
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distributor adalah pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba

semaksimal mungkin melalui kegiatan penjualan produksi barang. Ketika

penjualan yang dilakukan mengalami fluktuatif, kondisi demikian menunjukkan

bahwa distributor mengalami permasalahan dalam menjaga stabilitas penjualan.

Oleh sebab itu distributor harus bisa meramalkan penjualan masa mendatang

dengan tepat.

Peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu

keputusan. Sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu apa

persoalan dalam pengambilan keputusan itu (Ginting, 2007). Peramalan

(forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan.

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan

memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis.

Hal ini bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif. Hal ini pun

dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang

disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer (Heizer, 2009).

Peramalan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Penjualan masa mendatang, penjadwalan staff dan perencanaan produksi adalah

beberapa contoh dari aplikasi permalan yang banyak orang ingin meramalkannya

dengan hasil yang akurat. Peramalan juga sering dilakukan dibidang farmasi salah

satunya peramalan penjualan di masa mendatang. PT. Mensa Binasukses yang

bergerak di bidang farmasi sebagai salah satu distributor obat terbesar di

Indonesia yang mempunyai cabang di Padang tepatnya di Jl. Raya By Pass Km9

Taratak Paneh, RT 02 RW 06, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji,

Padang. Operasionalnya sehari-hari yaitu menyalurkan obat-obat ke instansi-

instansi kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga menerapkan aplikasi

peramalan untuk melihat penjualan masa mendatang dan sebagai acuan untuk

memesan stock barang ke pusat.
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Produk-produk dari PT. Mensa Binasukses disalurkan ke berbagai instansi

kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, apotek , klinik, ataupun langsung ke

dokter-dokter yang ada di Provinsi Sumatera Barat melalui agen-agen resmi dari

subkontrak PT Mensa Binasukses. Penjualan berdasarkan ketersediaan obat-

obatan yang ada pada gudang di PT. Mensa Binasukses. Apabila persediaan habis

maka kebanyakan konsumen akan beralih kepada perusahaan farmasi lain, di sisi

lain apabila persediaan terlampau banyak menumpuk di gudang maka PT. Mensa

Binasukses di Padang sebagai cabang dari Mensa group akan mendapat sanksi

karena target tidak tercapai dengan baik dan akan menumpuk stock obat di gudang

hingga stock tersebut nantinya akan kadaluwarsa. Oleh karena itu perlu dilakukan

peramalan penjualan untuk beberapa periode yang akan datang agar memberi

solusi atas permasalahan yang ada, karena perusahaan juga belum meramalkan

penjualan untuk beberapa periode waktu mendatang, biasanya PT. Mensa

Binasukses Padang hanya meramalkan penjualan berdasarkan intuisi dan rapat

bersama antar manager-manager tidak secara kuantitatif dengan perhitungan yang

matang. Kebijakan penjualan berhungan dengan target penjualan yang ingin

dicapai oleh PT. Mensa Binasukses Padang. Target penjualan berhubungan

dengan hasil peramalan yang dilakukan.

Adapun data penjualan dan forecasting serta grafik perbandingan antara

penjualan aktual dan forecasting pertahun dari produk PT. Mensa Binasukses

yang telah terpilih berdasarkan volume penjualan terbanyak setelah dilakukan uji

pareto dan dipilah menurut kategori adalah :

Tabel 1.1 Data Forecasting dan Penjualan Terpilih Berdasarkan Volume Penjualan
Terbanyak Menurut Kategori Obat per Tahun (@box) PT. Mensa Binasukses

NAMA PRODUK
KANDISTATIN

DROP 12 ML
/MF

XEPAPRIM
SYRUP 60
ML /MF

PROGESIC
SYRUP 60
ML /MF

COUGH EN
PLUS SYRUP
120 ML /MF

GESTAMAG
SYRUP 100

ML /MF

GRAFOLA
KAPLET

30’S
FORECASTING

TAHUN 2010
4619 2648 1461 1037 907 755

PENJUALAN
TAHUN 2010

4017 2343 1772 949 660 608

ERROR 602 305 -311 88 247 147
FORECASTING

TAHUN 2011
5100 3156 2497 1885 929 790

PENJUALAN
TAHUN 2011

4357 2597 1557 1514 729 600

ERROR 743 559 940 371 200 190
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Tabel 1.1 Data Forecasting dan Penjualan Terpilih Berdasarkan Volume Penjualan
Terbanyak Menurut Kategori Obat per Tahun (@box) PT. Mensa Binasukses
(Lanjutan)

NAMA PRODUK
KANDISTATIN

DROP 12 ML
/MF

XEPAPRIM
SYRUP 60
ML /MF

PROGESIC
SYRUP 60
ML /MF

COUGH EN
PLUS SYRUP
120 ML /MF

GESTAMAG
SYRUP 100

ML /MF

GRAFOLA
KAPLET

30’S
FORECASTING

TAHUN 2012
4782 1515 1160 1847 909 1242

PENJUALAN
TAHUN 2012

4076 1048 555 1632 745 1112

ERROR 706 467 605 215 164 130
FORECASTING

TAHUN 2013
4540 1310 1687 1945 682 998

PENJUALAN
TAHUN 2013

4496 1091 1475 1115 531 855

ERROR 44 219 212 830 151 143
FORECASTING

TAHUN 2014
5148 1928 2198 2631 2077 1251

PENJUALAN
TAHUN 2014

6133 1621 1942 1939 1637 950

ERROR -985 307 256 692 440 301

(Sumber : PT. Mensa Binasukses, 2015)

Gambar 1.1 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Kandistatin Drop12ml
/MF per Tahun
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Gambar 1.2 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Xepaprim Syrup 60ml
/MF per Tahun

Gambar 1.3 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Progesic Syrup 60ml
/MF per Tahun

Gambar 1.4 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Cough En Plus Syrup
120 ml /MF per Tahun
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Gambar 1.5 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Gestamag Syrup 100ml
/MF per Tahun

Gambar 1.6 Grafik Penjualan dan Forecasting untuk Item Grafola Kaplet 30’S per
Tahun

Dari grafik perbandingan antara penjualan aktual dan peramalan yang

dilakukan oleh perusahaan (lampiran 2) serta grafik perbandingan per tahun di

atas yang telah didapat dari PT. Mensa Binasukses terlihat bahwa ada beberapa

item yang tidak memenuhi permintaan konsumen atau stock yang dimiliki oleh

PT. Mensa Binasukses tidak mencukupi untuk disalurkan ke konsumen. Dari data

di atas juga terlihat bahwa forecasting yang dilakukan oleh PT. Mensa Binasukses

juga tidak akurat, error dari forecasting yang dilakukan oleh perusahaan sangat

tinggi nilainya, setelah peneliti mengamati dan melakukan wawancara dengan

sales supervisor, semua itu terjadi karena perusahaan tidak memakai metode

kuantitatif, hanya mengandalkan metode kualitatif dimana setiap minggunya

bagian penjualan akan mengadakan meeting dengan kepala cabang dan dari

meeting tersebut kepala cabang bersama sales supervisor akan memutuskan
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forecast untuk bulan berikutnya berdasarkan intuisi dan keputusan bersama dari

setiap karyawan bagian penjualan.

Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini dalam penelitian untuk

memberikan solusi terbaik bagi PT. Mensa Binasukses agar memiliki metode

peramalan kuantitatif yang baik sehingga tidak akan mengecewakan konsumen

dengan tidak tersedianya stock obat di gudang hingga beralih menggunakan merk

lain dari perusahaan lain dan tidak akan menumpuk stock obat di gudang dengan

tidak terjualnya item obat di gudang perusahaan itu hingga kadalwarsa. Penelitian

ini akan menganalisa menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data

forecasting dan penjualan historik yang telah didapatkan dengan metode ARIMA

BOX-JENNKINS sebab ARIMA memiliki tingkat akurasi peramalan yang cukup

tinggi dibandingkan metode time series lain, sebab ARIMA merupakan gabungan

dari beberapa metode dan dalam ARIMA dapat diidentifikasi unsur peramalan

dari data yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari laporan penelitian ini adalah : Bagaimana

mendapatkan peramalan yang akurat dengan mempertimbangkan plot data yang

akan berulang setiap periodenya?

1.3 Tujuan

Tujuan dari laporan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep ARIMA terbaik guna mendapatkan peramalan

yang akurat.

2. Untuk mengetahui error peramalan yang dilakukan sebagai acuan untuk

menilai konsep ARIMA terpilih sebagai metode peramalan terbaik PT.

Mensa Binasukses.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah untuk laporan penelitian ini adalah :

1. Penelitian menggunakan software Minitab dan Eviews.
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2. Pengolahan data berdasarkan item dengan volume penjualan terbanyak

setelah dilakukan uji pareto yang kemudian dipilah menurut kategori obat.

1.5 Manfaat

Manfaat dari laporan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat

dijadikan suatu perbandingan dalam penulisan karya ilmiah khususnya

dalam hal peramalan produksi.

2. Perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar membuat kebijakan

penjualan, bahan masukan, evaluasi dalam pengelolaan sumber daya

perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimum.

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi

mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam topik ini dengan

mencoba metode yang lain.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai penerapan metode ARIMA Box-Jenkins juga pernah

dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi

penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian :

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Objek
Penelitian

Tahun

Ari Pani Desvina,
S.Si., M.Sc.

Analisis time
series pencemaran
udara oleh
karbonmonoksida
(CO) di Pekanbaru

Melihat kadar
karbonmonoksida
sebagai pencemar
udara

Box-Jenkins Kota
Pekanbaru
stasiun
pemantau
Sukajadi dan
Tampan

2011

Alexander Setiawan,
Adi Wibowo dan
Sutisno Wijaya

Aplikasi
peramalan
penjualan
kosmetik dengan
metode ARIMA

Meramalkan
penjualan
kosmetik masa
mendatang

Box-Jenkins
Perusahaan
kosmetik di
kota
Surabaya

2012
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir (Lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Objek
Penelitian

Tahun

Nico Irwandi
Simanjorang

Peramalan curah
hujan
menggunakan
metode ARIMA
Box-Jenkins

Meramalkan
curah hujan untuk
masa mendatang

Box-Jenkins
Curah hujan
kabupaten
Manokwari

2013

Syafii dan Edyan
Noveri

Studi peramalan
(forecasting) kurva
beban harian listrik
jangka pendek
menggunakan
metode
autoregressive
integrated moving
average (ARIMA)

Meramalkan
kurva beban
harian listrik
jangka pendek

Box-Jenkins

Beban listrik
konsumen
pada GIS
Simpang
Haru

2013

Ari Pani Desvina,
S.Si., M.Sc.

Analisis time
series particulate
matter (PM10) di
Lembah Kelang

Melihat
particulate matter
(PM10) di
Lembah Kelang
di masa
mendatang

Box-Jenkins Stasiun
pemantau
Kuala
Lumpur,
Shah Alam,
Petaling
Jaya dan
Kajang)

2014

Dedy Atryo Madepa

Analisis time
series
menggunakan
metode ARIMA
Box-Jenkins untuk
meramalkan
penjualan masa
mendatang yang
akurat di PT.
Mensa Binasukses

Meramalkan
penjualan obat di
masa mendatang

Box-Jenkins

Item obat
yang di
distribusikan
oleh PT.
Mensa
Binasukses
Padang

2015

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan

penelitian untuk peramalan (forecasting) di PT. Mensa Binasukses dapat dilihat

sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan

masalah, manfaat dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup semua teori dari metode-metode yang dipakai untuk

menunjang dan sebagai acuan dalam menyelesaikan laporan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisikan penjelasan secara sistematis langkah-

langkah dan cara yang ditempuh dalam menyelesaikan laporan

penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DATA

Berisikan data-data dan pengolahan yang telah didapatkan selama

melakukan pengamatan di PT. Mensa Binasukses Padang.

BAB V ANALISA

Menguraikan dengan sistematis hasil-hasil pengolahan data yang telah

dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan di PT.

Mensa Binasukses berdasarkan pengolahan data dan analisa yang telah

dilakukan.


