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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Peramalan dapat didefinisikan sebagai alat atau teknik untuk memprediksi 

atau memperkirakan suatu nilai pada masa mendatang dengan memperhatikan 

data atau informasi yang relevan, baik data atau informasi masa lalu maupun data 

atau informasi saat ini (Arsyad, 1994). Sistem informasi perkiraan penjualan 

merupakan sistem yang berisi informasi untuk meramalkan penjualan, yang 

bersangkutan mengenai masa yang akan datang guna merencanakan strategi 

perencanaan keuntungan dari perusahaan (Scott, 2004). 

PT. Pratama Abadi Gemilang (PAG) adalah supplier sekaligus distributor 

yang beralamat di Gedung CPP Lt. 3, Jalan R. Subrantas No. 35 B, Pekanbaru 

yang bergerak untuk memasarkan produk kerupuk Titani Food dengan 

mengusung merek dagang Nixxa dan Senna, tampil dengan mengedepankan 

produksi kerupuk yang sehat dan alami yang telah mendapat izin dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI MD 273513008387. PAG telah 

mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang untuk 

selanjutnya disalurkan ke super market, minimarket maupun toko-toko area Riau 

dan Kepulauan Riau.  

Perusahaan memiliki dua merek dagang yaitu Senna dan Nixxa dimana  

merek Nixxa memiliki enam jenis yaitu Udang Delux 380 gr, Udang Delux 500 

gr, Udang Super 380 gr, Sayur 380 gr dan Ikan 380 gr sedangkan Senna memiliki 

sebelas jenis yaitu Premium 380 gr, Supreme 380 gr, Bawang 380 gr, Senna Ikan 

380 gr, Pizza 380 gr, BBQ 380 gr, Kerupukku Udang 250 gr, Kerupukku Ikan 250 

gr, Kerupukku Bawang 250 gr, Kerupukku Udang 200 gr, Kerupukku Ikan 200 gr, 

dan Kerupukku Bawang 200 gr. 

Berdasarkan wawancara yang terdapat pada Lampiran A, proses bisnis 

yang terjadi yaitu terlebih dahulu Team Leader (TL) meng-input-kan semua data 

penjualan kedalam Microsoft Excel setelah itu memperkirakan jumlah produk 

yang dibutuhkan sebelum melakukan  permintaan produk kepada Titani Food 
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yang merupakan pabrik tempat pembuatan kerupuk dari perusahaan tersebut. 

Proses permintaan produk dilakukan melalui telepon dan kemudian produk 

tersebut diantar ke pergudangan CPP melalui expedisi setelah itu produk 

diserahkan ke PAG untuk memasarkan produk tersebut ke toko-toko melalui 

salesman. 

Dalam menjalankan proses bisnis tersebut PT. PAG mengalami 

permasalahan diantaranya PT. PAG kesulitan dalam meramalkan penjualan stok 

produk-produk untuk masa yang akan datang dan belum adanya sistem informasi 

peramalan terkomputerisasi yang dapat membantu TL dalam mempermudah 

pekerjaannya untuk meramalkan penjualan dimasa mendatang. Hal ini 

menyebabkan sering terjadinya kekurangan produk dan kelebihan produk karena 

perusahaan selama ini hanya meramalkan penjualan berdasarkan perkiraan 

kualitatif yang melihat dari data produk fast moving dan slow moving tidak secara 

kuantitatif dengan perhitungan yang matang, tidak adanya sistem peramalan yang 

berakibat pada turunnya omzet perusahaan dan juga karena terlalu lama 

menyimpan modal atau produk yang terlalu lama disimpan sangat beresiko untuk 

cepat rusak dan expired terutama produk kerupuk. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perusahaan membutuhkan  

solusi yaitu sebuah sistem informasi peramalan penjualan yang digunakan untuk 

memprediksi penjualan atau permintaan produk dimasa mendatang yang lebih 

efektif. Dalam penelitian ini metode peramalan atau forecasting yang digunakan 

adalah metode Weighted Moving Average (WMA) merupakan sebuah hasil rata-

rata bergerak yang memiliki nilai dan bobot, nilai dari bobot ini dapat berupa apa 

saja sesuai panjang periode yang ditetapkan dengan ketentuan nilai bobot untuk 

harga yang terbaru adalah lebih besar dari pada nilai bobot untuk harga 

sebelumnya (Hendriani, Yamin, & Dewi, 2016). 

Didalam metode WMA diberikan bobot yang berbeda atas data yang 

tersedia, dengan pemikiran bahwa data yang paling terakhir adalah yang paling 

relevan untuk peramalan sehingga diberi bobot yang lebih besar. Bobot itu 

ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah keseluruhannya sama dengan satu 

(Lerbin R., 2002). 
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 Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti akan membangun 

suatu sistem informasi yang bisa memberikan kemudahan dalam peramalan 

penjualan untuk masa yang akan datang. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul Sistem Informasi Peramalan Penjualan dengan Menggunakan Metode 

WMA. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diambil 

suatu rumusan masalah, yaitu Bagaimana membangun sistem informasi 

peramalan penjualan dengan menggunakan metode WMA pada PT. Pratama 

Abadi Gemilang Pekanbaru-Riau? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan  masalah  dibuat  untuk  mencegah  meluasnya  pembahasan  dan  

agar  lebih terarah. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Data yang dianalisis adalah data-data hasil pejualan bulanan pada PT. 

Pratama Abadi Gemilang Pekanbaru-Riau pada tahun 2016. 

2. Pengaplikasian sistem informasi peramalan penjualan dengan metode 

WMA untuk rata-rata bergerak 3 bulan dan 5 bulan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

3. Metode yang digunakan untuk perancangan adalah Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD) dengan menggunakan tools empat diagram 

Unified Modeling Language (UML), yaitu Use Case Diagram, Activity 

Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram yang hanya meliputi 

analisis, desain, pengodean, dan sampai pada tahap pengujian. 

4. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan metode 

Waterfall, berupa Requirements Analyst, System and Software Design, 

Implementation and System Testing. 

5. Pengujian sistem menggunakan Blackbox Testing dan User Accepttance 

Testing (UAT). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu: 
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1. Menghasilkan sistem informasi peramalan penjualan dengan WMA 3 dan 

WMA 5. 

2. Mengidentifikasi peramalan penjualan produk-produk pada masa yang 

akan datang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah  meramalkan 

penjualan produk-produk agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan stok 

untuk masa yang akan datang. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai penyelesaian masalah peramalan 

penjualan menggunakan metode WMA. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan proposal ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan masalah-masalah yang muncul dan 

menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang terkait dalam 

penulisan tugas akhir ini antara lain sistem, WMA dan 

materi pendukung yang lainnya akan dibahas dalam bab ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi objek kajian, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, pengolahan data dan teknik 

pembangunan perancangan aplikasi. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis data-data dan perancangan sistem 

peramalan penjualan dengan menggunakan metode WMA 

pada PT. Pratama Abadi Gemilang Pekanbaru-Riau. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam  bab  ini  akan  diuraikan kesimpulan dari hasil 

laporan penelitian tugas akhir dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang daftar jurnal, paper, dan buku rujukan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 


