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ABSTRAK 

 
Prediksi pendapatan merupakan faktor penting yang sangat menentukan kelancaran 

usaha produksi karena digunakan sebagai acuan uintuk melihat pendapatan di bulan bulan 

berikutnya.Permasalahan yang dihadapi perusahaan tidak memiliki acuan prediksi dan belom 

bisa menguji performa prediksi secara manual yang telah dilakukan perusahaan selama ini. 

 Metode Regresi Linier merupakan merupakan suatu model matematis yang dapat 

digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua atau lebih variabel .Istilah Regresi atau 

bisa diartikan sebagai peramalan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 

1877. 

Perusahaan yang mampu memprediksi dengan tepat pada umumnya akan siap dalam 

mengambil keputusan. Progam ini kedepannya bisa dikembangkan lagi dengan desain interface 

nya update data data baru dan bisa memprediksi hal-hal yang berhubungan dengan angka yang 

memiliki hubungan didalamnya seperti memprediksi pendapan dan pengeluaran perusahaan. 

 

Kata Kunci : Prediksi,Regresi Linier,Pendapatan,PT.AAP. 
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I. LATAR BELAKANG 

Prediksi pendapatan merupakan 

faktor penting yang menentukan 

kelancaran usaha produksi. Prediksi ini 

sangat berguna untuk menentukan 

berapa banyak pendapatan  pada bulan 

selanjutnya dan perusahaan bisa 

mengelola ataupun menindak lanjuti 

apabila ada kekurangan pendapatan pada 

bulan tersebut. Prediksi pendapatan ini 

sangat berpengaruh pada penjualan 

perusahaan pada tiap bulannya. 

Perusahan yang mampu memprediksi 

dengan tepat umumnya akan lebih siap 

dalam mengambil keputusan. Dengan 

berkembangnya perusahaan ini, maka 

banyak pula permasalahan yang 

dihadapi terutama perusahaan harus 

selalu cermat dalam memprediksi situasi 

pasar. Untuk menghasilkan prediksi 

yang tepat tentu saja dibutuhkan 

kecermatan dan ketelitian. 

 Selama ini perusahaan secara tidak 

langsung akan selalu memprediksi 

penjualan yang akan datang. Akan tetapi 

prediksi ini selalu kurang tepat karena 

hanya melihat perkiraan berdasarkan 

penjualan yang telah terjadi. Pencatatan 

dan prediksi di perusahaan ini masih 

dilakukan secara manual dan ditangani 

oleh seorang karyawan yang dipercaya 

oleh perusahaan tersebut.   Masalah 

utama adalah bagaimana pengusaha 

mampu memahami proses yang 

dilakukan oleh sistem ini dalam 

memprediksi pendapatan perusahaan. 

Salah satu alat bantu yang dapat 

mendukung menyelesaikan masalah 

tersebut diatas yang dihadapi perusahaan 

ini adalah komputer. Dengan adanya 

sistem komputerisasi, maka akan dibuat 

program bantu prediksi penjualan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

perusahaan ini.  

Metode peramalan sangan banyak 

digunakan di perusahaan-perusahaan 

dalam jurnal yang telah dibaca oleh 

peneliti menggunakan metode KNN (K-

nearest neighbor), tetapi menurut 

peneliti metode ini kurang cocok untuk 

penelitian saya karna KNN (K-nearest 

neighbor) hanya menggunakan 

pembobotan dan hasil yang didapat tidak 

terperinci seperti menggunakan metode 

Regresi linier. 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan adalah 

metode Regresi linier dikarnakan 

metode ini bisa menghitung dengan rinci  

dan sering digunakan juga pada 

penelitian-penelitian sosial terutama 

penelitian ekonomi. Metode Regresi 

linier sendiri terdiri dari dua yaitu 

Regresi linier sederhana yang memiliki 

satu variabel bebas dan satu variabel 
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terikat, dan regresi linier berganda yang 

memiliki lebih dari satu variabel bebas 

dan memiliki satu variabel terikat 

 

a. Simulasi Algoritma 

1) Data Training 

Tabel 1 Data Training 

unit boking pendapatan 

2 1000 21000 

5 3000 78000 

3 1500 31500 

3 1500 46500 

7 3500 73500 

4 2000 42000 

2 1000 31000 

6 3000 63000 

8 4000 124000 

4 2000 62000 

2 1000 20000 

 

Tabel 1 merupakan table data 

training yang berisi tentang banyaknya 

unit terjual,booking kavling dan 

pendapatan perusahaan 

 

2) Contoh kasus  

Kita mencari prediksi 

pendapatan di bulan pertama diketahui 

(x1)unit sebanyak 2 dan (x2)booking 

memiliki nilai 1000 sedang pendapatan 

21000 tentukan berapa prediksi 

pendapatannya ? 

 

 

 

3)  Perhitungan Manual 

a)  Tahap 1 menghitung a, b1, dan b2. 

Keterangan : 

X1 = unit 

X2 = booking 

Y = pendapatan 

Untuk mencari nilai a didapat 

dengan rumus : 

α  =   
ƩY−b1ƩX1−b2Ʃx2 

𝑛
 

Untuk mencari nilai b1 didapat 

dengan rumus : 

b1 =
(Ʃ 𝑥2

2)(Ʃ 𝑥1𝑦) − (Ʃ 𝑥2𝑦)(Ʃ 𝑥1𝑥2) 

(Ʃ 𝑥1
2)(Ʃ 𝑥2

2) − (Ʃ 𝑥1 Ʃ 𝑥2)2
 

Untuk mencari nilai b2 didapat 

dengan rumus : 

b2 =
(Ʃ 𝑥1

2)(Ʃ 𝑥2𝑦) − (Ʃ 𝑥1𝑦)(Ʃ 𝑥1𝑥2) 

(Ʃ 𝑥1
2)(Ʃ 𝑥2

2) − (Ʃ 𝑥1 Ʃ 𝑥2)2
 

Untuk mencari nilai Ŷ didapat 

dengan rumus : 

Ŷ = α + b1X1 + b2X2 

 

Tabel 2 Tabel hasil perhitungan prediksi 

 

b) Tahap 2 menghitung nilai a 

Hitung dengan rumus : 

b1 =
(Ʃ 𝑥2

2)(Ʃ 𝑥1𝑦)−(Ʃ 𝑥2𝑦)(Ʃ 𝑥1𝑥2) 

(Ʃ 𝑥1
2)(Ʃ 𝑥2

2)−(Ʃ 𝑥1 Ʃ 𝑥2)2     
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= (((61750000*3068500)-

(1573250000*120500))/((236*6175

00)-(1205002))) 

= -1834,123223 

 

c) Tahap 3 menghitung nilai b2 

d) Hitung dengan rumus : 

b2 =
(Ʃ 𝑥1

2)(Ʃ 𝑥2𝑦) − (Ʃ 𝑥1𝑦)(Ʃ 𝑥1𝑥2) 

(Ʃ 𝑥1
2)(Ʃ 𝑥2

2) − (Ʃ 𝑥1 Ʃ 𝑥2)2
 

 =(((236*1573250000)-

(3068500*120500))/((236*61750000

)*(  1205002)))  = 29.05687204 

 

e) Tahap 4 menghitung nilai a 

Hitung dengan rumus : 

α  =   
ƩY−b1ƩX1−b2Ʃx2 

𝑛
 

=((592500)-(b1*46)-

(b2*23500))/11 

= -596.6824645 

 

f) Tahap 5 menghitung y` (hasil 

prediksi) 

Hitung dengan rumus : 

Mengambil data pertama dengan nilai 

x1 = 2 , x2 = 1000, dan y = 21000 

Ŷ = α + b1X1 + b2X2 

= -596.6824645 + (-

1834,123223*2) + 

(29.05687204*1000) 

= 24791 

 

Kesimpulan : dari perhitungan manual 

diatas diperoleh perbedaan antara 

perhitungan manual dengan 

perhitungan program dengan hasil 

perhitungan manual sebesar 24791 dan 

perhitungan program sebesar 24846. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Berdasarkan uraian pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan   

maka dapat di simpulkan sebagai 

berikut: Sistem yang dibangun ini 

dapat mempermudah pemilik 

perusahaan untuk melihat hasil 

prediksi pendapatan, sistem ini dapat 

meminimalisir kerugian, memberikan 

informasi yang cepat dan akurat 

tentang prediksi pendapatan.  

2. Performa sistem dapat kita lihat dari 

selisih perhitungan manual serta 

hitungan prediksi dalam program 

yang menunjukkan selisih yang 

sedikit dan bisa dikatakan akurasi 

dalam aplikasi ini cukup baik. 
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