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JUDUL (PREDIKSI PENJUALAN 
KARTIKA 

MENGGUNAKAN METODE 

  

Ir.Juli Sulaksono
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

 
 
ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan dalam dalam dunia usaha, setiap 
perusahaan dituntut untuk melakukan
keuntungan, mampu berkembang dan tetap mampu untuk bertahan serta memenuhi fungsi sosialnya, 
salah satunya adalah perusahaan dibidang k

Koperasi merupakan salah satu 
produksi pada koperasi ini sangat kurang, sehingga sering terjadi penumpukan barang, karena tidak 
sesuai antara produksi barang dan hasil penjualan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan barang 
sehingga diperlukan sebuah metode yang dapat meramalkan jumlah penjualan, salah satunya adalah 
dengan menggunakan metode 

Metode Least Square 
data deret waktu. Metode Least 
peramalan,semakin banyak data 
hasil dari peramalan yang dilakukan
pertimbangan bagi pelaku usaha untuk menentukan jumlah produksi yang seseuai dengan penjualan 
sehingga tidak terjadi penumpukan barang
 
KATA KUNCI  :Peramalan, metode 
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FIFI FAUZIAH 
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 Teknik Informatika 
Fififauziah1313@gmail.com 

Ir.Juli Sulaksono,M.Kom dan Ratih Kumalasari N.,S.ST.,M.Kom
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan dalam dalam dunia usaha, setiap 
an dituntut untuk melakukansuatu perencanaan yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan, mampu berkembang dan tetap mampu untuk bertahan serta memenuhi fungsi sosialnya, 
salah satunya adalah perusahaan dibidang koperasi. 

merupakan salah satu industri yang bergerak dibidang penjualan
ini sangat kurang, sehingga sering terjadi penumpukan barang, karena tidak 

sesuai antara produksi barang dan hasil penjualan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan barang 
sehingga diperlukan sebuah metode yang dapat meramalkan jumlah penjualan, salah satunya adalah 
dengan menggunakan metode Least Square. 

Least Square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat nilai trend dari 
Least Square  memanfaatkan data history penjualan untuk melakukan 

peramalan,semakin banyak data history yang digunakan untuk peramalan maka semakin akurat pula 
dari peramalan yang dilakukan. sehingga diharapkan hasil dari peramalan tersebut dapat menjadi 

ertimbangan bagi pelaku usaha untuk menentukan jumlah produksi yang seseuai dengan penjualan 
di penumpukan barang. 

eramalan, metode least square, PHP 
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KAOS HIJAU KOSTUM (TNI)DI KOPERASI 
 

LEAST SQUARE) 

,M.Kom dan Ratih Kumalasari N.,S.ST.,M.Kom 
 

Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan dalam dalam dunia usaha, setiap 
suatu perencanaan yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan, mampu berkembang dan tetap mampu untuk bertahan serta memenuhi fungsi sosialnya, 

penjualan.Perencanaan dalam 
ini sangat kurang, sehingga sering terjadi penumpukan barang, karena tidak 

sesuai antara produksi barang dan hasil penjualan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan barang 
sehingga diperlukan sebuah metode yang dapat meramalkan jumlah penjualan, salah satunya adalah 

adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat nilai trend dari 
penjualan untuk melakukan 

yang digunakan untuk peramalan maka semakin akurat pula 
sehingga diharapkan hasil dari peramalan tersebut dapat menjadi 

ertimbangan bagi pelaku usaha untuk menentukan jumlah produksi yang seseuai dengan penjualan 
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I. LATAR BELAKANG

Anggaran 

merupakan langkah

menyiapkan anggaran

volume penjualan yang 

diestimasikan mempengaruhi

seluruh item-item lainnya

anggaran induk. Anggaran

harus menunjukkan total penjualan

dalam jumlah maupun

penjualan dapat berupa

impas, target berdasarkan

wilayah, konsumen

musiman dari penjualan yang 

diharapkan. Menurut

anggaran penjualan

rencana tertulis yang dinyatakan

dalam angka produk yang akan

perusahaan pada periode

Peramalan penjualan

perkiraan penjualan pada

akan dating dalam keadaan

dan dibuat berdasarkan data

yang pernah terjadi

mungkin akan terjadi (Nafarin, 

2000).  

Koperasi Kartika

koperasi yang menjual

kebutuhan pokok dan

TNI. Dalam pengambilan

barang pada supplier

sebulan sekali dengan

penjualan barang sering
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LATAR BELAKANG 

 penjualan 

langkah awal dalam 

anggaran induk, karena 

volume penjualan yang 

mempengaruhi hamper 

item lainnya dalam 

Anggaran penjualan 

menunjukkan total penjualan 

maupun nilainya. Total 

berupa penjualan 

impas, target berdasarkan produk, 

wilayah, konsumen serta pola 

penjualan yang 

diharapkan. Menurut Nafarin (2008) 

penjualan merupakan 

tertulis yang dinyatakan 

produk yang akan dijual 

periode tertentu. 

penjualan adalah 

pada waktu yang 

keadaan tertentu 

sarkan data-data 

terjadi dan atau 

terjadi (Nafarin, 

Kartika adalah 

koperasi yang menjual berbagai 

dan perlengkapan 

lam pengambilan stok 

supplier yang dating 

dengan jumlah 

sering tidak sesuai 

yang menimbulkan

stok barang 

barang sebelum

pada bulan selanjutnya.

Oleh karena itu agar tidak 

terjadi penumpukkan stok barang 

atau kehabisan stok barang maka 

diperlukan prediksi untuk 

menentukan ju

bulan supaya dapat menentukan stok 

barang yang sesuai dengan 

kebutuhan barang setiap bulan.

Metode yang digunakan

melakukan prediksi

skripsi ini menggunakan

Least Square

metode yang paling 

digunakan untuk

dimasukkan suatu

taksiran mengenai

persamaan Y = a + bx yang 

didasarkan atas data hasil

sedemikian rupa

kesalahan kuadrat

(Sugiarto dan Hrijono, 2000)

Menurut jurnal dari Inti Sariani 

Jianta Djie Perusahaan perlu 

memerlukan peramalan, misalnya 

perusahaan tidak bisa memenuhi 

permintaan konsumen yang tiba

meninggi, atau malah permintaan 

konsumen tidak sesuai dengan 

perkiraan perusahaa
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yang menimbulkan penumpukkan 

 atau kehabisan stok 

sebelum kunjungan supplier 

selanjutnya. 

Oleh karena itu agar tidak 

terjadi penumpukkan stok barang 

atau kehabisan stok barang maka 

diperlukan prediksi untuk 

menentukan jumlah penjualan setiap 

bulan supaya dapat menentukan stok 

barang yang sesuai dengan 

kebutuhan barang setiap bulan. 

yang digunakan untuk 

prediksi penjualan pada 

menggunakan metode 

Square yang merupakan 

metode yang paling umum 

untuk mencari garis trend 

suatu perkiraan atau 

mengenai nilai a dan b dari 

persamaan Y = a + bx yang 

atas data hasil observasi 

rupa sehingga jumlah 

kuadrat terkecil (minimal), 

Hrijono, 2000). 

Menurut jurnal dari Inti Sariani 

Jianta Djie Perusahaan perlu 

memerlukan peramalan, misalnya 

perusahaan tidak bisa memenuhi 

permintaan konsumen yang tiba-tiba 

meninggi, atau malah permintaan 

konsumen tidak sesuai dengan 

perkiraan perusahaan sehingga 
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barang yang telah diproduksi tidak 

laku terjual. Dengan kata lain, 

perusahaan mengalami kelebihan 

produksi. Hal ini tentu saja 

mendatangkan kerugian bagi 

perusahaan. 

Menurut jurnal dari 

Muhammad Fauzi Dengan adanya 

peramalan, maka perusahaan dap

mencapai tujuan serta pengambilan, 

keputusan dalam produksi,namun 

dalam kegiatan peramalan 

memerlukan penerapan metode

metode,hal ini bisa mengetahui 

permintaan yang akan datang dan 

meminimumkan kesalahan 

peramalan. Akibat terjadinya 

perencanaan produks

tepat akan menyebabkan 

ketidaksesuaian kualitas dan 

kuantitas produk dengan permintaan 

pasar. 

Oleh karena

penelitian ini dilakukan

penjualan menggunakan

Least Square untuk

penjualan barang dengan

Hijau Kostum(TNI)

Januari tahun 2017. 

II. METODE 

Metode least square 

yang merupakan metode yang paling 

umum digunakan 
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barang yang telah diproduksi tidak 

laku terjual. Dengan kata lain, 

perusahaan mengalami kelebihan 

produksi. Hal ini tentu saja 

mendatangkan kerugian bagi 

Menurut jurnal dari 

Muhammad Fauzi Dengan adanya 

maka perusahaan dapat 

mencapai tujuan serta pengambilan, 

keputusan dalam produksi,namun 

dalam kegiatan peramalan 

memerlukan penerapan metode-

metode,hal ini bisa mengetahui 

permintaan yang akan datang dan 

meminimumkan kesalahan 

peramalan. Akibat terjadinya 

perencanaan produksi yang kurang 

tepat akan menyebabkan 

ketidaksesuaian kualitas dan 

kuantitas produk dengan permintaan 

karena itu, pada 

dilakukan prediksi 

menggunakan metode 

untuk mengetahui 

dengan nama Kaos 

Hijau Kostum(TNI) pada bulan 

least square adalah 

metode yang paling 

 untuk mencari 

garis trend dimasukkan

perkiraan atau

nilai a dan b dari

bx yang didasarkan

observasi sedemikian

jumlah kesalahan

terkecil(minimal)

Hrijono,2000). 

metode least square, 

bx + c 

Dimana : 

y  = jumlah

a, b, c  = koefesien

x  = waktu

bentuk kode 

Adapun 

ax2 + bx + c, yaitu :

� ���

�

���

+  � ��� +

�

���

 

� ���

�

���

+ � ���

�

���

� ���

�

���

+ �

�

���

Selanjutnya, untuk

koefisien a dan b dan c dicari

menggunakan rumus :

a = {(∑x2y*∑xx) 

 {(∑xx*∑x

b = {(∑xy*∑x2

 {(∑xx*∑x

c = (∑yi/n)-(b*(
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garis trend dimasukkan suatu 

atau taksiran mengenai 

nilai a dan b dari persamaan Y = a + 

yang didasarkan atas data hasil 

sedemikian rupa sehingga 

kesalahan kuadrat 

terkecil(minimal).(Sugiarto dan 

 Adapun rumus 

least square, yaitu y = ax2 + 

= jumlah penjualan. 

= koefesien 

waktu tertentu dalam 

 persamaan dari y = 

yaitu : 

+  � ���

�

���

=  � ���

�

���

 

+  � ��

�

���

=  � ��

�

���

 

� �� +  ��

�

=  � �

�

���

 

Selanjutnya, untuk mengetahui 

oefisien a dan b dan c dicari dengan 

rumus : 

∑xx) - ( ∑xy*∑xx2) } 

∑xx*∑x2x2) – (∑xx2)2} 

2x2) - ( ∑x2y*∑xx2) } 

∑xx*∑x2x2) – (∑xx2)2} 

(b*(∑xi/n))-(a*(∑xi
2)/n) 
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Dimana : 

∑xx  = (∑x2) - ((

∑xy = (∑xy) - ((

∑(xx)2 = (∑xx2) - 

∑(x2y)  = (∑x2y) - 

∑(x2x2)  = (∑x4) - ((

Keterangan : 

∑ : Jumlah 

n : Banyak Data 

Y : Jumlah Penjualan 

x: Waktu 

1. Analisa dan Logika Metode

a. Koprasi kartika adalah koprasi yang 

menjual berbagai kebutuhan pokok dan 

perlengkapan TNI dsb, yang 

beralamatkan di kabupaten Mojokerto. 

Permasalahan utama yang dihadapi

koprasi kartika adalah terkait

stok yang memiliki keterkaitan

dengan kondisi keuangan

koprasi. 

Gambar5.1 Alur Pemesanan Barang

Proses penyetokanbarang di 

dikoprasi kartika diawalidari proses 

pembelian barang yang dilakukan

koprasi pada saat kedatangan
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((∑x2)/n)) 

((∑x*∑y)/n)) 

 ((∑x*∑x2)/n)) 

 ((∑x2*∑y)/n)) 

((∑x2)2/n)) 

1. Analisa dan Logika Metode 

adalah koprasi yang 

menjual berbagai kebutuhan pokok dan 

perlengkapan TNI dsb, yang 

beralamatkan di kabupaten Mojokerto. 

utama yang dihadapi 

terkait manajemen 

keterkaitan erat 

keuangan(cashflow) 

5.1 Alur Pemesanan Barang 

Proses penyetokanbarang di 

diawalidari proses 

barang yang dilakukan pemilik 

kedatangan supplier. 

Barang yang dibeli 

dimasukkan kegudang

dikeluarkan sesuai 

Apabila barang yang diminta konsumen 

habis sebelum waktu kunjungan 

berikutnya maka pemilik toko melewatkan 

kesempatan penjualan, sebaliknya apabila 

barang masih tersedia dala

banyak maka pemilik toko tidak 

menambah pembelian.

Berdasarkan kondisi

pemilik koprasi merasa

system yang dapat

memperkirakan kebutuhan

supplier belum dating

periode selanjutnya. 

Gambar5.2 Prosedur

setelah ada forecast 

Prosedur pemesanan

menggunakan system 

kegiatan prediksi 

selama 1 bulan yang dilakukan

pemilik koprasi. Setelah

diketahui selanjutnya

melakukan pemesanan
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 kemudian didata dan 

kegudang penyimpanan dan 

 jumlah penjualan. 

Apabila barang yang diminta konsumen 

habis sebelum waktu kunjungan supplier 

berikutnya maka pemilik toko melewatkan 

kesempatan penjualan, sebaliknya apabila 

barang masih tersedia dalam jumlah cukup 

banyak maka pemilik toko tidak 

pembelian. 

kondisi tersebut maka 

merasa perlu adanya 

system yang dapat membantu 

kebutuhan barang selama 

dating berkunjung untuk 

 

Prosedur pemesana barang 

 

pemesanan dengan 

menggunakan system forecast diawali dari 

 kebutuhan barang 

selama 1 bulan yang dilakukan oleh 

Setelah kebutuhan barang 

selanjutnya pemilik koprasi 

pemesanan pada supplier. 
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Barang yang dipesan pemilik

diantar oleh supplier sesuai

kunjungannya kekoprasi. Barang

juga masuk kegudang 

hingga barang habis terjual

peramalan berikutnya tiba. 

b. Logika Metode 

Berikut ini adalah data penjualan

kaos hijau kostum TNI 

kartika dari bulan Januari 201

bulan Desember 201

dikelompokkan berdasarkan

Tabel 5.3 Data penjualan

Dari data diatas 

nama barang kaos hijau kostum 

merupakan barang yang paling 

diminati oleh customer sehingga

menghindari hilangnya

penjualan, barang dengan

kaos hijau kostum perlu

kebutuhannya setiap 

menggunakan metode 

Sebagai tahap pertama 

dilakukan adalah memisahkan

dengan nama barang 
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pemilik koprasi akan 

oleh supplier sesuai jadwal 

Barang tersebut 

 penyimpanan 

terjual atau periode 

 

adalah data penjualan 

kaos hijau kostum TNI pada koprasi 

Januari 2015 sampai 

Desember 2016 yang 

berdasarkan bulan. 

Data penjualan 

 

 barang dengan 

kaos hijau kostum adalah 

barang yang paling 

oleh customer sehingga untuk 

hilangnya kesempatan 

dengan nama barang 

perlu diperkirakan 

 bulan dengan 

 Least Square. 

 hal yang perlu 

memisahkan barang 

barang kaos hijau 

kostum dari data objek lain sehingga

diperoleh data penjualan

bulan sebagai 

Penjualan Kaos Hijau Kostum 

Januari 2015 sampai

Tabel 5.4 Penjualan kaos

Dari data diatas maka 

dibuatlah grafik untuk mengetahui 

plot data penjualan sehingga 

menghasilkan plot penjualan b

dengan nama 

selama 24 bulan sebagai berikut 

(gambar 5.3) 

Gambar 

Dari gambar diatas (gambar 5.3

dapat diketahui bahwa plot tren penjualan 

memiliki kecenderungan terhadap pola 

exponensial dengan persamaan 

y=ax2+bx+c, dimana y adalah jumlah 

penjualan dan x adalah 

sehingga untuk memperoleh model 

peramalan dengan persamaan y=ax

terlebih dahulu perlu dicari nilai a,

c (persamaan 2.3 – 2.5).
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dari data objek lain sehingga 

diperoleh data penjualan selama 24 

 berikut Table 5.3 

Kaos Hijau Kostum bulan 

sampai Desember 2016. 

Penjualan kaos 

 

Dari data diatas maka 

dibuatlah grafik untuk mengetahui 

plot data penjualan sehingga 

menghasilkan plot penjualan barang 

 kaos hijau kostum 

ulan sebagai berikut 

 

Gambar 5.3 Data Plot 

Dari gambar diatas (gambar 5.3) 

dapat diketahui bahwa plot tren penjualan 

memiliki kecenderungan terhadap pola 

exponensial dengan persamaan 

+bx+c, dimana y adalah jumlah 

penjualan dan x adalah atribut waktu, 

sehingga untuk memperoleh model 

peramalan dengan persamaan y=ax2+bx+c 

terlebih dahulu perlu dicari nilai a, b, dan 

2.5). 



 

Fifi Fauziah| 11.1.03.02.0130
Teknik - Informatika 
 
 

 

Table 5.5 

Perhitungan untuk menentukan model 

peramalan eksponensial 

a ={(161.754 x 4.900) –

  {( 4.900 x 1.763.020) 

 =  { 792.594.600 

  { 8.638.798.000 

 

 =   - 98.252.400

  538.798.000

 =  - 0,1823046856

 

b  = {( 9.989 x 1.763.020) 

  {( 4.900 x 1.763.020) 

    = { 17.450.371.960 

  { 8.638.798.000 

=   2.892.511.960

538.798.000

=  2.892.511.960

538.798.000
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menentukan model 

 y=ax2+bx+c. 

Koefisien a, b, dan c selanjutnya

menggunakan rumus

2.4, dan 2.5 sehingga

sebagai berikut: 

– (9.898 x 90.000)} 

{( 4.900 x 1.763.020) – (90.000)²} 

{ 792.594.600 – 890.820.000} 

{ 8.638.798.000 – 8.100.000.000} 

98.252.400 

538.798.000 

0,1823046856 

{( 9.989 x 1.763.020) – ( 161.754 x 90.000) 

{( 4.900 x 1.763.020) – ( 90.000)²} 

{ 17.450.371.960 – 14.557.860.000 } 

{ 8.638.798.000 – 8.100.000.000} 

2.892.511.960 

538.798.000 

2.892.511.960 

538.798.000 
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dan c selanjutnya dicari 

rumus pada persamaan 2.3, 

2.4, dan 2.5 sehingga menghasilkan nilai 
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c   ={(788) – (5,3684534093 x ( 300 ) 

      24   

= (32,8333333333 –

= 649,370236717 

Setelah nilai a, b, dan c ditentukan, 

langkah selanjutnya adalah 

menginputkan nilai a, b, dan c pada 

persamaan y=ax2+bx+c sehingga 

diperoleh prediksi penjualan untuk 

bulan ke-25 sejumlah 673 buah kaos 

hijau kostum tni (persamaan 2.1).

y  = ( -0,1823046856 x 576 ) + 

(5,3684534093 x 24 ) + 

649,370236717 

= (- 105,0074989056) + 

128,8428818232 + 

649,370236717 

= 673,2056196346

B. Perancangan Sistem  

1. Perancangan Output 

a. Data Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Gambar 5.1 data penjualan

Pada gambar 5.1 terdapat tiga tab yaitu 

input,search,dan edit pada tab input 

No. Penjualan 
 
NamaBarang 

 
No. Barang 

 
NamaBarangPenjualan 
 
JumlahPenjualan 
 
TanggalPenjualan 

Simpan 
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(5,3684534093 x ( 300 ) - ( -0,1823046856 x ( 90.000 )

  24    24 

– 67,1056676163 + 683,642571) 

Setelah nilai a, b, dan c ditentukan, 

langkah selanjutnya adalah 

menginputkan nilai a, b, dan c pada 

+bx+c sehingga 

diperoleh prediksi penjualan untuk 

25 sejumlah 673 buah kaos 

m tni (persamaan 2.1). 

0,1823046856 x 576 ) + 

(5,3684534093 x 24 ) + 

105,0074989056) + 

128,8428818232 + 

= 673,2056196346 

data penjualan 

terdapat tiga tab yaitu 

input,search,dan edit pada tab input 

terdapat tombol simpan digunakan untuk 

menyimpan data penjualan dan terdapat 

tombol riset. 

b. Data Prediksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 

Pada gambar 5.2

data penjualan dengan prediksi 

penjualan dengan memasukan nama 

barang. 

2. Perancangan Input

Sistem ini memiliki halaman input yaitu:

a. Halaman Login 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Halaman Login

 

 

Gambar 5.3 Halaman Login

Username/ID
 

 
Password 
 
 
 

 Login

 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Reset 

No. Prediksi 
 
Nama 
 
No. BarangPrediksi
 
JumlahPrediksi 
 
TanggalPrediksi
 
 
 
 
 

Simpan 
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0,1823046856 x ( 90.000 ) 

terdapat tombol simpan digunakan untuk 

menyimpan data penjualan dan terdapat 

  

 data prediksi 

gambar 5.2 untuk melihat 

data penjualan dengan prediksi 

penjualan dengan memasukan nama 

2. Perancangan Input 

Sistem ini memiliki halaman input yaitu: 

Gambar 5.3 Halaman Login 

Gambar 5.3 Halaman Login 

Username/ID 
......................

......................

Login/Masu
k 

No. BarangPrediksi 

 

TanggalPrediksi 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

Reset 
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Pada gambar 5.3 merupakan frame 

login dimna terdapat tombol login 

digunakan untuk masuk ke frame menu 

dengan memaksukan username dan 

password dengan benar. 

b. Halaman Tambah Barang

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Tampilan Tambah B

Pada gambar 5.4 terdapat tiga tab yaitu 

no. barang,nama dan stok pada tab input 

terdapat tombol simpann digunakan untuk 

menyimpan data barang dan terdapat 

tombol riset. 

3. Rancangan Modul Class 

 Rancangan keterkaitan antar 

modul / class adalah bagian yang 

menjelaskan hubungan  antar modul satu 

dengan modul yang lain. H

keterkaitan tersebut dapat dimiliki oleh 

satu modul dengan satu modul lainya.

 

 

 

 

 

 

No. Barang 
 
Nama 
 
Stok 

.................

.................

.................

Simpan 
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merupakan frame 

login dimna terdapat tombol login 

digunakan untuk masuk ke frame menu 

dengan memaksukan username dan 

b. Halaman Tambah Barang 

Gambar 5.4 Tampilan Tambah Barang 

Pada gambar 5.4 terdapat tiga tab yaitu 

pada tab input 

terdapat tombol simpann digunakan untuk 

menyimpan data barang dan terdapat 

 

Rancangan keterkaitan antar 

modul / class adalah bagian yang 

menjelaskan hubungan  antar modul satu 

dengan modul yang lain. Hubungan 

keterkaitan tersebut dapat dimiliki oleh 

satu modul dengan satu modul lainya. 

C. Implentasi 

1. Flowchart Sistem 

Gambar 5.1 Use Case Diagram

Pada gambar 5

login dan melakukan pengimputan barang, 

dan login lagi untuk 

pengimputan jumlah penjualan, admin 

login lagi untuk melakukan memprediksi 

penjualan, dan admin login lagi buat 

mengecek dan lihat data prediksi 

penjualan. 

2. Diagram Activity 

Gambar 5.2 Diagram 

Pada gambar 5.2 pemilik toko/ koperasi 

order barang kepada supplier, dan supplier 

menerima pesanan barang dari toko setelah 

itu supplier mengirim barang ke pemilik 

koperasi, lalu pemilik koperasi menerima 

barang dari suplier setelah itu menyimpan 

stok barang digudang, barang habis order 

...........

...........

.................

Reset 
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.1 Use Case Diagram 

Pada gambar 5.1 admin melakukan 

login dan melakukan pengimputan barang, 

dan login lagi untuk melakukan 

pengimputan jumlah penjualan, admin 

login lagi untuk melakukan memprediksi 

penjualan, dan admin login lagi buat 

mengecek dan lihat data prediksi 

 

.2 Diagram Activity 

.2 pemilik toko/ koperasi 

rder barang kepada supplier, dan supplier 

menerima pesanan barang dari toko setelah 

itu supplier mengirim barang ke pemilik 

koperasi, lalu pemilik koperasi menerima 

barang dari suplier setelah itu menyimpan 

stok barang digudang, barang habis order 
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barang pada supplier dan mengecek stok 

barang digudang, barang yang  masih ada 

pemilik toko melakukan penjualan barang 

kepada konsumen dan konsum 

membelinya. 

3. Diagram Sequance 

Gambar 5.3 Diagram Sequance

Pada gambar 5.3 pemilik toko/ koperasi 

melakukan order barang kepada supplier, 

supplier  menerima pesanan barang dari 

toko setelah itu supplier mengirim barang 

ke pemilik koperasi, lalu pemilik koperasi 

menerima barang dari suplier setelah itu 

menyimpan stok barang digudang dan 

mengecek stok barang digudang, s

habis melakukan order pada supplier, 

barang yang tidak habis pemilik koperasi 

melakukan penjualan barang kepada 

konsumen dan konsum membelinya

4. Class diagram kasir 

Gambar 5.6 Class Diagram

User melakukan transaksi terhadap 

penjualan barang, pada transaksi penjualan 

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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ada supplier dan mengecek stok 

barang digudang, barang yang  masih ada 

pemilik toko melakukan penjualan barang 

kepada konsumen dan konsum 

 

.3 Diagram Sequance 

.3 pemilik toko/ koperasi 

barang kepada supplier, 

supplier  menerima pesanan barang dari 

toko setelah itu supplier mengirim barang 

ke pemilik koperasi, lalu pemilik koperasi 

menerima barang dari suplier setelah itu 

menyimpan stok barang digudang dan 

mengecek stok barang digudang, stok 

habis melakukan order pada supplier, 

barang yang tidak habis pemilik koperasi 

melakukan penjualan barang kepada 

konsumen dan konsum membelinya. 

 
Diagram 

User melakukan transaksi terhadap 

transaksi penjualan 

barang ini ada beberapa yang dikelola oleh 

user yaitu transaksi, m_transaki dan 

d_transaksi. User harus

username dan password dulu sebelum 

melakukan transaksi penjualan atau 

melihat data lengkap transaksi selama 

penjualan barang. Data barang akan 

dikelola oleh user saat ada tambahan 

barang dan user mengelola data data lainya 

seperti tabungan dan pemasukan barang. 

Proses penyetokan barang di dikoprasi 

kartika diawali dari proses pembelian 

barang yang dilakukan pemilik koprasi 

pada saat kedatangan 

yang dibeli kemudian didata dan 

dimasukkan kegudang penyimpanan dan 

dikeluarkan sesuai jumlah penjualan. 

Apabila barang yang diminta konsumen 

habis sebelum waktu kunjungan 

berikutnya maka pemilik toko 

melewatkan kesempatan penjualan

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penulis tentang 

Sistem Peramalan Penjualan 

hujau kostum (TNI)

Metode Least Square

dapat menarik beberapa kesimpulan 

yang diperoleh dari pemba

tersebut, antara lain sebagai berikut:
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barang ini ada beberapa yang dikelola oleh 

user yaitu transaksi, m_transaki dan 

User harus memasukkan 

username dan password dulu sebelum 

melakukan transaksi penjualan atau 

melihat data lengkap transaksi selama 

ang. Data barang akan 

dikelola oleh user saat ada tambahan 

barang dan user mengelola data data lainya 

seperti tabungan dan pemasukan barang. 

Proses penyetokan barang di dikoprasi 

kartika diawali dari proses pembelian 

barang yang dilakukan pemilik koprasi 

ada saat kedatangan supplier. Barang 

yang dibeli kemudian didata dan 

dimasukkan kegudang penyimpanan dan 

dikeluarkan sesuai jumlah penjualan. 

Apabila barang yang diminta konsumen 

habis sebelum waktu kunjungan supplier 

berikutnya maka pemilik toko  

melewatkan kesempatan penjualan. 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian penulis tentang 

Sistem Peramalan Penjualan Kaos 

hujau kostum (TNI) Menggunakan 

Least Square, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan 

tersebut, antara lain sebagai berikut: 



 

Fifi Fauziah| 11.1.03.02.0130
Teknik - Informatika 
 
 

1. Penjualan barang dengan

hijau kostum TNI 

prediksi penjualan untuk

tahun 2017 yaitu sebanyak

2. Metode Leas 

memberikan prediksi 

koperasi kartika setiap

dapat menyetok barang

dengan tepat. 

Saran 

Pada bab – bab sebelumnya, telah di 

uraikan metode least square

dan perancangan sistem. Harapan bagi 

peneliti adanya masukkan dan saran bagi 

peneliti untuk dapat melakukan penelitian 

agar dapat berjalan sesuai rencana.
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dengan nama kaos 

hijau kostum TNI didapat inilai 

untuk bulan Januari 

sebanyak 673 kaos. 

 Square dapat 

 penjualan di 

setiap bulan untuk 

barang setiap bulan 

bab sebelumnya, telah di 

least square, analisis data, 

dan perancangan sistem. Harapan bagi 

peneliti adanya masukkan dan saran bagi 

peneliti untuk dapat melakukan penelitian 

agar dapat berjalan sesuai rencana. 
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