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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penjualan merupakan faktor utama dalam menunjang kelangsungan hidup 

dalam suatu perusahaan. Karena tingginya tingkat penjualan pada suatu 

perusahaan dapat mengimbangi bahkan dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menentukan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan tersebut. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko 

kerugian pada sebuah perusahaan. Selain itu, penyajian laporan keuangan pada 

sebuah perusahaan harus dapat disajikan secara baik. Hal ini bertujuan agar 

pimpinan dapat menentukan langkah terbaik dalam mengembangkan perusahaan 

yang dipimpin. Hal ini juga berdampak pada sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penjualan komputer di daerah Malang, yaitu Soekarno Hatta 

Computer (SHC). 

 Sistem administrasi di Soekarno Hatta Computer (SHC) masih mengalami 

permasalahan, yaitu proses pengolahan data penjualan masih dilakukan secara 

manual. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan arsip tidak teratur dan 

belum tersedianya tempat penyimpanan arsip yang baik. Sehingga efisiensi dari 

data kurang terjamin serta seringnya terjadi kecurangan oleh karyawan. Agar 

administrasi dapat berjalan dengan baik, maka administrasi akan dilakukan secara 

digital. Hal ini bertujuan agar administrasi dapat berjalan secara efektif, efesien, 

dan mengurangi kecurangan dari karyawan. Selain permasalahan sistem 

administrasi yang kurang baik, Soekarno Hatta Computer (SHC) juga belum 

memiliki sebuah sistem untuk melakukan peramalan. Peramalan adalah suatu 

situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. 

Dalam hal ini, peramalan dalam hal jual beli di sebuah perusahaan. Untuk 

menyelesaikan hal tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat 

melakukan administrasi dan peramalan penjualan di Soekarno Hatta Computer 

(SHC). Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan metode Single 

Exponential Smoothing. 
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 Exponential Smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus menerus 

memperbaiki peramalan dengan merata-rata nilai masa lalu dari suatu data runtut 

waktu dengan cara menurun. Sedangkan model Single adalah model yang 

mengasumsikan bahwa seri pengamatan tidak memiliki trend dan variasi 

musiman. Jadi dapat disimpulkan, bahwa Single Exponential Smoothing adalah 

sebuah prosedur memperbaiki peramalan dengan menghitung rata-rata nilai 

pengamatan yang tidak memiliki trend dan variasi musiman. Dengan 

menggunakan metode Single Exponential Smoothing dapat meramalkan jual beli 

di perusahaan secara tepat dan cepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem administrasi di Soekarno Hatta 

Computer (SHC)? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode Single Exponential Smoothing 

pada sebuah aplikasi peramalan penjualan di Soekarno Hatta Computer 

(SHC)? 

3. Bagaimana melakukan pengujian hasil akhir dari peramalan penjualan pada 

aplikasi yang telah dibuat? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan untuk 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data penjualan di Soekarno Hatta Computer 

(SHC) pada tahun 2013 sebagai data test dan pada tahun 2010 sampai 2012 

sebagai data training. 

2. Proses peramalan penjualan dilakukan berkala setiap bulan. 

3. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

menggunakan Database Management System (DBMS) MySQL. 
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1.4  Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membuat aplikasi 

administrasi yang juga dapat melakukan proses peramalan penjualan di Soekarno 

Hatta Computer (SHC). 

 

1.5 Metodologi 

 Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumulan Data 

 Mencari literatur berupa jurnal ilmiah yang telah diterbitkan secara 

resmi dan buku yang membahas tentang Single Exponential Smoothing, 

peramalan. Disamping itu, juga mempelajari pembuatan aplikasi dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java untuk peramalan penjualan. 

Sedangkan dokumen yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah 

data penjualan di Soekarno Hatta Computer (SHC) pada tahun 2010 sampai 

2012 dan pengujian program adalah data penjualan di Soekarno Hatta 

Computer (SHC) pada tahun 2013. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

 Dalam tahap analisa dan perancangan sistem, akan dibahas mengenai 

analisa dari permasalahan yang ada dan perancangan dari sistem yang akan 

dibuat. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem administrasi yang 

dapat melakukan peramalan di Soekarno Hatta Computer (SHC), sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam hal administrasi perusahaan. Selain itu, sering 

juga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dengan dibuatnya 

aplikasi ini, diharapakan dapat mengurangi resiko kerugian di perusahaan. 

Pada aplikasi ini, akan digunakan metode Single Exponential Smoothing 

untuk melakukan peramalan. Sehingga permalan dapat dilakukan dengan 

tepat dan cepat. 

3. Implementasi Sistem 

 Dalam pembuatan aplikasi ini, bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah Java. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang 

dikembangkan oleh Sun Microsystems. Java adalah bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk menghasilkan aplikasi Java. Sedangkan untuk 
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Database Management System (DBMS) menggunakan MySQL. MySQL 

adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL (DBMS) 

yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari system 

manajemen basisdata relasional (RDBMS). 

4. Deployment dan Uji Coba 

 Aplikasi ini digunakan untuk melakukan administrasi yang juga dapat 

melakukan proses peramalan penjualan di Sukarno Hatta Computer (SHC). 

Pengujian aplikasi didasarkan pada ketepatan dari hasil peramalan penjualan 

di Soekarno Hatta Computer (SHC). Jika dalam tahap uji coba terdapat 

kesalahan, maka aplikasi akan diperbaiki dari kesalahan tersebut. 

5. Pembuatan Laporan 

 Tahap terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan Tugas 

Akhir. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan yang 

dilakukan selama penelitian. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan dalam pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan dari penelitian yang dilakukan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir. Bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori dan metode yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini. Dalam bab ini akan 

dijelaskan tentang Forcasting, Time Series, Exponential 

Smoothing, Single Exponential Smoothing, Java, dan MySQL. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dari permasalahan yang ada 

dan perancangan dari sistem yang akan dibuat. Pada bagian 

perancangan sistem, akan digambarkan dengan diagram yang 

menjelaskan rancangan dari sistem. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi berdasarkan 

analisa dan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada bab ini juga menjelaskan tentang langkah-langkah dalam 

melakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. Dan juga 

menjelaskan hasil dari pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian aplikasi yang telah dibuat. Pada bab ini juga berisi saran 

yang berguna demi pengembangan aplikasi ini. 

 

 


