seluruh 

perusahaan, karena perusahaan membutuhkan kendaraan, dan setiap 

kendaraan dikelola atau dikepalai oleh asisten traksi. Sehingga setiap kinerja 

kendaraan mulai dari transportasi, perbaikan dan juga pengangkutan akan 

berurusan dengan asisten traksi, hal ini juga berlaku dengan bengkel 

perusahaan. 

3. Asisten Afdeling 

Posisi asisten afdeling dijabat oleh 3 orang staff sekaligus, yaitu bapak Erwin 

Tantono, bapak Tambun Sihombing, dan bapak Ricky Tohar. Tugas dari 

asisten afdeling adalah mengelola kebun perusahaan, dikarenakan luasnya 

kebun perusahaan, asisten afdeling memiliki 3 staff asisten untuk mengelola 

setiap produksi, perawatan dan juga penanaman kelapa sawit. 

4. Kepala Tata Usaha (KTU) 

Posisi kepala tata usaha dijabat oleh bapak M. Sofyan. Tugas dari kepala tata 

usaha atau KTU yaitu mengelola setiap asip laporan serta segala macam hal 

yang berhubungan tentang data perusahaan.  

5. Kepala Bengkel 

Kepala bengkel dijabat oleh satu karyawan dengan golongan SKU-B. Tugas 

dari kepala bengkel adalah meninjau dan memperhatikan setiap pemasukan 

dan pengeluaran dibengkel. Sehingga setiap laporan yang diserahkan kepada 

atasan (asisten traksi) dapat dipertanggung jawabkan. 
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6. Mandor Semprot 

Divisi mandor semprot diisi oleh seorang karyawan dengan golongan SKU-B. 

Tugas dari mandor semprot yaitu memantau setiap kinerja para pekerja 

pemberantas tanaman hama yang ada pada tanaman sawit. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi atau menimimalisir tejadinya kecurangan yang dapat 

merugikan perusahaan. 

7. Mandor  

Divisi mandor memiliki 3 orang karyawan dengan golongan ketiganya adalah 

SKU-B. Tugas dari mandor tidak jauh berbeda dengan mandor semprot, yaitu 

memantau kinerja para pekerja atau buruh mengenai tanggung jawab akan 

masing-masing pekerjaan mereka. Sehingga nantinya tidak ada yang 

dirugikan satu sama lain, baik itu pekerja ataupun perusahaan. 

8. Kantor Kebun 

Sama halnya dengan divisi mandor, divisi kantor kebun memiliki 3 oran 

karyawan dengan gologan SKU-B. Kantor kebun diisi oleh 3 orang karyawan 

yang fungsinya adalah untuk menyimpan data ataupun laporan-laporan yang 

telah dalam bentuk hardcopy.  

9. Kantor Poliklinik 

Kantor poliklinik diisi oleh 3 orang karyawan dengan golongan SKU-B, 

fungsi dari kantor poliklink adalah sebagai tempat pertolongan pertama jika 

sewaktu-waktu terjadi kecelakaan karyawan, ataupun juga bisa dijadikan 

sebagai tempat berobat. Hal ini dikarenakan kebutuhan para karyawan akan 

keselamatan kerja maupun penyakit merupakan tanggung jawab perusahaan 

yang tidak bisa dianggap sepele. 

10. Kantor Keamanan 

Divisi kantor keamanan diisi oleh seorang karyawan dengan golongan SKU-

B. Fungsi dari kantor keamanan yang diisi oleh satu orang karyawan ini 

adalah sebagai pusat keamanan atau pusat tempat para penjaga keamanan. 
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Sehingga para penjaga keamanan juga memiliki kantor sebagai tempat 

kumpul diskusi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keamanan. 

11. Mandor Transport 

Mandor transport yang diisi oleh satu orang karyawan dengan golongan SKU-

B. Mandor transport memiliki tugas yang sama dengan mandor-mandor 

lainnya, yaitu memantau kinerja karyawan. Hanya saja yang dipantau oleh 

mandor tansport yaitu para karyawan sopir kendaraan khususnya bagian 

pengangkutan, contohnya seperti pengangkutan TBS, pupuk, janjangan 

kosong (jangkos) dan pasir ataupun air. 

12. Mantri Buah 

Divisi mantra buah diisi oleh satu orang karyawan dengan golongan SKU-B. 

Tugas dari mantra buah yaitu menilai dan juga meng-identifikasi tentang 

kualitas buah yang didapati perusahaan, dengan meninjau dan menilai 

perusahaan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kualitas buah serta 

hal-hal yang mempengaruhi kualitas buah, sehingga perusahaan bisa 

mengambil langkah dalam menanggulanginya jika seandainya kualitas buah 

itu buruk. 

13. Mandor CE dan Kepala Tukang 

Jabatan ini diisi oleh satu orang karyawan dengan golongan SKU-B, yang 

tugasnya yaitu memantau setiap kinerja para mekanik bengkel, dan 

mengarahkan para mekanik tentang mengatasi sebuah masalah yang terjadi 

pada kendaraan atau alat berat yang rusak. 

14. Kerani Afdeling 

Kerani afdeling diisi oleh 3 orang karyawan dengan golongan ketiganya yaitu 

SKU-H. Kerani afdeling memiliki tugas mendata atau mencatat setiap 

pengeluaran dan pemasukan dari hasil panen kebun. 
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15. Kerani Traksi 

Kerani traksi memiliki satu orang karyawan dengan golongan SKU-H. Kerani 

traksi bertugas dalam mencatat setiap kegiatan baik pengeluaran, pemasukan 

dan segala hal yang berhubung dengan bengkel, kendaraan dan juga alat berat. 

16. Kepala Gudang 

Kepala gudang dijabat oleh 1 orang karyawan dengan golongan SKU-B. 

Kepala gudang memiliki tugas yaitu meninjau dan mengamankan setiap 

peralatan yang akan atau telah digunakan. Sehingga setiap peralatan kembali 

dengan utuh dan terpantau oleh mereka. 

2.2 Gaji atau Upah 

Upah atau gaji merupakan balas jasa perusahaan terhadap karyawan atas 

usaha dan jerih payahnya untuk perusahaan. Upah atau gaji merupakan salah satu 

rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Menurut 

Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I pasal 1 Ayat 30, upah 

atau gaji adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi 

bahwa upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian 

kerja kepada penerima kerja atau suatu pekerjaan/jasa yang telahdan akan dilakukan 

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak, kemanusiaan dan 

produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, UU dan peraturan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara 

pemberian kerja dan penerimaan kerja (Indriyani, 2014). 

Gaji atau upah merupakan hak yang harus diberikan pada pegawai setelah 

pegawai melakukan kewajibannya. Peran gaji atau upah sangatlah penting dalam 
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kelangsungan suatu organisasi, penerimaan gaji oleh karyawan sudah selayaknya 

harus sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan dalam suatu wilayah tersebut 

(Krisna, dkk, 2015). Menurut Anggadini (2012), Gaji atau upah merupakan  salah 

satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, 

karena dengan gaji atau upah sebagai sebuah penghasilan, maka seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji bukanlah satu-satunya motivasi karyawan untuk 

berprestasi, tetapi gaji adalah salah satu motivasi penting yang ikut mendorong 

karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan 

mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan (Anggadini, 2012).  

Gaji dibayarkan kepada karyawan administrasi setiap bulannya secara rutin 

oleh pemberi kerja atas jasa yang telah diberikan (Putri, 2014). Gaji adalah suatu 

bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang 

pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana 

keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan 

secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Perbedaan 

gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu 

penerimaannya. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedang 

seseorang menerima upah apabila ikatannya kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka 

waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedang 

upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu (Abdillah, 2006). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gaji adalah balas jasa yang 

dibayar secara periodik dan memiliki jaminan pasti. Sedangkan upah adalah balas 

jasa yang dibayarkan untuk pekerja harian sesuai dengan kesepakatan. Upah 

digunakan untuk menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu 

pendek, misalnya perhari atau malahan perjam. Gaji menggambarkan 

pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu lebih panjang biasanya sebulan.  
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2.3 Data Mining 

Secara sederhana data mining adalah penambangan atau penemuan informasi 

baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data  yang sangat besar. 

Istilah data mining memiliki hakikat sebagai disiplin ilmu yang tujuan utamanya 

adalah untuk menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau 

informasi yang kita miliki (Ridwan, dkk, 2013). Data mining adalah kegiatan 

menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar, data dapat disimpan 

dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Data mining 

berkaitan dengan bidang ilmu–ilmu lain, seperti database system, data warehousing, 

statistik, machine learning, information retrieval, dan komputasi tingkat tinggi 

(Huda, 2010). Data mining didefinisikan sebagai proses menemukan pola-pola dalam 

data. Proses ini otomatis atau seringnya semiotomatis. Pola yang ditemukan harus 

penuh arti dan pola tersebut memberikan keuntungan, biasanya keuntungan secara 

ekonomi. Data yang dibutuhkan dalam jumlah besar (Santoso, dkk, 2016).   

Data mining, sering juga disebut sebagai knowledge discovery in database 

(KDD). KDD merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan dari database yang 

ada. Dalam database terdapat tabel-tabel yang saling berhubungan/berelasi. Hasil 

pengetahuan yang diperoleh dalam proses tersebut dapat digunakan sebagai basis 

pengetahuan (knowledge base) untuk keperluan pengambilan keputusan (Mardi, 

2017). Data mining adalah proses dari menganalisa data dari prespektif yang berbeda 

dan menyimpulkannya ke dalam informasi yang berguna. Data mining adalah 

kegiatan mengekstraksi atau menambang pengetahuan dari data yang 

berukuran/berjumlah besar, informasi inilah yang nantinya sangat berguna untuk 

pengembangan (Susanto, dkk, 2014). Menurut Olivia (2015), data mining dapat 

didefinisikan sebagai ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari 

data yang berada pada basis data yang besar yang selama ini tidak diketahui, tetapi 

mempunyai potensi informasi yang bermanfaat yang dikenal sebagai knowledge. 

Konsep data mining muncul dikarenakan timbulnya data eksplosion akibat dari 
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penumpukan data oleh sistem pengolahan basis data terpadu disuatu organisasi. 

Proses data mining menggunakan berbagai perangkat analisis data untuk menemukan 

pola dan hubungan dalam data yang mungkin dapat digunakan untuk prediksi yang 

valid (Olivia, 2015). 

Data mining merupakan penambangan atau penemuan informasi baru dengan 

mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam jumlah besar yang 

diharapkan dapat mengatasi kondisi tersebut (Haryati, dkk, 2015). Data mining 

adalah kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar, data 

dapat disimpan dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi 

lainnya (Asriningtyas, 2014). Menurut Arta, dkk (2016), Beberapa survey tentang 

proses pemodelan dan metodologi menyatakan bahwa, data mining digunakan 

sebagai penunjuk, dimana data mining menyajikan intisari atas sejarah, deskripsi dan 

sebagai standar petunjuk mengenai masa depan dari sebuah proses model data 

mining. Karakteristik data mining sebagai berikut:  

1. Data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan 

pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. 

2. Data mining biasa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang 

besar digunakan untuk membuat hasil lebih dapat dipercaya.  

3. Data mining berguna untuk membuat keputusan kritis. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

data mining adalah suatu teknik menggali informasi berharga yang terpendam atau 

tersembunyi pada suatu koleksi data (database) yang sangat besar sehingga 

ditemukan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui.  

Dalam data mining, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui terlebih 

dahulu. Data yang didapat tidak dapat langsung diolah dengan menggunakan sistem 

data mining. Data tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu agar hasil yang 

diperoleh dapat lebih maksimal, dan waktu komputasinya lebih minimal. Terdapat 
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enam tahapan dalam proses data mining (Kurniasih, 2011). Enam tahapan data 

mining tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembersihan data (Cleaning data) 

Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak 

konsisten atau data yang tidak relevan. Pada umumnya data yang diperoleh, 

baik dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen, memiliki 

isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid 

atau juga hanya sekedar salah ketik (Kurniasih, 2011). Pembersihan data juga 

akan mempengaruhi performasi dari teknik data mining karena data yang 

ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. Proses cleaning 

mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak 

atau tipografi (Olivia, 2015). 

2. Integrasi data (data integration) 

Integrasi data dilakukan pada atribut-aribut yang mengidentifikasikan entitas-

entitas yang unik beberapa contohnya seperti atribut nama, jenis produk, 

nomor pelanggan. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena 

kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan 

bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya (Kurniasih, 2011). 

3. Seleksi data (data selection) 

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh karena 

itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database.  

Sebagai contoh, sebuah kasus yang meneliti faktor kecenderungan orang 

membeli dalam kasus market basket analysis, tidak perlu mengambil nama 

pelanggan, cukup dengan id pelanggan saja (Huda, 2010). Data hasil seleksi 

akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, 

terpisah dari basisdata operasional (Olivia, 2015). 
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4. Transformasi data (data transformation) 

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam 

data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang 

khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa metode standar 

seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data 

kategorikal. Karenanya data berupa angka numerik yang berlanjut perlu 

dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut transformasi 

data (Kurniasih, 2011). Fungsi dari transformasi data adalah untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk yang lebih sesuai untuk proses 

mining (Sutrisno, dkk, 2011). 

5. Proses mining 

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa 

informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. 

Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi dan 

mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basis 

data (Nofriansyah, dkk, 2016). Data mining adalah proses mencari pola atau 

informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau 

metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat 

bervariasi, pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung 

pada tujuan penelitian (Olivia, 2015). Proses mining merupakan suatu  proses  

utama saat metode  diterapkan  untuk  menemukan pengetahuan berharga dan 

tersembunyi dari data (Kurniasih, 2011). 

6. Evaluasi pola (pattern evaluation) 

Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya (Olivia, 2015). 

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 
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memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa ada 

beberapa alternatif yang dapat diambil seperti  menjadikannya umpan balik 

untuk memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining lain 

yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang diluar 

dugaan yang mungkin bermanfaat (Nofriansyah, dkk, 2016). Untuk 

mengidentifikasi apakah benar hasil analisa yang didapatkan sudah cukup 

mewakili knowledge berdasarkan perhitungan tertentu (Sutrisno, dkk, 2013). 

2.4 Prediksi atau Peramalan 

Peramalan adalah suatu perhitungan untuk meramalkan kejadian dimasa yang 

akan datang berdasarkan data dimasa yang telah lalu. Meramalkan gaji dimasa datang 

yaitu membuat perhitungan peramalan gaji berdasarkan dari data gaji sebelumnya. 

Prediksi adalah suatu proses perkiraan atau pengukuran terhadap besarnya jumlah 

sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang 

dianalisa secara khusus. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan 

memprediksi atau meramal atau memperkirakan. Prediksi adalah suatu proses 

perkiraan atau pengukuran terhadap besarnya jumlah sesuatu pada waktu yang akan 

datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisa secara khusus (Seftiadi, 

dkk, 2016). Prediksi atau peramalan bias digunakan untuk memperkirakan anggaran 

biaya perusahaan. Anggaran (Budgeting) adalah suatu rencana yang disusun secara 

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakn dalam unit (kesatuan) 

moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dari 

pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana 

tertulis yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

Prediksi bisa berdasarkan metode ilmiah ataupun subjektif belaka. Ambil 

contoh, prediksi cuaca selalu berdasarkan data dan informasi terbaru yang didasarkan 

pengamatan termasuk oleh satelit. Begitupun prediksi gempa, gunung meletus 
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ataupun bencana secara umum. Namun, prediksi olahraga seperti pertandingan 

sepakbola, basket, voli, ataupun sepak takraw umumnya berdasarkan pandangan 

subjektif dengan sudut pandang sendiri yang memprediksinya.  

Prediksi atau peramalan diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik 

dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. 

Prediksi atau peramalan dapat didefinisikan sebagai alat atau teknik untuk 

memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa mendatang dengan 

memperhatikan data atau informasi yang relevan (Muqtadiroh, 2015). Prediksi atau 

peramalan merupakan suatu seni dari ilmu memprediksi suatau yang belum terjadi 

dengan tujuan untuk memperkirakan peristiwa yang akan datang dimasa depan 

dengan selau memerlukan data-data masa lalu (Maskanah, dkk, 2013). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prediksi atau 

peramalan  adalah kegiatan memperkirakan apa yang terjadi pada masa yang akan 

datang berdasarkan data yang relevan pada masa lalu dan menempatkannya ke masa 

yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Bisa juga merupakan 

prediksi intuisi yang bersifat subyektif, atau dengan menggunaan kombinasi model 

matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik. 

Kualitas atau mutu dari hasil peramalan yang disusun, sangat ditentukan oleh 

proses pelaksanaan penyusunannya. Peramalan yang baik adalah peramalan yang 

dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. 

Pada dasarnya ada tiga langkah peramalan yang penting, yaitu:  

1. Menganalisa data yang lalu  

Analisa ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu, 

sehingga akan diketahui pola dari data tersebut. 

2. Menentukan metode yang akan digunakan 

Masing-masing metode akan memberikan hasil peramaln yang berbeda. 

Metode peramalan yang baik adalah metode yang memberiakan hasil 

peramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. 
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3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang 

dipergunakan, dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan. 

Jenis-jenis metode prediksi atau peramalan terbagi menjadi beberapa macam. 

Menurut Khair (2011), dilihat dari jangka waktu ramalan, maka peramalan atau 

prediksi  dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: 

1. Peramalan jangka panjang (long term forecasting) 

Merupakan peramalan atau prediksi  yang memperkirakan keadaan dalam 

waktu beberapa tahun kedepan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan 

ketersediaan unit (Khair, 2011). Peramalan atau prediksi  jangka panjang, 

yaitu peramalan yang dilakunan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka 

waktunya lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester (Tobing, 2014). 

2. Peramalan jangka menengah (mid term forecasting)  

Peramalan jangka menengah berkaitan dengan perencanaan anggaran, 

produksi, pembelian. Karakteristik peramalan atau prediksi jangka menengah 

adalah bersifat periodica (data bulanan atau triwulan), menggunaka teknik 

kuantitatif dan kualitatif, dilakukan oleh manajemen menengah dan dilakukan 

terhadap kelompok produk atau sejenisnya (Prasetiyo, 2009).    

3. Peramalan jangka pendek (short term forecasting) 

Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan atau prediksi yang dilakukan 

untuk penyusunan hasil ramalan dengan jangka waktu kurang dari satu 

setengah tahun atau tiga semester (Tobing, 2014). Peramalan jangka pendek 

berkaitan dengan perencanaan distribusi inventori, perencanaan material, stok 

barang. Karakteristik dari peramalan atau prediksi  ini adalah dilakukan secara 

teratur dan berulang menggunakan data internal (harian atau mingguan) 

menggunakan teknik kuantitatif dan dilakukan secara terperinci untuk banyak 

item atau stok keeping unit (Prasetiyo, 2009).  
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Menurut Gofur, dkk (2013), metode peramalan atau prediksi menurut sifatnya 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Bersifat Kualitatif (Judgment Method atau Opinion Method) 

Metode kualitatif merupakan metode peramalan yang tidak menggunakan data 

historis masa lalu, lebih didasarkan pada intuisi (Gofur, dkk, 2013). 

Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang dilakukan oleh para ahli atau 

pakar. Metode ini diantaranya adalah metode Delphi, riset pasar, analogi 

historik, dan konsensus panel (Rahmayanti, dkk, 2013). Metode kualitatif 

dilakukan berdasarkan intuisi dan pengalaman serta pendapat seseorang 

misalnya: 

a. Pendapat pimpinan 

b. Pendapat para petugas/staf 

c. Pendapat lembaga-lembaga penyalur 

d. Pendapat para ahli 

2. Bersifat Kuantitatif (Statistical Method) 

Merupakan cara peramalan (forecasting) yang menitik-beratkan pada 

perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode 

statistika. Metode kuantitatif merupakan metode peramalan yang 

menggunakan data historis masa lalu, memanipulasi data historis yang 

tersedia secara memadai dan tanpa intuisi, metode ini umumnya didasarkan 

pada analisis statistik (Gofur, dkk, 2013). Metode kuantitatif adalah 

peramalan yang merupakan analisis dari data masa lalu untuk mendapatkan 

kebijaksanaan dimasa yang akan datang. Metode kuantitatif terdiri dari 

Teknik Deret Berkala (Time Series), metode Eksplanatoris atau Kausal 

(Rahmayanti, dkk, 2013). 

Menurut Siahaan, dkk (2012), metode peramalan melalui analisis suatu 

variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang dikenal dengan 
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metode hubungan deret waktu. Data yang digunakan adalah data deret waktu 

(time series). Metode peramalan melalui analisis pola hubungan antara 

variabel yang akan diperkirakan dengan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhinya (waktu dan/serta bukan waktu). Metode ini sering disebut 

metode hubungan sebab akibat (causal method). Data yang digunakan dapat 

berupa data time series maupun data cross section. Metode yang termasuk 

kedalam metode kuantitatif, salah satunya adalah metode kuadrat terkecil  

(least square). 

2.5 Least Square Method atau Metode Trend Kuadrat Terkecil 

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk 

melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi 

(data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup 

panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar 

fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap 

perubahan tersebut. Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi 

matematis yang menemukan garis yang paling sesuai untuk kumpulan data, 

memberikan demonstrasi visual mengenai hubungan antara titik data. Setiap titik data 

mewakili hubungan antara variabel independen yang diketahui dan variabel dependen 

yang tidak diketahui (www.investopedia.com, 2016). 

Secara teoristis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah 

kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau 

periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Analisis trend adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat 

kemandirian, efektifitas, dan efisiensi Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun-

tahun yang akan datang (Tamboto, dkk, 2014). 
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Salah satu metode dalam melakukan prediksi adalah metode jumlah kuadrat 

terkecil (The Least Square’s Method). Maksud dari jumlah kuadrat terkecil 

merupakan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi) nilai data terhadap garis trend 

minimum/terkecil. Jika syarat ini telah dipenuhi, maka garis trend tersebut akan 

terletak ditengah-tengah data asli (Kuncahyo, dkk, 2013). Metode Least Square 

merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana 

dibutuhkan data-data dimasa lampau untuk melakukan peramalan dimasa mendatang 

sehingga dapat ditentukan hasilnya. Ciri dari metode ini, yaitu dalam menentukan 

parameter X. Setelah parameter X terbentuk dan dijumlah, jumlahnya harus 0, 

walaupun dalam data historis berjumlah ganjil maupun data historis berjumlah genap 

(Rahmawati, 2013).  

Metode Kuadrat Terkecil (Least Square) adalah metode peramalan yang 

digunakan untuk melihat trend dari data deret waktu. Analisis time series dengan 

metode kuadrat terkecil dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus 

data ganjil (Widodo, 2008). Metode kuadrat terkecil, yang lebih dikenal dengan nama 

Least–Squares Method, adalah salah satu metode pendekatan yang paling penting 

dalam dunia keteknikan untuk regresi ataupun pembentukan persamaan dari titik–titik 

data diskretnya (dalam pemodelan), dan analisis sesatan pengukuran (dalam validasi 

model). Menurut Hariri (2016), bentuk persamaan nilai trend linier-nya 

dipresentasikan pada Persamaan 2.1.  

Y= a+bx…………………….……………...………(2.1) 

Keterangan: 

Y   = Taksiran nilai (prediksi) 

a dan b  = koefisien  

x/t   = waktu tertentu dalam bentuk kode 



 
 
 
 
 

28 
 

Dalam menentukan nilai x/t seringkali digunakan teknik alternatif dengan 

memberikan skor atau kode. Dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua 

kelompok, yaitu:  

1. Data genap, maka skor nilai t nya:  …,-5, -3, -1,1, 3, 5,…  

2. Data ganjil, maka skor nilai t nya: …,-3,-2, -1, 0, 1, 2, 3,… 

Menurut Ihsan, dkk (2015), Prinsip dari metode kuadrat terkecil adalah 

meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangannya (selisih) nilai variabel bebasnya 

(Yi) dengan nilai trend/ramalan (𝑌′) atau ∑(𝑌𝑖 − 𝑌′)2 diminimumkan. Dengan 

bantuan kalkulus yaitu deviasi partial, ∑(𝑌𝑖 − 𝑌′)2 diminimumkan maka akan 

diperoleh dua buah Persamaan normal 2.2 dan Persamaan 2.3. 

∑ Yi = n.a + b.∑Xi…………………………………(2.2) 

∑ Xi Yi = a.∑Xi + b.Xi2 ……………...……………(2.3) 

Dengan menyelesaikan kedua persamaan normal ini secara simultan, maka 

nilai a dan b dari persamaan trend 𝑌′ = 𝑎 + 𝑏 𝑋 yang dicari dapat dihitung. Agar 

perhitungan menjadi lebih sederhana pemberian kode pada nilai X (tahun) 

diupayakan sedemikian rupa sehingga ∑ 𝑋𝑖 = 0 , dengan begitu persamaan normal di 

atas dapat disederhanakan menjadi Persamaan 2.4 dan Persamaan 2.5. 

a = 
∑Y

n
………………………………………..…….(2.4) 

b = 
∑XY

∑x2
……………………………………………(2.5) 

Keterangan: 

n = banyaknya data pengamatan. 

Y = Variabel data tahun ke-n 

X = Variabel data periode tahun ke-n 

2.6 Moving Average Method atau Metode Rata-Rata Bergerak 

Metode Moving Average merupakan sebuah indikator yang sering 

digunakan dalam analisis teknis yang menunjukkan nilai rata-rata data selama 



 
 
 
 
 

29 
 

periode yang ditetapkan. Data yang dirata-ratakan merupakan data yang 

bergantung waktu. Metode moving average digunakan jika data masa lalu 

merupakan data yang tidak memiliki unsur trend atau faktor musiman (Pujadi, 

2014). Moving average adalah suatu metode peramalan yang dilakukan dengan 

mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai 

ramalan untuk periode yang akan datang (Sulistiono, dkk, 2016).  

Moving Average biasanya digunakan dalam analisis teknikal saham/forex 

untuk mengukur momentum dan menentukan area support dan resistance yang 

memungkinkan. Moving Average dapat digunakan untuk membuat kurva harga 

Saham/forex yang halus atau smooth dan menyaring noise data sehingga lebih 

mudah untuk melihat trend data tersebut (Abbas, 2017). 

Karakteristik metode moving average  yaitu untuk menentukan ramalan 

pada periode yang akan datang memerlukan data historis selama jangka waktu 

tertentu. Semakin panjang jangka waktu moving average, efek pelicinan semakin 

terlihat dalam ramalan atau menghasilkan moving average yang semakin halus. 

Artinya pada moving average yang jangka waktunya lebih panjang, perbedaan 

ramalan terkecil dengan ramalan terbesar menjadi lebih kecil (Zunaidi, dkk, 

2016). 

Untuk mendapatkan nilai dari moving average sebelumnya ditentunkan 

terlebih dahulu jumlah periode (T). Setelah ditentukan jumlah periode yang akan 

digunakan dalam observasi pada setiap rata-rata atau MA(T) dapat dihitung nilai 

rata-ratanya. Hasil dari nilai rata-rata bergerak tersebut kemudian akan menjadi 

ramalan untuk periode mendatang. Moving average tidak menggunakan data yang 

terdahulu terus-menerus, setiap ada data yang baru, data baru tersebut digunakan 

dan tidak lagi menggunakan nilai observasi yang paling lama, dikarenakan 

penggunaan jumlah periode selalu konstan (Nurlifa, dkk, 2017). Rumus Moving 

Average dipresentasikan pada Persamaan 2.6. 



 
 
 
 
 

30 
 

FT+1 = 
x1+ x2+ x3+ xn

n
…………………..…………(2.6) 

Keterangan:  

FT+1 = Prediksi pada periode T+1. 

x = Data deret waktu (Time Series). 

n = Total jumlah periode rataan. 

2.7 Mean Absolut Percentage Error (MAPE) 

MAPE merupakan suatu metode untuk mengetahui akurasi atau keakuratan 

dari suatu peramalan dalam bentuk persentase. MAPE merupakan rata-rata dari 

keseluruhan persentase kesalahan (selisih) antara data aktual dengan data hasil 

peramalan. Ukuran akurasi dicocokan dengan data time series, dan ditunjukan dalam 

persentase (Andini, dkk, 2016). MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif yang 

menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama 

periode tertentu yang akan memberikan informasi  persentase kesalahan terlalu tinggi 

atau rendah (Hay’s, dkk, 2017). 

MAPE dihitung dengan menemukan kesalahan absolut tiap periode dengan 

membagi dengan nilai observasi pada periode tersebut kemudian dipersentasekan 

(Maulana, 2014). Nilai MAPE memberikan petunjuk mengenai seberapa besar rata-

rata kesalahan absolut peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya (Hansun, 

2013). MAPE dihitung dengan menggunakan kesalahan absolute pada tiap periode 

debagi dengan nilai aktual untuk periode tersebut (Phalupy, 2013). Sedangkan 

menurut Sugiarto (2013), MAPE adalah metode yang digunakan untuk uji coba 

mengecek error dari hasil peramalan dengan data aslinya.  

MAPE melakukan perhitungan perbedaan antara data asli dan data hasil 

peramalan. Perbedaan tersebut diabsolutekan, kemudian dihitung ke dalam bentuk  

persentase terhadap data asli. Hasil persentase tersebut kemudian didapatkan nilai 

mean-nya. Suatu model mempunyai kinerja sangat bagus jika nilai MAPE berada di 

bawah 10% dan mempunyai kinerja bagus jika nilai MAPE berada diantara 10% dan 
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20% (Andini, dkk, 2016). Adapun rumus dari MAPE dipersentasikan pada 

Persamaan 2.8. 

MAPE =  
1

𝑛
∑ |PE𝑡|𝑛

𝑡=1 ……………………..……….(2.7) 

Galat persentase (percentage error) dipersentasikan pada Persamaan 2.9. 

                                         PEt = (
|𝑋𝑡− 𝐹𝑡

|

𝑋𝑡
) X 100 %.......................................(2.8) 

Keterangan: 

PEt  = Galat persentase 

Xt   = Nilai aktual indeks.  

Ft   = Nilai prediksi indeks. 

n    = Jumlah sampel 

2.8 Sistem  

Sistem memiliki definisi yang berbeda menurut sumber yang berbeda, tetapi 

memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sistem adalah suatu kesatuan aturan 

sehingga menuju maksud yang diharapkan (Suwondo, 2014). Kata sistem berasal dari 

bahasa yunani sistema yang berarti kesatuan yaitu keseluruhan dari bagian yang 

mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Sistem terdiri dari sistem-sistem bagian 

(subsistem) sebagai contoh sistem komputer yang terdiri dari subsistem perangkat 

keras dan perangkat lunak yang masing–masing subsistem terdiri dari beberapa 

subsistem atau komponen yang lebih kecil lagi (Maidarli, 2011). 

 Sistem terdiri dari 3 unsur yaitu: Input, Proses, dan Output. Input  merupakan 

komponen penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan sedangkan 

output adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana output berarti menjadi 

tujuan sasaran atau target pengoperasian suatu sistem, sedangkan proses merupakan 

aktivitas yang mentransformasikan input menjadi output (Sidh, 2013).  

Menurut Jogiyanto (1999), Suatu sistem mempunyai 8 karakteristik atau sifat-

sifat tertentu (Maidarli, 2011).  
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1. Mempunyai komponen-komponen (Components)  

Komponen atau elemen sistem adalah bagian dari sistem yang saling  

berinteraksi membangun sistem menjadi satu kesatuan. Setiap sistem 

betapapun kecilnya selalu mengandung komponen-komponen. Komponen ini 

dapat berbentuk suatu sistem yang disebut subsistem. Komponen tersebut 

mempunyai sifat untuk menjalankan sekaligus mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan.  

2. Memiliki batasan sistem (Boundary)  

Batasan sistem adalah daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem 

lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas suatu sistem menunjukkan 

ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.  

3. Lingkungan luar sistem (Environments)  

Adalah segala sesuatu yang berada diluar batasan sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem. Lingkungan luar dari sistem dapat bersifat menguntungkan 

atau merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan 

merupakan energi dari sistem dan harus tetap dijaga dan dipelihara sedangkan 

lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar tidak 

mengganggu kelangsungan hidup sistem.  

4. Penghubung (Interface)  

Adalah media yang menghubungkan suatu subsistem dengan subsistem 

lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari 

satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Output dari satu subsistem akan 

menjadi input untuk subsistem yang lainnya melalui media penghubung. 

Dengan media penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan 

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.  

5. Masukan (Input)  

Input adalah data yang dimasukkan kedalam sistem berupa input perawatan 

(maintenance input) dan input sinyal (signal input). Input perawatan 
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(maintenance input) adalah data yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat 

beroperasi. Input sinyal (signal input) adalah data yang diproses untuk 

mendapatkan output. Sebagai contoh dalam sebuah sistem komputer, program 

adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan 

komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.  

6. Keluaran (Output)  

Output adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna disajikan dalam bentuk informasi dan sisa pembuangan. 

Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain.  

7. Pengolah sistem (Process)  

Process adalah bagian dari sistem yang berfungsi merubah satu atau 

sekumpulan input menjadi suatu output. 

2.9 Waterfall  

Waterfall adalah metode perancangan sistem yang terurut dan mudah. Model 

waterfall merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak secara sekuensial 

yang terlihat seperti aliran air terjun, dengan fase-fase system requirement, software 

requrement, analisis, desain program, coding, testing, dan operasi (Kusumasari, 

2011). Metode waterfall merupakan metode yang sifatnya sistematik dan sekuensial, 

dimana tiap tahap yang dilalui harus menanti tahap yang sebelumnya selesai 

dikerjakan (Zamroni, dkk, 2013). Sedangkan menurut Pascapraharastyan, dkk (2014), 

Model waterfall ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification, 

dan maintenance. Berikut adalah tahapan metode  Waterfall seperti Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall 

1. Requirements Analysis 

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk 

didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei 

atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi 

kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya.  

2. System and Software Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan kebutuhan di atas menjadi 

representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. 

Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan 

pada tahap sebelumnya. Seperti aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga 

harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 
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3. Implementation 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 

oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 

Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara teknis 

nantinya dikerjakan oleh programmer. 

4. System Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. 

Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari 

error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. 

5. Operation And Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk didalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti 

itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak 

ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada 

software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 

eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau 

perangkat lainnya. 

Metode Waterfall memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Berikut 

adalah kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall: 

1. Kelebihan Metode Waterfall 

Urutan proses pengerjaan sistem menggunakan metode ini menjadi lebih 

teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih 

menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh 

kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan secara maksimal, jadwal 

setiap proses dapat ditentukan secara pasti, sehingga dapat dilihat jelas target 
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penyelesaian pengembangan program (Emilsyah, 2015). Kelebihan dari 

model ini adalah karena adanya titik transisi yang jelas pada setiap tahap, 

maka akan memudahkan tim pengembang perangkat lunak  dalam memonitor 

penjadwalan proyek, menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas peran 

personal dalam proyek perangkat lunak (Migunani, 2007). Dengan adanya 

urutan yang pasti, dapat dilihat pula progres untuk setiap tahapan 

pengembangan. 

2 Kekurangan Metode Waterfall 

Sifatnya kaku, sehingga sulit dalam melakukan perubahan ditengah proses, 

jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahapan sebelumnya, maka 

tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal (Emilsyah, 2015). 

Sedangkan menurut Migunani (2007), kelemahan dari model ini adalah 

adanya kendala dalam mengakomodasi perubahan setelah proses 

pengembangan telah berjalan, fase sebelumnya harus lengkap dan selesai 

sebelum memasuki. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. 

Membutuhkan daftar kebutuhan sistem yang lengkap diawal pengembangan. 

Untuk menghindari pengulangan tahap dari awal, user harus memberikan 

seluruh prosedur, data dan laporan yang diinginkan dimulai dari tahap awal 

pengembangan. 

2.10 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek (OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem) dari sudut pandang kelas-kelas 

dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD 

adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Ependi, 2014). 
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OOAD merupakan Analisis dan disain berorientasi objek adalah cara baru 

dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut 

konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan 

kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas.Pengertian 

“berorientasi objek” berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai 

kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya (Neyfa, 

dkk, 2016) 

OOAD adalah metode untuk menganalisa dan merancang sistem dengan 

pendekatan berorientasi object. Object diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki 

identitas, state dan behavior. Pada analisa, identitas sebuah object menjelaskan 

bagaimana seorang user membedakannya dari object lain, dan behavior object 

digambarkan melalui event yang dilakukannya. Sedangkan pada perancangan, 

identitas sebuah object digambarkan dengan cara bagaimana object lain 

mengenalinya sehingga dapat diakses dan behavior object digambarkan dengan 

operation yang dapat dilakukan object tersebut yang dapat mempengaruhi object lain 

dalam sistem (Bintarika, 2009).  

Teknik analisis berorientasi objek merupakan alat terbaik yang dapat 

digunakan  untuk sebuah proyek yang akan mengimplementasikan sistem yang 

menggunakan teknologi objek untuk membangun, mengelola dan merakit objek-

objek itu menjadi aplikasi yang  berguna. Teknik pemodelan objek menyajikan 

penggunaan metodologi dan notasi diagram  yang  sama sekali berbeda dengan teknik  

lainnya yang biasa digunakan  untuk  pemodelan data dan pemodelan proses (Utami, 

dkk, 2014). 

2.11 Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah sebuah diagram yang menggambarkan atau mempresentasikan 

proses berjalannya sebuah sistem. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk 

menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem 

informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain 
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berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh dan Ivar Jacobson (Rahardi 

dkk, 2016).  

Menurut Mahdiana (2011), UML merupakan standar yang relatif terbuka yang 

dikontrol oleh Object Management Group (OMG), sebuah konsorsium terbuka yang 

terdiri dari banyak perusahaan. Dimana OMG dibentuk untuk membuat standar-

standar yang mendukung interoperabilitas, khusunya untuk sistem berorientasi obyek. 

Hal ini disebabkan karena UML menyediakan pemodelan visual yang memungkinkan 

bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 

yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk 

berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain 

(Mahdiana, 2011).  

2.11.1 Use Case Diagram 

Use Case digunakan pada saat pelaksanaan tahap requirment dalam 

pengembangan suatu sistem informasi. Use Case menggambarkan hubungan antara 

entitas yang biasa disebut aktor dengan suatu proses yang dapat dilakukannya. 

Menurut Rahardi, dkk (2016), Use Case adalah rangkaian/uraian sekelompok yang 

saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh 

sebuah actor. 

Use Case digunakan untuk membentuk tingkah laku benda/thing dalam 

sebuah mode serta direalisasikan oleh sebuah collaborator, umumnya Use Case 

digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya mengandung 

nama (Rahardi, dkk, 2016). Simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case beserta 

deskripsinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1  

Case 
Menggambarkan proses/kegiatan yang 

dapat diakukan oleh actor 

UseCase 
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No Simbol Nama Deskripsi 

2  

 

 

 

 

 

 

Actor  

Actor 
Menggambarkan entitas/subyek yang 

dapat melakukan suatu proses 

3 End 1                 End 

2 

 

<< Users>> 

 

 

<< Extend >> 

Relation 
Relasi antara case dengan actor 

ataupun case dengan case lain. 

 

2.11.2 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang 

terjadi dalam suatu Use Case. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan 

work flow. Activity Diagram dibuat untuk memperjelas alur proses dari setiap 

business Use Case yang ada. Activity diagram ini didapat dari hasil wawancara dari 

masing-masing bagian (Aldilla, dkk, 2015).  

Menurut Rahardi, dkk (2016), Activity Diagram memodelkan workflow proses 

bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan 

flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau 

dari aktivitas ke status. Activity Diagram juga bermanfaat untuk menggambarkan 

parallel behaviour atau menggambarkan interaksi antara beberapa Use Case. 

Activity Diagram digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab elemen. 

Activity Diagram biasa dikolaburasikan dengan Sequence Diagram dalam 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 
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pendiskripsian visual dari tahap desain aplikasi. Simbol-simbol yang digunakan 

dalam Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel. 2.2 Simbol Actifity Diagram 

 

2.11.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut 

proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang 

dihasilkan. Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar obyek didalam dan 

disekitar sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa message yang 

No Simbol Nama Deskripsi 

1 

 

ActionState 

 

Menggambarkan keadaan dari 

suatu elemen dalam suatu 

aliran aktifitas. 

2 

 

State 

 

Menggambarkan kondisi 

suatu elemen 

3 

 

Flow Control 

Mengggambarkan aliran 

aktifitas dari suatu elemen ke 

elemen lain 

4 
 

Initial State 
Menggambarkan titik awal 

siklus hidup suatu elemen 

5 

 

Final State 

Menggambarkan titik akhir 

yang menjadi kondisi akhir 

suatu elemen 

Action State 

State 
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digambarkan terhadap waktu. Sequence Diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) 

dan dimensi horizontal (obyek-obyek yang terkait) (Mahdiana, 2011). 

Suatu Sequence Diagram adalah suatu penyajian perilaku yang tersusun 

sebagai rangkaian langkah-langkah percontohan dari waktu ke waktu. Sequence 

Diagram digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, pesan yang sampaikan 

dan bagaimana elemen-elemen didalamnya bekerja sama dari waktu ke waktu untuk 

mencapai suatu hasil (Rahardi, dkk, 2016). Sequence Diagram digunakan untuk 

menjelaskan aliran pesan dari suatu Class ke Class lain secara sequensial (berurutan). 

Sequence Diagram digunakan pada tahap desain aplikasi. Simbol yang digunakan 

dalam Sequence Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol  Sequence Diagram 

2.12 Microsoft Excel 

Excel adalah perangkat lunak yang tergolong sebagai spreadsheet. Perangkat 

ini dirancang untuk memudahkan pengguna yang hendak melakukan tindakan-

tindakan seperti, membuat faktur, membuat perhitungan yang melibatkan banyak 

rumus, misalnya menghitung rata-rata, simpangan, ataupun menentukan skor nilai A, 

B, C, D, E dari sejumlah siswa, menyajikan grafik, serta membuat laporan keuangan 

(Triwahyuni, 2012). Spreadsheet adalah program populer yang digunakan untuk 

No Simbol Nama Deskripsi 

1 

 

 

 

 

 

Object 

 

Menggambarkan pos-pos obyek 

yang pengirim dan penerima 

message 

2 

              Message 

 

              Message 

 

Message 

Menggambarkan aliran pesan 

yang dikirim oleh pos-pos obyek  

  

Object 
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menganalisis informasi numerik dan membantu membuat keputusan bisnis yang 

berarti berdasarkan analisis. 

Dan Bricklin dan Bob Frankston menemukan spreadsheet elektronik pada 

tahun 1979. Bob Frankston bergabung dengan Dan Bricklin, seorang mahasiswa 

Harvard MBA untuk menulis program secara kompulsif untuk spreadsheet elektronik 

baru. Mereka membentuk perusahaan baru yang disebut Software Arts.Inc, dan 

produk spreadsheet mereka disebut dengan Visicalc. Bricklin dan Frankston 

kemudian menjual visicalc ke Lotus Development Corporation, dimana visicalc 

berkembang menjadi spreadsheet PC lotus 1-2-3. Visicalc adalah yang pertama dari 

beberapa program spreadsheet untuk dikembangkan selama dua dekade berikutnya 

(Hagg et al, 2002). 
Microsoft Excel mampu mengolah data numeric menjadi output yang 

diinginkan dan dirancang untuk membantu menghitung hasil perhitungan dari 

sejumlah rumus (Fontanella, dkk, 2010). Beberapa fitur yang ada pada Microsoft 

Excel adalah sebagai berikut:  

1. Fitur Fill 

Fitur Fill memungkinkan untuk menambah sederetan angka atau meng-copy 

informasi dengan cepat dari satu sel ke beberapa sel. 

2. Wizard 

Wizard membantu dalam menggunakan fitur dan membantu dalam sejumlah 

proses Microsoft Excel, termasuk pembuatan fungsi dan menyisipkan bagan 

ke suatu lembar kerja 

Windows Microsoft Excel juga terdiri dari: 

1. Workbook (File Excel) 

Merupakan file Excel, setiap workbook terdiri dari beberapa worksheet 

(lembar kerja) yang tersusun dari baris dan kolom 

2. Worksheet 

Tiap Worksheet terdiri dari: 
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a. Kolom 

Dalam worksheet terdiri dari 256 kolom yang dimulai dari A dan 

seterusnya hingga kolom 256 yaitu IV. 

b. Baris 

Dalam worksheet terdiri dari terdiri dari 65.536 baris. 

c. Sel 

Sel merupakan perpotongan kolom dan baris pada suatu lembar kerja.  

Setiap sel terdiri dari huruf  kolom dan angka baris yang berpotongan 

yang membuat sel tersebut (A1, B3, C4 dan seterusnya). 

d. Range  

Range merupakan kumpulan dari sel tertentu pada daerah yang sama.  

Misalnya range A2:A7 adalah pemilihan beberapa sel mulai dari A2 

sampai dengan A7. 

e. Alamat Sel 

Alamat sel pada umumnya digunakan dalam proses penghitungan. Alamat 

sel dalam Microsoft Excel terdiri atas: 

1) Sel Relatif. 

Sel relatif adalah sel yang apabila di-copy menyesuaikan dengan tempat 

atau lokasi yang baru. 

2) Sel Semi Absolut. 

Sel semi absolut ditandai dengan $ pada salah satu posisi baik kolom 

ataupun baris.  Contohnya BB!$A4:$A250. 

3) Sel Absolut. 

Sel absolut ditandai dengan $ pada posisi baris maupun kolom, misalnya 

$B$1.  Apabila di-copy pada tempat atau posisi alamat sel lain, maka baris 

maupun kolom tersebut akan tetap. 
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4) Label. 

Label adalah setiap karakter yang dimasukkan kedalam sebuah sel dimana 

data tersebut tidak dapat diproses secara sistematis. Contohnya nama, 

alamat dan lain sebagainya. 

Elemen-elemen dalam Windows Excel antara lain yaitu: 

1. Formula Bar. 

Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi sebagai tempat 

memasukkan rumus serta untuk meng-edit atau memperbaiki rumus excel 

yang telah dibuat. 

2. Column Heading 

Column heading berfungsi sebagai penunjuk lembar kerja yang berupa huruf 

A sampai Z. Setelah sampai pada kolom Z, user akan menjumpai kolom AA, 

AB, sampai dengan AZ dan BA, BB sampai BZ dan seterusnya sampai 

jumlah terakhir kolom ke 256. 

3. Row Heading 

Row heading merupakan bagian yang berguna untuk menunjukkan lokasi 

baris yang sedang dikerjakan. Jumlah baris yang terdapat di Microsoft Excel 

sebanyak 65.536 baris. Letaknya dibagian kiri yang berupa tulisan angka-

angka dari angka 1 sampai seterusnya. 

4. Cell Selector 

Cell selector merupakan garis gelap yang menandakan baris tersebut sedang 

aktif. 

5. Worksheet Tab 

Worksheet Tab merupakan tab yang membantu perpindahan satu lembar kerja 

yang lain pada workbook. 

2.13 Visual Basic for Application (VBA) 

Visual Basic for Application (VBA) atau macro adalah fungsi dan perintah 

program di Microsoft Office yang disimpan dalam bahasa Visual Basic. Dengan 
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adanya VBA, sebuah pekerjaan di Office bisa diotomatiskan. VBA yaitu aplikasi 

bahasa pemrograman yang diturunkan dari Microsoft Visual Basic untuk 

pengembangan macro pada program-program aplikasi berbasis Windows untuk dapat 

melakukan suatu pemprosesan secara cepat, terpadu dan presisi dalam membantu 

menyelesaikan suatu pekerjaan (Sobatnu, dkk, 2012). 

Visual BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) merupakan 

Bahasa pemrograman Integrated Development Environment (IDE), yaitu bahasa 

pemrograman visual yang digunakan untuk membuat program aplikasi atau software 

berbasis sistem operasi Microsoft Windows, dengan menggunakan model 

pemrograman Common Object Model (COM) (Cahyaningtyas, dkk, 2015). Microsoft 

Visual Basic atau VB merupakan salah satu aplikasi pemograman visual yang 

menyediakan berbagai perangkat kontrol yang dapat digunakan untuk membuat 

program aplikasi dalam sebuah form baik aplikasi kecil, sederhana hingga ke aplikasi 

pengolahan database (Ekawati, 2016). Visual Basic dikembangkan dari bahasa 

pemrograman Basic dan sekarang berisi banyak statemen, fungsi dan keyword, yang 

diantara terhubung ke windows Graficial User Interface (GUI) (Yulianti, dkk, 2012). 

Bahasa pemrograman Visual Basic memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Untuk membuat program aplikasi berbasis windows. 

2. Menguji program dan menghasilkan program yang bersifat Executable (Dapat 

langsung dijalankan) 

3. Aplikasi Visual Basic dapat bekerja dengan aplikasi Windows lainnya seperti 

Microsoft Acces dan Excel. 

2.14 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang prediksi atau peramalan menggunakan metode 

least square dan moving average pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dapat 

dilihat pada Tabel 2.4.  
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Keterangan 

1 

 

 

 

 

Feby Artwodini 

Muqtadiroh, 

Avia Riska 

Syofiani, dan 

Terry Safiria 

Ramadhani 

(2015) 

Analisis Peramalan 

Penjualan Semen Non-

Curah (Zak) PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk 

Pada Area Jawa Timur 

Berdasarkan beberapa metode 

peramalan yang telah 

diujicobakan untuk 

memperkirakan penjualan PT 

semen indonesia (Persero), 

Tbk maka didapatkan bahwa 

metode analisis tren Least-

Square cocok diterapkan 

untuk data time-series dengan 

nilai MAD, MSE, MPE dan 

MAPE lebih kecil dibanding 

metode peramalan Double 

Exponential Smoothing dan 

Triple Exponential Smoothing. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

metode peramalan least-

square mempunyai nilai 

akurasi lebih tinggi untuk 

melakukan peramalan 

penjualan PT. Semen 

Indonesia (Persero), Tbk pada 

area penjualan Jawa Timur. 

2 Achmad Fauzi 

Nurudin (2015) 

Aplikasi Prediksi Hasil 

Panen Padi Dengan 

Metode Least Square  

Metode Least Square dapat 

digunakan untuk memprediksi 

hasil panen padi. Hasil  
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Keterangan 

  (Studi Kasus: RT.001 

RW.006 Ds.Warujayeng 

Kab.Nganjuk) 

prediksi menggunakan metode 

Least Square memiliki selisih 

kecil dengan data hasil panen 

yang asli. 

3 Indra Laksana 

Noerwan, Andri 

Susilo dan Ariri 

Permana (2012) 

Peranan Peramalan 

Penjualan Terhadap 

Bahan Baku: Studi 

Kasus Least Square PD 

Sinar Rejeki Ban di 

Kabupaten Pandeglang 

Dari perhitungan statistik 

diperoleh Berdasarkan kriteria 

nilai korelasi sebesar 0,57 ini 

ditafsirkan bahwa terdapat 

hubungan yang sedang antara 

peramalan penjualan dengan 

metode least square terhadap 

penentuan kebutuhan bahan 

baku pada PD Sinar RJK Ban. 

4 Kurniawati 

(2009) 

Penerapan Metode 

Forecast dalam 

Menyusun Anggaran 

Penjualan pada PT 

Asuransi Jasindo 

(Persero) Cabang Solo 

Perhitungan Forecast dengan 

metode kuantitatif (analisis 

trend) lebih mudah digunakan 

dalam penyusunan anggaran 

penjualan PT Asurasi Jasindo 

dan selisih antara realisasi 

anggaran lebih kecil bila 

dibandingkan dengan 

menggunakan metode 

kualitatif. 

5 Rachmad 

Septiawan dan  

Perbandingan Metode 

Setengah Rata-Rata dan  

1. Metode Least Squared 

untuk peramalan koridor  
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Keterangan 

 Erna Zuni Astuti 

(2016) 

Metode Kuadrat 

Terkecil untuk 

Peramalan Pendapatan 

Perusahaan di BLU 

UPTD Terminal 

Mangkang Semarang 

satu mempunyai nilai 

MAPE 8,33% dan RMSE 

60.755.001,55 dan untuk 

peramalan koridor dua 

mempunyai nilai MAPE 

18% dan RMSE 

63.631.105,41. 

2. Metode Semi Average untuk 

peramalan koridor satu 

mempunyai nilai MAPE 

8,65% dan RMSE 

62.340.956,08 dan untuk 

peramalan koridor dua 

mempunyai nilai MAPE 

20,36% dan RMSE 

66.496.101,15.  

3. Metode Least Squared 

disimpulkan lebih baik 

dibanding metode Semi 

Average dalam peramalan 

pendapatan BLU Terminal 

Mangkang. 

6 Joko Widodo 

(2008) 

Ramalan Penjualan 

Sepeda Motor Honda  

Berdasarkan metode 

peramalan least square  yang t 
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  Pada CV. Roda Mitra 

Lestari 
telah diujicobakan, maka dapat 

disimpulkan  bahwa metode 

analisis tren Least-Square 

cocok untuk memperkirakan 

penjualan sepeda motor honda 

pada CV. Roda Mitra Lestari 

dengan nilai MAD yaitu 0,1. 

7 Audrey Sugiarto 

dan Seng Hansun 

(2015) 

Rancang Bangun 

Aplikasi Peramalan 

Laba dengan Metode 

Kuadrat Terkecil 

Berbasis Android (Studi 

Kasus: PT Tri Panji 

Gemilang) 

Metode Kuadrat Terkecil yang 

membuat suatu persamaan 

dengan rumus y = a + bx, 

untuk meramalkan laba tepat 

satu bulan kedepan (bulan 

yang sedang berjalan) data 

yang digunakan sebagai basis 

peramalan adalah data Januari 

2005 sampai dengan 

Desember 2013 (108 bulan), 

dan data yang digunakan 

untuk mengecek error adalah 

data dari Januari 2014 sampai 

dengan Mei 2015 (17 bulan). 

Hasil peramalan memiliki 

error rata-rata (MAPE) sekitar 

8,26%, dengan akurasi 

peramalan sekitar 91,74%. 
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8 Hari Agustiyo 

(2016) 

Sistem Informasi 

Peramalan Penjualan 

Pada Rossi Sari Kedelai 

Menggunakan Metode 

Least Square  (Kuadrat 

Terkecil) 

1. Analisis peramalan 

menggunakan metode Least 

Square dapat dipergunakan 

untuk meramalkan penjualan 

sari kedelai diperiode yang 

akan datang berdasarkan data 

penjualan periode 

sebelumnya.  

2. Aplikasi analisis peramalan 

dapat menghasilkan hasil 

ramalan dan telah 

meminimumkan kesalahan 

meramal (forecast error) 

tingkat penjualan sari kedelai 

perusahaan. 

9 Danar Putra 

Pamungkas 

(2016) 

Implementasi Metode 

Least Square Untuk 

Prediksi Penjualan Tahu 

Pong 

Berikut kesimpulan dari hasil 

analisa uji coba sistem prediksi 

penjualan tahu pong:  

1. Sistem prediksi penjualan 

tahu pong dapat 

memprediksi penjualan pada 

periode selanjutnya. 

2. Metode Least Square dapat 

digunakan untuk 

memprediksi penjualan tahu  
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   pong dengan nilai korelasi 0,88. 

10 Muhammad Ihsan 

Fauzi Rambe 

(2016) 

Perancangan Aplikasi 

Peramalan Persediaan 

Obat-obatan 

Menggunakan Metode 

Least Square (Studi 

Kasus: Apotik Mutiara 

Hati) 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian, analisis, perancangan 

sistem dan pembuatan program 

sampai tahap penyelesaian 

aplikasi, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Analisis peramalan 

menggunakan metode Least 

Square dapat dipergunakan 

untuk meramalkan penjualan 

obat diperiode yang akan 

datang pada berdasarkan data 

penjualan tahun sebelumnya. 

2. Aplikasi analisis peramalan 

dapat menghasilkan hasil 

ramalan dan telah 

meminimumkan kesalahan 

meramal (forecast error) 

tingkat penjualan obat- obatan 

pada Apotek. 

11 Eko Sulistiono 

dan Siti 

Mujikahwati  

Sistem Prediksi 

Penjualan Dengan 

Moving Average Pada  

Sistem prediksi yang dibangun 

menggunakan metode moving 

average dapat membantu,  
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 (2016) Distro Mega Busana I mempermudah, dan 

mempercepat pegawai dalam 

pengolahan data hasil penjualan 

untuk mempersiapkan Stok 

dimasa sekarang dan akan 

datang. 

12 Muhammad 

Zunaidi, Ishak 

dan Yusnidah 

(2016) 

Aplikasi Peramalan 

Laba/Rugi Untuk 

Meningkatkan 

Penjualan Dengan 

Metode Moving 

Average 

Dengan adanya peramalan 

menggunakan metode Moving 

Average sangat mempermudah 

pengguna mengatur laba/rugi 

suatu usaha dagang agar 

kedepannya mampu 

meningkatkan volume 

penjualan. 

13 Alfian Nurlifan 

dan Sri 

Kusumadewi 

(2017) 

Sistem Peramalan 

Jumlah Penjualan 

Menggunakan Metode 

Moving Average Pada 

Rumah Jilbab Zaky 

Peramalan untuk penjualan 

pada Rumah Jilbab Zaky 

dengan menggunakan metode 

Moving Average berhasil 

dilakukan. Namun untuk 

Peramalan yang menggunakan 

metode ini, membutuhkan data 

yang lengkap dan mempunyai 

pola data stasioner untuk dapat 

dilakukan perhitungan  
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   peramalan. 

14 Akbar S. Agung  

(2009) 

Penerapan Metode 

Moving Average  dan 

Exponential Smo 

othing dalam 

Peramalan Permintaan 

Produk Meubel Jenis 

Coffee Table  Pada 

Java Furniture  Klaten 

Berdasarkan perhitungan 

ramalan permintaan  Coffee 

table dengan metode  Moving 

Average 2, Moving Average 3, 

Exponential Smoothing α: 0,1, 

Exponential Smoothing α: 0,5, 

Exponential Smoothing α: 0,9, 

diketahui bahwa metode yang 

paling sesuai digunakan dalam 

menganalisis data dengan 

memiliki tingkat kesalahan 

yang paling kecil  dari yaitu 

metode  Moving Average 2 

semesteran. Dengan hasil 

ramalan Coffee table 117, 

tingkat kesalahan Mean 

Absolute Deviation sebesar 37 

dan Mean Squared Error 

sebesar 1.670. 

15 Eby Gusdian, 

Abdul Muis, dan  

Arifuddin 

Lamusa (2016) 

Peramalan Permintaan 

Produk Roti Pada 

Industri “Tiara Rizki” 

di Kelurahan Boyaoge 

Kecamatan Tatanga  

Hasil ramalan roti pada industri 

“Tiara Rizki” dengan metode 

moving average  dan 

exponential smoothing untuk 

periode bulan September  
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  Kota Palu diketahui bahwa metode 

peramalan terbaik adalah 

moving average, dengan hasil 

peramalan sebesar 31.835 

bungkus, tingkat keasalahan 

Mean Absolute Error            

2005 dan Mean  Squared Error  

17.243.400. Dari hasil ramalan 

dibulan September dapat 

dihasilkan pula hasil peramalan 

atau perkiraan pada tahun 2016. 

 


