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Menjalankan usaha toko seperti toko cat tidak bisa lepas dari ketersediaan barang produksi, 

dalam hal ini persediaan barang sangat penting untuk menjalanankan kegiatan usaha. Terkadang 
permintaan yang tidak menentu dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan untuk 
menentukan persedian barang. Persediaan barang sangatlah penting didalam kegiatan toko ter
mengingat kebutuhan konsumen yang setiap harinya semakin tidak menentu.

 
Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu (1) Permintaan yang tidak menentu 

dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan dalam menentukan persediaan barang pr
untuk bulan selanjutnya. Belum adanya sistem yang membantu pemilik toko dalam mempre
penjualan barang produksi. (2) Dengan Menggunakan metode 
penjualan dalam jangka waktu kedepan

  
Dalam penelitian ini meng

toko akan diolah menggunakan metode 
penjualan yang akan digunakan sebagai pertimbangan pihak toko dalam menentukan stok barang 
produksi. Data penjualan yang digunakan adalah data selama tahun 2016 yang meliputi beberapa 
kriteria yaitu (1) 5 merek (2) 13 jenis barang (3) 3 ukuran (4) 2 fungsi.

 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasian metode K

penjualan ditoko Dunia Cat yang bermaksut membantu pihak toko dalam menyediakan stok produksi 
barang (2) Aplikasi prediksi penjualan ini mempunyai hasil yang bertu
dalam penyediaan barang (3) Hasil yang didapat dari prediksi penjualan menggunakan K
Neighbor dan Weigthed Voting  nantinya dapat membantu menyediakan stok barang produksi dalam 
jangka waktu selanjutnya. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci  : Data Mining, Prediksi, Penjualan, 
 
 
 
 
 
 
 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK PREDIKSI PENJUALAN 
MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBOR

(Studi Kasus : DUNIA CAT) 
 

Ilham Treeza Nuzulmi 
13.1.03.02.0208 

Fakultas Teknik – Teknik Informatika 
ilham.treeza1@gmail.com 

Ardi Sanjaya, M. Kom.1 dan Danar Putra Pamungkas, M.Kom
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

Menjalankan usaha toko seperti toko cat tidak bisa lepas dari ketersediaan barang produksi, 
persediaan barang sangat penting untuk menjalanankan kegiatan usaha. Terkadang 

permintaan yang tidak menentu dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan untuk 
menentukan persedian barang. Persediaan barang sangatlah penting didalam kegiatan toko ter
mengingat kebutuhan konsumen yang setiap harinya semakin tidak menentu. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu (1) Permintaan yang tidak menentu 
dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan dalam menentukan persediaan barang pr

Belum adanya sistem yang membantu pemilik toko dalam mempre
(2) Dengan Menggunakan metode k-Nearest Neighbor

penjualan dalam jangka waktu kedepan. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitaif karena data penjualan 
toko akan diolah menggunakan metode K-Nearest Neighbor supaya mendapatkan hasil prediksi 
penjualan yang akan digunakan sebagai pertimbangan pihak toko dalam menentukan stok barang 

a penjualan yang digunakan adalah data selama tahun 2016 yang meliputi beberapa 
kriteria yaitu (1) 5 merek (2) 13 jenis barang (3) 3 ukuran (4) 2 fungsi. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasian metode K-Nearest Neighbor untuk prediksi 
penjualan ditoko Dunia Cat yang bermaksut membantu pihak toko dalam menyediakan stok produksi 
barang (2) Aplikasi prediksi penjualan ini mempunyai hasil yang bertujuan untuk mempertimbangkan 
dalam penyediaan barang (3) Hasil yang didapat dari prediksi penjualan menggunakan K
Neighbor dan Weigthed Voting  nantinya dapat membantu menyediakan stok barang produksi dalam 

Data Mining, Prediksi, Penjualan, K-Nearest Neighbor. 
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Menjalankan usaha toko seperti toko cat tidak bisa lepas dari ketersediaan barang produksi, 
persediaan barang sangat penting untuk menjalanankan kegiatan usaha. Terkadang 

permintaan yang tidak menentu dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan untuk 
menentukan persedian barang. Persediaan barang sangatlah penting didalam kegiatan toko tersebut, 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu (1) Permintaan yang tidak menentu 
dari para konsumen, membuat pemilik toko kesulitan dalam menentukan persediaan barang produksi 

Belum adanya sistem yang membantu pemilik toko dalam memprediksi 
Nearest Neighbor untuk memprediksi 

gunakan pendekatan penelitian kuantitaif karena data penjualan 
supaya mendapatkan hasil prediksi 

penjualan yang akan digunakan sebagai pertimbangan pihak toko dalam menentukan stok barang 
a penjualan yang digunakan adalah data selama tahun 2016 yang meliputi beberapa 

Nearest Neighbor untuk prediksi 
penjualan ditoko Dunia Cat yang bermaksut membantu pihak toko dalam menyediakan stok produksi 

juan untuk mempertimbangkan 
dalam penyediaan barang (3) Hasil yang didapat dari prediksi penjualan menggunakan K-Nearest 
Neighbor dan Weigthed Voting  nantinya dapat membantu menyediakan stok barang produksi dalam 
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Menjalankan usaha toko seperti 

toko cat tidak bisa lepas dari ketersediaan 

barang produksi, dalam hal ini persediaan

barang sangat penting untuk 

menjalanankan kegiatan usaha. Terkadang 

permintaan yang tidak menentu dari para 

konsumen, membuat pemilik toko 

kesulitan untuk menentukan persedian 

barang. Seperti ditoko DUNIA CAT

hanya melakukan pencatatan barang habis

tanpa adanya sistem yang 

terkomputerisasi. Persediaan barang 

sangatlah penting didalam kegiatan toko 

tersebut, mengingat kebutuhan konsumen 

yang setiap harinya semakin tidak 

menentu.  

Proses pengiriman barang dari 

produsen pusat ke toko yang cukup 

memakan waktu, menyebabkan konsumen 

tidak bisa mendapatkan barang secara 

langsung ketika stok barang di toko 

tersebut habis. Padahal permintaan barang 

seperti: cat, warna, clear, sending, spritus, 

cat sintetis, lem fox dll, sering terjual 

setiap harinya.kinerja dose

dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan 

penilaian masing-masing dosen dan 

pengelompokkan kinerja masing

dosen yang diperoleh dari penilaian 

mahasiswa terhadap dosen secara objektif 

dan transparan melalui sebuah sistem 

penilaian kinerja dosen yang nantinya hasil 
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Menjalankan usaha toko seperti 

lepas dari ketersediaan 

, dalam hal ini persediaan 

barang sangat penting untuk 

menjalanankan kegiatan usaha. Terkadang 

permintaan yang tidak menentu dari para 

konsumen, membuat pemilik toko 

menentukan persedian 

toko DUNIA CAT yang 

hanya melakukan pencatatan barang habis 

npa adanya sistem yang 

Persediaan barang 

sangatlah penting didalam kegiatan toko 

tersebut, mengingat kebutuhan konsumen 

yang setiap harinya semakin tidak 

Proses pengiriman barang dari 

produsen pusat ke toko yang cukup 

ktu, menyebabkan konsumen 

tidak bisa mendapatkan barang secara 

angsung ketika stok barang di toko 

Padahal permintaan barang 

seperti: cat, warna, clear, sending, spritus, 

cat sintetis, lem fox dll, sering terjual 

kinerja dosen yang 

dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan 

masing dosen dan 

pengelompokkan kinerja masing-masing 

dosen yang diperoleh dari penilaian 

mahasiswa terhadap dosen secara objektif 

dan transparan melalui sebuah sistem 

n yang nantinya hasil 

penilaian tersebut akan dikelompokkan 

dengan menggunakan teknik 

dari proses data mining

barang produksi tidak ada atau habis, 

tentunya akan sangat berdampak bagi 

pemilik toko maupun pelanggan

menghambat kegiatan usaha. Permasalahan 

itulah yang kemungkinan besar terjadi

pemilik toko tidak bis

menentukan penjualan

Dengan mengetahui hasil data 

penjualan barang tok

atau peramalan data mining begitu banyak, 

salah satu metode prediksi atau peramalan 

data mining tersebut adalah dengan 

menggunakan K-NEAREST NEIGHBOR

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan maka dapat disimpulkan 

permasalahan penelitian bahwa: 

1. Permintaan yang tidak menentu 

dari para konsumen, membuat 

pemilik toko kesuli

menentukan 

produksi untuk bulan selanjutnya.

Belum adany

membantu pemilik toko dalam 

memprediksi 

produksi. 

2. Dengan Menggunakan metode 

Nearest Neighbor
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dengan menggunakan teknik clustering 

data mining. Ketika stok 

barang produksi tidak ada atau habis, 

tentunya akan sangat berdampak bagi 

pemilik toko maupun pelanggan dan 

iatan usaha. Permasalahan 

yang kemungkinan besar terjadi jika 

pemilik toko tidak bisa mengatur dalam 

menentukan penjualan barang produksi. 

Dengan mengetahui hasil data prediksi 

penjualan barang toko. Metode prediksi 

atau peramalan data mining begitu banyak, 

salah satu metode prediksi atau peramalan 

data mining tersebut adalah dengan 

NEAREST NEIGHBOR. 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan maka dapat disimpulkan 

permasalahan penelitian bahwa:  

ermintaan yang tidak menentu 

dari para konsumen, membuat 

pemilik toko kesulitan dalam 

 persediaan barang 

produksi untuk bulan selanjutnya. 

Belum adanya sistem yang 

membantu pemilik toko dalam 

memprediksi penjualan barang 

Dengan Menggunakan metode k-

Nearest Neighbor untuk 
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jangka waktu kedepan.

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang 

disimpulkan dari latar belakang diata

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi metode 

K-Nearest Neighbor

memprediksi penjualan barang  

pada toko Dunia Cat?

2. Bagaimana perancangan aplikasi 

prediksi penjualan barang ditoko 

Dunia Cat dengan metode 

Nearest Neighbor?

3. Bagaimana tingkat akurasi 

metode K-Nearest Neighbor 

dalam hasil prediksi penjualan 

barang? 

D. Tujuan Masalah 

Mengacu dari rumusan masalah 

yang ada, tujuan dari penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Merancang aplikasi prediksi 

penjualan barang ditoko Dunia Cat 

dengan menggunakan metode 

Nearest Neighbor. 

2. Untuk implementasi metode 

Nearest Neighbor

memprediksi penjualan barang di 

toko Dunia Cat. 

3. Mengetahui seberapa besar tingkat 

akurasi metode 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 memprediksi penjualan dalam 

jangka waktu kedepan. 

Rumusan masalah yang 

disimpulkan dari latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana implementasi metode 

Nearest Neighbor dalam 

memprediksi penjualan barang  

pada toko Dunia Cat? 

Bagaimana perancangan aplikasi 

prediksi penjualan barang ditoko 

Dunia Cat dengan metode K-

? 

tingkat akurasi 

Nearest Neighbor 

prediksi penjualan 

Mengacu dari rumusan masalah 

yang ada, tujuan dari penelitian ini 

Merancang aplikasi prediksi 

penjualan barang ditoko Dunia Cat 

gunakan metode K-

Untuk implementasi metode K-

Nearest Neighbor dalam 

memprediksi penjualan barang di 

Mengetahui seberapa besar tingkat 

akurasi metode K-Nearest 

Neighbor dalam hasil prediksi 

penjualan. 

E. Batasan Masalah

1. Data penjualan diperoleh dari 

toko DUNIA CAT. 

2. Data diambil mulai bulan Januari 

– Desember 2016.

3. Prediksi data mining 

menggunakan 

dengan weighted voting

4. Jumlah barang yang di prediksi 

hanya 15 item

dicari oleh konsumen.

5. Menggunakan bahasa 

pemrograman 

menggunakan MySql.

6. Sistem diuji coba secara 

F. Metode 

 K-Nearest Neighbor

pendekatan untuk mencari kasus dengan 

menghitung kedekatan antara kasus baru 

dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada 

pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang 

ada . Berdasarkan hasil dari analisis sistem 

lama, maka diputuskan untuk membangun 

sebuah sistem yang dapat melakukan 

prediksi sesuai dengan bobot nilai kriteria 

masing-masing data menggunkan metode 

K-Nearest Neighbor

jarak kedekatan dan menemukan hasil 

prediksi menggunakan 
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Batasan Masalah 

Data penjualan diperoleh dari 

toko DUNIA CAT.  

Data diambil mulai bulan Januari 

Desember 2016. 

Prediksi data mining 

menggunakan k-Nearest Neighbor 

weighted voting. 

Jumlah barang yang di prediksi 

item barang yang sering 

dicari oleh konsumen. 

Menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database 

menggunakan MySql. 

Sistem diuji coba secara Offline. 

Nearest Neighbor adalah 

pendekatan untuk mencari kasus dengan 

menghitung kedekatan antara kasus baru 

ngan kasus lama, yaitu berdasarkan pada 

ot dari sejumlah fitur yang 

Berdasarkan hasil dari analisis sistem 

lama, maka diputuskan untuk membangun 

sebuah sistem yang dapat melakukan 

prediksi sesuai dengan bobot nilai kriteria 

g data menggunkan metode 

Nearest Neighbor. Untuk menentukan 

jarak kedekatan dan menemukan hasil 

si menggunakan euclidean distance: 
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Keterangan : 

  D : kedekatan

  a  : data testing

  b  : data training

  ak : nilai bobot data baru

  bk : nilai bobot data lama

Setelah diketahui nilai jarak 

kedekatan tersebut, hasil jarak dihitung 

kembali menggunkan weighted voting

untuk menemukan hasil prediksi.

Weigthed voting: 

1) Tentukan nilai K. 

2) Hitung jarak anatara data yang

dengan data training. 

3) Urutkan berdasarkan jarak paling 

dekat dan menentukan apakah 

termasuk dalam nilai K.

4) Menghitung bobot dari data yang 

termasuk nilai K. y���� � ∑ ��	�∑ ���
y :   nilai K 

yi :  data training yang termasuk 

dalam nilai K. 

 wi : bobot dari data nilai K.�� �	 ����,���
  wi     : hasil dari nilai K

 X,Y  : bobot nilai K
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D : kedekatan 

a  : data testing 

b  : data training 

nilai bobot data baru 

bk : nilai bobot data lama 

Setelah diketahui nilai jarak 

kedekatan tersebut, hasil jarak dihitung 

weighted voting, 

untuk menemukan hasil prediksi. 

Hitung jarak anatara data yang diuji 

 

Urutkan berdasarkan jarak paling 

dekat dan menentukan apakah 

termasuk dalam nilai K. 

Menghitung bobot dari data yang ��	��  	
yang termasuk 

 

: bobot dari data nilai K. �		
: hasil dari nilai K	
: bobot nilai K 

        Tabel 1 

No Merek 
Jenis 

Barang 
1 Impra Sending 

2 Impra 
Clear 
gloss 

3 Impra 
Clear 
doff 

4 Ducati Salak 
5 Ducati Cocoa 
6 Ducati Jati 

7 Ducati 
Candy 
cb 

8 
Bee 
Brand Putih 

9 
Bee 
Brand 

Hitam 
doff 

10 Epoxy Putih 

11 Epoxy 
Abu - 
abu 

12 Epoxy 
Hitam 
doff 

13 Nipont Matex 

14 Impra 
Filler 
jati 

15 Nipont Komilek
 

Menentukan nilai bobot dari 

masing data tersebut mulai dari 0 sampai 1. 

Pembemberian bobot tersebut berdasarkan 

kriteria paling berpengaruh yang telah 

ditentukan oleh toko

antara nilai bobot merek, jenis barang, 

ukuran dan fungsi, misal: Nilai bobot dari 

data baru di hitung dengan nilai bobot data 

training secara berurutan untuk 

jarak kedekatan nilai tersebut dengan 

menggunakan euclidean distance

            Tabel 2 Hasil Nilai Jarak
No Hitung Jarak
1 =(0,55 - 0,15) 2 

0,1) 2 + (0,35 - 0,5)
- 0,15) 2 

2 =(0,55 - 0,15) 2 
0,15) 2 + (0,5 - 0,5)
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 Ukuran Fungsi 
Per 

Bulan 
 5 liter Indoor 20 

5 liter Indoor 32 

5 liter Indoor 25 
1 liter Indoor 28 
1 liter Indoor 27 
1 liter Outdoor 22 

1 liter Indoor 24 

1 liter Outdoor 24 

1 liter Outdoor 26 
5 liter Outdoor 22 

5 liter Outdoor 22 

5 liter Outdoor 18 
5 liter Indoor 21 

1 galon Outdoor 15 
Komilek 5 liter Indoor 28 

Menentukan nilai bobot dari masing 

masing data tersebut mulai dari 0 sampai 1. 

Pembemberian bobot tersebut berdasarkan 

kriteria paling berpengaruh yang telah 

ditentukan oleh toko. Menghitung jarak 

antara nilai bobot merek, jenis barang, 

misal: Nilai bobot dari 

baru di hitung dengan nilai bobot data 

training secara berurutan untuk mencari 

jarak kedekatan nilai tersebut dengan 

euclidean distance. 

Hasil Nilai Jarak 
Hitung Jarak Hasil 

2 + (0,5 - 
0,5) 2 + (0,1 

0,58737 
 

 + (0,5 - 
0,5) 2 + (0,1 

0,55453 
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3 =(0,55 - 0,15) 2 + (0,5 

0,13) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
- 0,15) 2 

4 =(0,55 - 0,35) 2 + (0,5 
0,2) 2 + (0,5 - 0,35) 2 + (0,1 
- 0,15) 2 

5 =(0,55 - 0,35) 2 + (0,5 
0,25) 2 + (0,5 - 0,35) 2

(0,1 - 0,15) 2 
6 =(0,55 - 0,35) 2 + (0,5 

0,3) 2 + (0,5 - 0,35) 2 + (0,1 
- 0,1) 2 

7 =(0,55 - 0,35) 2 + (0,5 
0,35) 2 + (0,5 - 0,35) 2

(0,1 - 0,15) 2 
8 =(0,55 - 0,55) 2 + (0,5 

0,4) 2 + (0,5 - 0,35) 2 + (0,1 
- 0,1) 2 

9 =(0,55 - 0,55) 2 + (0,5 
0,5) 2 + (0,5 - 0,35) 2 + (0,1 
- 0,1) 2 

10 =(0,55 - 0,75) 2 + (0,5 
0,4) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
0,1) 2 

11 =(0,55 - 0,75) 2 + (0,5 
0,45) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
- 0,1) 2 

12 =(0,55 - 0,75) 2 + (0,5 
0,5) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
0,1) 2 

13 =(0,55 - 0,95) 2 + (0,5 
0,55) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
- 0,15) 2 

14 =(0,55 - 0,15) 2 + (0,5 
0,6) 2 + (0,5 - 0,75) 2 + (0,1 
- 0,1) 2 

15 =(0,55 - 0,95) 2 + (0,5 
0,65) 2 + (0,5 - 0,5) 2 + (0,1 
- 0,15) 2 

 

Menentukan nilai K, nilai K itu 

sendiri adalah nilai Kedekatan dari jarak 

kedekatan antar data yang dimiliki. Nilai 

K pada simulasi perhitungan kali ini 

yaitu 8 yang kemudian akan dihitung 

dengan data sampel yang termasuk 

dalam nilai K. Maksutnya disini ad

data sampel yang termasuk nilai K itu 

merupakan urutan data yang diambil dari 

nilai jarak kedekatan yang masuk 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 + (0,5 - 
+ (0,1 

0,567362 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,36401 
 

+ (0,5 - 
2 + 

0,32404 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,28284 
 

+ (0,5 - 
2 + 

0,255 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,1 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 - 

0,26926 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,25981 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 - 

0,25 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,43301 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,57446 
 

+ (0,5 - 
+ (0,1 

0,45552 
 

Menentukan nilai K, nilai K itu 

sendiri adalah nilai Kedekatan dari jarak 

kedekatan antar data yang dimiliki. Nilai 

K pada simulasi perhitungan kali ini 

yaitu 8 yang kemudian akan dihitung 

dengan data sampel yang termasuk 

dalam nilai K. Maksutnya disini adalah 

data sampel yang termasuk nilai K itu 

merupakan urutan data yang diambil dari 

nilai jarak kedekatan yang masuk 

kedalam nilai K itu sendiri. 

Setelah menentukan nilai K

tersebut menggunakan 

= 27/(0,1)2 + 27/(0,250)
24/(0,25981)2 + 26/(0,26926)
26/(0,28284)2 + 22/(0,32404)
= 4505,833 

Setelah itu hasil dari nilai K keseluruhan 

tadi di hitung dengan 

= 1/(0,32404)2 + 1/(0,28284)
+ 1/(0,1)2 + 1/(0,26926)
1/(0,25)2  

= 182,0163  
4505,833/182,0163 = 24,8
 

1. Implementasi 
a. Flowchart Sistem            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Flowchart
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etelah menentukan nilai K hitung data 

tersebut menggunakan weighted voting. 

+ 27/(0,250)2 + 27/(0,255)2 + 
+ 26/(0,26926)2 + 

+ 22/(0,32404)2  

Setelah itu hasil dari nilai K keseluruhan 

tadi di hitung dengan weighted voting lagi. 

+ 1/(0,28284)2 + 1/(0,255)2 
+ 1/(0,26926)2 + 1/(0,25981)2 + 

4505,833/182,0163 = 24,8 

Sistem             

 

    

 

 

Flowchart Sistem Prediksi 
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sistem yang dimulai dari proses login user 

memasukkan username dan 

valid, jika tidak valid user tidak akan bisa 

masuk kedalam sistem dan kembali ke 

proses login namun jika 

memasuki halaman awal aplikasi atau 

biasa disebut halaman home

2. Tampilan program 

a. Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2 Tampilan 

Pada Gambar 

tampilan login dari user yang akan 

memasuki sistem. Di dalam tampilan login 

1 button untuk masuk dan 2 

username dan password. 

 

 

 

 
 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 Pada gambar 1 adalah flowchat 

sistem yang dimulai dari proses login user  

dan password yang 

valid, jika tidak valid user tidak akan bisa 

masuk kedalam sistem dan kembali ke 

valid user akan 

memasuki halaman awal aplikasi atau 

home. 

Gambar 2 Tampilan Login. 

Pada Gambar 2 merupakan 

dari user yang akan 

memasuki sistem. Di dalam tampilan login 

untuk masuk dan 2 inputan yaitu 

b. Tampilan Home
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          Gambar 3 Tamplian 

Pada Gambar 3 Tampilan 

Sistem merupakan sejarah singkat dari 

toko dunia cat, dihalaman ini juga ada 

beberapa menu utama dari sistem. Menu 

tersebut meliputi Data, 

dan Hasil. 

c. Halaman Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4 Halaman Data

Pada Gambar 4

halaman dari Data Penjualan. 
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Gambar 3 Tamplian Home Sistem 

Pada Gambar 3 Tampilan Home 

merupakan sejarah singkat dari 

toko dunia cat, dihalaman ini juga ada 

beberapa menu utama dari sistem. Menu 

tersebut meliputi Data, Input Data, Testing, 

Halaman Data 

Gambar 4 Halaman Data 

Pada Gambar 4 merupakkan 

halaman dari Data Penjualan.  
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          Gambar 5 Halaman Input

Pada Gambar 5

halaman input data yang disediakan untuk 

memasukan data penjualan baru. Dibagian 

halaman input data, ada beberapa 

dropdown button pilihan mulai dari merek, 

jenis barang, ukuran dan fungsi.

e. Halaman Testing Sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Testing Sistem

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 Data 

Input Data 

Pada Gambar 5 merupakan 

halaman input data yang disediakan untuk 

memasukan data penjualan baru. Dibagian 

data, ada beberapa 

pilihan mulai dari merek, 

jenis barang, ukuran dan fungsi. 

Sistem 

Sistem 

Pada gambar 6

testing data, disini user 

testing untuk menemukan 

penjualan. Halaman tersebut memiliki 

pilihan mulai dari merek, jenis barang, 

ukuran, fungsi, dan kolom untuk 

menentukan nilai K. 

f. Halaman Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Halaman Hasil

Pada gambar 7 merupakan halaman 

hasil dari sistem setelah melakukan testing. 

Hasil tersebut nantinya bisa membantu 

pemilik toko untuk menentukan stok 

barang produksi sesuai data yang ada 

didalam sistem. Halaman hasil prediksi ini 

nantinya bisa disimpan dan

user ingin mengarsipkan hasil prediksi 

tersebut. 
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user dapat melakukan 

testing untuk menemukan hasil prediksi 

penjualan. Halaman tersebut memiliki 

pilihan mulai dari merek, jenis barang, 

ukuran, fungsi, dan kolom untuk 

 

Halaman Hasil  

Gambar 7 Halaman Hasil 

Pada gambar 7 merupakan halaman 

hasil dari sistem setelah melakukan testing. 

Hasil tersebut nantinya bisa membantu 

pemilik toko untuk menentukan stok 

barang produksi sesuai data yang ada 

didalam sistem. Halaman hasil prediksi ini 

nantinya bisa disimpan dan dicetak jika 

ingin mengarsipkan hasil prediksi 
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Gambar 8 Cetak Laporan

Gambar 8 adalah halaman cetak 

laporan dari hasil prediksi. Setelah melihat 

hasil prediksi user dapat mencetak laporan 

yang bisa digunakan sebagai 

laporan. Ada pilihan didalam halaman 

laporan ini, tekan ikon arah bawah 

download untuk menyimpan berkas 

berbentuk file pdf ataupun bisa langsung di 

print dengan menenkan ikon 

G. Hasil dan Kesimpulan

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan 

penelitian dan implementasi 

program yang telah dilakukan 

dengan menggunakan 

Neighbor maka dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa.

a. Implementasian metode 

Nearest Neighbor untuk 

prediksi penjualan di toko 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 Gambar 8 Cetak Laporan 

Gambar 8 adalah halaman cetak 

laporan dari hasil prediksi. Setelah melihat 

dapat mencetak laporan 

yang bisa digunakan sebagai output 

laporan. Ada pilihan didalam halaman 

laporan ini, tekan ikon arah bawah 

untuk menyimpan berkas 

pdf ataupun bisa langsung di 

dengan menenkan ikon printer. 

Hasil dan Kesimpulan 

dasarkan pembahasan 

penelitian dan implementasi 

program yang telah dilakukan 

dengan menggunakan K-Nearest 

maka dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa. 

Implementasian metode K-

Nearest Neighbor untuk 

prediksi penjualan di toko 

Dunia Cat yang bermaksut 

membantu pihak toko dalam 

menyediakan stok produksi 

barang. 

b. Perancangan aplikasi prediksi 

menggunakan metode 

Nearest Neighbor

memakan waktu pada proses 

perhitungan. 

c. Penerapan metode K

Neighbor

prediksi saat pengujian 

memiliki K yang optimal 

K=80. Hasil tersebut diketahui 

dengan cara korelasi yaitu 

mencari hubungan antara data 

asli dan data hasil prediksi 

yang dihitung menggunakan 

excel. Dari cara korelasi 

tersebut diketahui bahwa nilai 

K=80 memiliki keterkaitan 

hubungan s

meskipun begitu nilai K=80 

memiliki hasil korelasi paling 

baik selama proses pengujian 

yang telah dilakukan sebanyak 

4 kali. U

antara hasil prediksi pecahan 

yang paling benar adalah nilai 

pecahannya palin

koma diatas 5, s

untuk bilangan pecahan rendah 

hasilnya sama yang paling 
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embantu pihak toko dalam 

menyediakan stok produksi 

Perancangan aplikasi prediksi 

menggunakan metode K-

Nearest Neighbor ini cukup 

memakan waktu pada proses 

perhitungan.  

Penerapan metode K-Nearest 

Neighbor dalam melakukan 

prediksi saat pengujian 

iliki K yang optimal 

K=80. Hasil tersebut diketahui 

dengan cara korelasi yaitu 

mencari hubungan antara data 

asli dan data hasil prediksi 

yang dihitung menggunakan 

. Dari cara korelasi 

tersebut diketahui bahwa nilai 

K=80 memiliki keterkaitan 

hubungan sangat lemah 

meskipun begitu nilai K=80 

memiliki hasil korelasi paling 

baik selama proses pengujian 

yang telah dilakukan sebanyak 

Untuk range atau jarak 

antara hasil prediksi pecahan 

yang paling benar adalah nilai 

pecahannya paling tinggi: nilai 

a diatas 5, sedangkan 

untuk bilangan pecahan rendah 

hasilnya sama yang paling 
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dari nilai tersebut: nilai koma 

dibawah 5. 

2. Saran 

Karena keterbatasan 

pengetahuan dalam penelitian ini, 

penulis menyadari bahwa apa yang 

dicapai dalam 

penelitian masih banyak 

kekurangan. Untuk kepentingan 

dalam penulisan skripsi atau 

pengembangan penelitian lebih 

lanjut, penulis menyarankan bahwa 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan selanjutnya 

dapat menambahkan lebih 

banyak data, sehingga 

memudahkan dalam proses 

perhitungan dan penentuan nilai 

K untuk mendapatkan hasil yang 

lebih beragam.  

b. Penelitian lebih lanjut dapat 

memperbaiki desain dan 

penambahan fitur dalam sistem 

yang dirasa peneliti sangat 

kurang maksimal.

c. Penggunaan metode lain 

seperti: Decision Tree

Trend Moment

Neural Network

macam metode prediksi 

lainnya. Sebagai perbandingan 

hasil dari metode yang telah 

Universitas Nusantara PGRI Kediri| 13.1.03.02.0208 tinggi namun tidak melebihi 

dari nilai tersebut: nilai koma 

na keterbatasan 

pengetahuan dalam penelitian ini, 

penulis menyadari bahwa apa yang 

dicapai dalam melaksanakan 

penelitian masih banyak 

kekurangan. Untuk kepentingan 

dalam penulisan skripsi atau 

pengembangan penelitian lebih 

lanjut, penulis menyarankan bahwa 

Pengembangan selanjutnya 

dapat menambahkan lebih 

banyak data, sehingga 

an dalam proses 

perhitungan dan penentuan nilai 

K untuk mendapatkan hasil yang 

Penelitian lebih lanjut dapat 

memperbaiki desain dan 

penambahan fitur dalam sistem 

yang dirasa peneliti sangat 

kurang maksimal. 

Penggunaan metode lain 

Decision Tree C.4.5, 

Trend Moment, Least Square, 

Neural Network dan berbagai 

macam metode prediksi 

lainnya. Sebagai perbandingan 

hasil dari metode yang telah 

digunakan yaitu 

Neighbor
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