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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berkembangnya teknologi, perangkat mobile telah 

mendominasi kehidupan manusia dengan segala macam fasilitas yang 

ditawarkan. Perkembangan yang pesat dari perangkat teknologi ini telah 

memunculkan beragamnya aplikasi - aplikasi yang bisa digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan pengguna. 

Android merupakan salah satu Mobile Operating System atau sistem 

operasi handpone yang berupa software platform open source untuk mobile 

device, yang mana Mobile Operating System yaitu sistem operasi yang dapat 

mengontrol sistem dan kinerja barang elektronik berbasis mobile, yang 

fungsinya sama seperti Windows, Linux dan Mac OS X pada desktop PC atau 

Notebook atau Laptop tetapi lebih sederhana. 

Di dalam dunia perdagangan Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, berbagai jenis perdagangan tersebar luas di Indonesia. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan maka semakin ketat 

pula persaingan antar perusahaan perdagangan. Hal ini membuat pihak 

manajemen perusahaan harus merencanakan masa depan perusahaan agar 

semua kemungkinan dan peluang yang diprediksi dapat direalisasikan. 

Dalam dunia bisnis hasil ramalan penjualan mampu memberikan 

gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan manajemen 

membuat perencanaan, menciptakan peluang bisnis maupun mengatur pola 

investasi mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada laporan ini maka disusun dengan 

perumusan masalah sebagai berikut: 



 

2 

 

1. Bagaimana merancang suatu aplikasi peramalan berbasis android yang 

dapat digunakan untuk meramal penjualan beberapa waktu yang akan 

datang? 

2. Bagaimana cara meramal penjualan dengan menggunakan metode Least 

Square berbasis android? 

3. Bagaimana hasil peramalan penjualan dengan menggunakan metode Least 

Square berbasis android? 

 

1.3 Tujuan Penyusunan 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang suatu aplikasi 

peramalan berbasis android yang dapat di gunakan untuk meramal penjualan 

beberapa waktu yang akan datang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan pada masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya untuk ponsel yang berbasis android. 

2. Aplikasi ini berjalan dalam kondisi offline. 

3. Metode peramalan yang digunakan adalah Metode Least Square. 

4. Data yang digunakan adalah data penjualan motor UD. Madiran Motor. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana cara meramal suatu penjualan di waktu yang 

akan datang dengan metode Least Square. 

b. Mempelajari tentang pemrograman android. 

c. Mengetahui hasil ramalan dengan metode Least Square menggunakan 

aplikasi peramalan penjualan berbasis android. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi Literatur 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku dan 

literatur yang berhubungan dengan tugas akhir ini. 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah sebuah metode tentang bagaimana dalam 

mengumpulkan data – data yang ada. Adapun metode pengumpulan yang 

digunakan adalah studi pustaka dimana pengumpulan data dilakukan dengan 

cara meneliti literatur – literatur atau refrensi yang mendukung dalam 

peyusunan tugas akhir ini. 

3. Analisis dan Perancangan Desain Sistem 

Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal terhadap permasalahan 

utama yang muncul pada topik tuugas akhir ini kemudian dilakukan 

perancangan perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang akan 

digunakan dan proses – proses yang akan dilaksanakan. 

4. Implementasi Sistem 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan diimplementasikan ke dalam 

bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa 

java yang kemudian dikonversi untuk digunakan pada perangkat lunak 

Eclipse, sehingga akan dihasilkan sebuah Android Application. 

5. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi apakah telah 

memenuhi kriteria atau tidak. 

 

7.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 



 

4 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori dan prinsip yang digunakansebagai referensi serta 

pendukung dalam proses pembuatan aplikasi. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang perancangan sistem yang berupa Blok Diagram, 

Menu Utama, Peramalan Metode Least Square, dan Hasil Peramalan. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan sistem 

yang telah dibangun dan pengujian sistem yang sudah terbentuk guna mengetahui 

bahwa sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran yang bisa diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya 

agar sistem ini lebih baik lagi dan lebih bermanfaat kedepannya. 

 


