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ABSTRAK 

UD. Bawang Mas merupakan sebuah home industri yang bergerak dibidang produksi krupuk 

dimana dalam menghitung jumlah penjualan masih menggunakan cara  yang manual sehingga rawan 

terjadinya kesalahan dalam memprediksi jumlah penjualan yang dikeluarkan dan proses perhitungan 

hanya menggunakan satuan ukur sehingga perusahaan sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah 

penjualan. Sistem peramalan penjualan yang akan diterapakan ini bukan untuk menggantikan peran 

pemilik home industri melainkan sistem ini untuk membantu pemilik home industri tersebut  dalam 

mengambil sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Sistem perkiraan kebutuhan penjualan ini 

mengunakan metode regresi linear. Metode ini digunakan untuk dapat mengatasi permasalahan yaitu 

peramalan penjualan atau perkiraan kebutuhan stok untuk penjualan selanjutnya. Dari penelitian ini 

mengambil data 1 tahun terakhir dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dalam forecast penjualan krupuk di home industri UD. Bawang Mas, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat memprediksi tingkat penjualan yang dimiliki berdasarkan data 

pemesanan yang terjadi. Hasil yang dicapai adalah sistem ini  mampu memberikan kemudahan pada home 

industri UD. Bawang Mas untuk melakukan proses perkiraan kebutuhan stok penjualan krupuk 

Kata Kunci : Peramalan, Penjualan, Regresi Linear, Php   



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

AGUSTINUS RAGIL SAPUTRA | 11.1.03.02.0024  
Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5|| 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dalam suatu lembaga atau unit kerja 

yang  melayani kebutuhan publik baik 

internal maupun eksternal sangat diperlukan 

informasi  dan  pengolahan data  yang tepat 

dan akurat dalam aktifitas lembaga atau  unit 

kerja tersebut. Dengan sistem informasi dan 

sistem operasional yang sesuai kebutuhan, 

maka aktivitas dalam  lembaga atau unit 

kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan 

efisien dan efektif. Sistem informasi tersebut 

dapat digunakan sebagai pengolahan data 

sehingga dapat menghasilkan keluaran atau 

output yang berguna bagi proses operasional 

lembaga atau unit kerja tersebut. 

(Johan:2011).  

Dalam penerapan sistem penjualan di 

industri rumahan krupuk UD. Bawang Mas 

yang banyak melakukan transaksi, masih 

menggunakan cara manual sehingga sering 

terjadi kesalahan dalam memprediksi 

penjualan krupuk. Dengan hal ini 

perusahaan harus mampu memprediksi 

jumlah penjualan krupuk sesuai keinginan 

serta sebagai upaya meminimalkan 

kerugian. Dan salah satu aspek strategis 

perusahaan agar  dapat bersaing dalam dunia 

bisnis adalah perencanaan dan tersedianya 

produk barang yang dapat memenuhi 

tuntutan pasar. 

Permasalahan yang umum dihadapi 

adalah bagaimana memprediksi penjualan 

barang dimasa mendatang berdasarkan data 

yang telah direkam sebelumnya. Prediksi 

tersebut sangat berpengaruh pada keputusan 

untuk menentukan jumlah produksi barang 

yang harus disediakan oleh perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan harus 

menerapkan sebuah metode yang dapat 

memperkirakan besar pergerakan data 

penjualan barang dimasa mendatang yang 

dinamakan metode peramalan.  

Dengan adanya hal tersebut, 

pembahasan utama dari penelitian ini adalah 

membangun sistem yang mampu 

memperhitungkan tingkat penjualan pada 

periode tertentu dan dapat mengelola data 

yang diperlukan dalam pengembangan 

usaha. Berdasarkan uraian di atas maka 

dalam penulisan ini mengambil judul 

“Sistem Peramalan Penjualan Krupuk 

Pada UD. Bawang Mas Dengan 

Menggunakan Metode Regresi Linear” 

II. METODE 

1. Metode Regresi Linier 

Regresi linear sederhana adalah 

analisis regresi yang melibatkan 

hubungan antara satu variabel tak bebas 

dihubungkan dengan satu variabel 

bebas. Regresi linier juga meruapakan 

metode statistik yang berfungsi untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab 

akibat antara Variabel Faktor Penyebab 

(X) terhadap Variabel Akibatnya. 

Faktor Penyebab pada umumnya 

dilambangkan dengan X sedangkan 
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Variabel Akibat dilambangkan dengan 

Y. Regresi Linier Sederhana atau sering 

disingkat dengan SLR (Simple Linear 

Regression) juga merupakan salah satu 

metode statistik yang dipergunakan 

dalam produksi untuk melakukan 

peramalan atau pun prediksi tentang 

karakteristik kualitas maupun kuantitas. 

Persamaan umum metode regresi linier 

sederhana dalam penelitian ini adalah: 

          

Keterangan :  

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

Y = Variabel dependen (variabel tak 

bebas) 

X = Variabel independen (variabel 

bebas) 

Menentukan koefisien persamaan 

a dan b dapat dengan menggunakan 

metode kuadrat terkecil, yaitu cara yang 

dipakai untuk menentukan koefisien 

persamaan dan dari jumlah pangkat dua 

(kuadrat) antara titik-titik dengan garis 

regresi yang dicari yang terkecil 

Dengan demikian, dapat ditentukan: 

Menghitung Konstanta (a) : 

  
 ∑   ∑     ∑   ∑   

 ∑    ∑   
 

Menghitung koefisien (b) : 

  
 ∑    ∑   ∑  

 ∑    ∑   
 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

a. Koefisien Korelasi 

Digunakan untuk menentukan 

apakah variabel pertama dan variabel 

kedua mempunyai hubungan atau tidak. 

Untuk mencari koefisien Korelasi dapat 

menggunakan rumus koefisien korelasi 

Pearson yaitu: 

  

 
   ∑     ∑   ∑  

[  ∑     ∑   ]
 
  [  ∑     ∑   ]

 
 

 

 

Keterangan :  

Jika r = 0 maka tidak ada hubungan 

antara kedua variabel 

Jika r = (-1) maka hubungan sangat kuat 

dan bersifat tidak searah 

Jika r = 1 maka hubungan sangat kuat 

dan bersifat searah 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

dilambangkan dengan r^2, merupakan 

kuadrat dari koefisien korelasi. 

Koefisien ini dapat digunakan untuk 

menganalisis apakah variabel yang 

diduga atau diramal (Y) dipengaruhi 

oleh variabel (X). 
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c. Kesalahan Standar Estimasi 

Untuk mengetahui ketepatan 

persamaan estimasi dapat digunakan 

dengan mengukur besar kecilnya 

kesalahan standar estimasi. 

   
√∑     ∑    ∑  

   
 

Berikut adalah ini adalah 

Langkah-langkah dalam melakukan 

Analisis Regresi Linier : 

a. Tentukan Tujuan dari melakukan 

Analisis Regresi Linier. 

b. Identifikasi Variabel Faktor Penyebab 

(Predictor) dan Variabel Akibat 

(Response). 

c. Lakukan Pengumpulan Data. 

d. Hitung X
2, 

Y
2
, XY dan total dari 

masing-masingnya. 

e. Hitung a dan b berdasarkan rumus 

tersebut. 

f. Buatkan Model Persamaan Regresi 

Linier. 

g. Lakukan Prediksi atau Peramalan 

terhadap Variabel Faktor Penyebab atau 

Variabel Akibat. 

2. Tujuan Menggunakan Analisi Regresi 

- Membuat estimasi rata-rata dan nilai 

variabel tergantung dengan didasarkan 

pada nilai variabel bebas. 

- Menguji hipotesis karakteristik 

dependensi 

- Untuk meramalkan nilai rata-rata 

variabel bebas dengan didasarkan pada 

nilai variabel bebas diluar jangkaun 

sample. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang Penerapan Metode 

Regresi Linier Sederhana dalam  Forecast  

penjualan krupuk di home industri UD. 

Bawang Mas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aplikasi ini dapat meramalkan tingkat 

penjualan yang dimiliki perusahaan 

berdasarkan data pemesanan yang 

terjadi. Hasil peramalan ini dapat 

digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan bagi manager dalam 

menentukan jumlah produksi dan 

rencana penjualan diperiode 

selanjutnya. 

2. Dari hasil peramalan penjualan krupuk 

dapat digunakan sebagai dasar untuk  

mengembangkan sector pemasaran 

dengan cara memilih daerah 

pemasaran yang terbaik yang 

bertujuan untuk menyuplai para 

pedagang yang membutuhkan. 

Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah produksi dan 

penjualan krupuk UD. Bawang Mas. 
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