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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil penelitian di Toko Udin. Toko Udin adalah toko yang 

menjual berbagai barang alat tulis, baik itu alat tulis sekolah maupun alat tulis kantor dan lain 

sebagainya. Kenyataanya dalam pemanfaatan data penjualan di toko udin belum optimal. Sehingga 

seringkali pengambilan barang tidak sesuai dengan penjualan yang menyebabkan beberapa barang 

mengalami penumpukan stok atau kehabisan stok. Misalnya pada bulan Januari-Maret tahun 2015 stok 

mengalami kekurangan, bulan April-September tahun 2015 stok mengalami penumpukan sedang 

bulan Oktober-Desember tahun 2015 stok mengalami kekurangan lagi.  

Permasalahan dari skripsi ini (1) Bagaimana membuat perancangan sistem aplikasi 

menggunakan metode least square untuk memprediksi jumlah penjualan setiap bulan di Toko Udin? 

(2) Bagaimana menerapkan metode least square untuk prediksi penjualan alat tulis sekolah agar dapat 

memudahkan pegawai Toko Udin dalam menentukan stok barang setiap bulan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Membuat perancangan sistem aplikasi menggunakan 

metode least square untuk prediksi jumlah penjualan setiap bulan di Toko Udin. (2) Menerapkan 

metode least sequare untuk prediksi penjualan alat tulis sekolah agar dapat memudahkan pegawai 

Toko Udin dalam menentukan stok barang setiap bulan. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah (1) Dengan diterapkan metode least 

sequare untuk prediksi penjualan alat tulis sekolah dapat memudahkan pegawai Toko Udin dengan 

mengunakan sistem web yang mana lebih cepat dan lebih akurat dalam menentukan stok barang setiap 

bulan. (2) Membuat perancangan sistem aplikasi menggunakan metode least square untuk prediksi 

jumlah penjualan setiap bulan di Toko Udin akan mempermudah pegawai toko mendata stok barang 

yang ada menggunakan sebuah sistem karena lebih akurat untuk mendata stok barang yang ada. 

 

KATA KUNCI  : Peramalan, Metode Least Square, PHP. 
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I. LATAR BELAKANG 

Menurut Nafarin (2000) anggaran 

penjualan merupakan langkah awal 

dalam menyiapkan anggaran induk, 

karena volume penjualan yang 

diestimasikan mempengaruhi hampir 

seluruh item-item lainnya dalam 

anggaran induk. Anggaran penjualan 

harus menunjukkan total penjualan 

dalam jumlah maupun nilainya. Total 

penjualan dapat berupa penjualan 

impas, target berdasarkan produk, 

wilayah, konsumen serta pola musiman 

dari penjualan yang diharapkan. 

anggaran penjualan merupakan rencana 

tertulis yang dinyatakan dalam angka 

produk yang akan dijual perusahaan 

pada periode tertentu. Peramalan 

penjualan adalah perkiraan penjualan 

pada waktu yang akan datang dalam 

keadaan tertentu dan dibuat 

berdasarkan data-data yang pernah 

terjadi dan atau mungkin akan terjadi. 

Toko Udin adalah toko yang 

menjual berbagai barang alat tulis, baik 

itu alat tulis sekolah maupun alat tulis 

kantor dan lain sebagainya. 

Kenyataanya dalam pemanfaatan data 

penjualan di Toko Udin belum optimal. 

Sehingga seringkali pengambilan 

barang tidak sesuai dengan penjualan 

yang menyebabkan beberapa barang 

mengalami penumpukan stok atau 

kehabisan stok. Misalnya pada bulan 

Januari-Maret tahun 2015 stok 

mengalami kekurangan, bulan April-

September tahun 2015 stok mengalami 

penumpukan sedang bulan Oktober-

Desember tahun 2015 stok mengalami 

kekurangan lagi.   

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 bulanya. 

 

II. METODE 

A. Metode Least Square 

Menurut Sugiarto (2000) : 

Metode least square adalah yang 

merupakan metode yang paling 

umum digunakan untuk mencari garis 

trend dimasukkan suatu perkiraan 

atau taksiran mengenai nilai a dan b 

dari persamaan Y = a + bx yang 

didasarkan atas data hasil observasi 

sedemikian rupa sehingga jumlah 

kesalahan kuadrat terkecil (minimal).         

Adapun rumus metode least 

square, yaitu y = ax
2
 + bx + c 

Dimana : 

y     =  jumlah penjualan. 

a, b, c =  koefesien 

x    =  waktu tertentu dalam bentuk 

kode 

Adapun persamaan dari  y = ax
2
 + 

bx + c, yaitu :  
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Selanjutnya, untuk mengetahui 

koefisien a dan b dan c dicari dengan 

menggunakan rumus : 

a = {(∑x
2
y*∑xx) - ( ∑xy*∑xx

2
) }

          {(∑xx*∑x
2
x

2
) – (∑xx

2
)
2
} 

b = {(∑xy*∑x
2
x

2
) - ( ∑x

2
y*∑xx

2
)}  

 {(∑xx*∑x
2
x

2
) – (∑xx

2
)
2
} 

c= (∑yi/n)-(b*(∑xi/n))-(a*(∑xi
2
)/n)  

Dimana : 

∑xx  = (∑x
2
) - ((∑x

2
)/n)) 

∑xy = (∑xy) - ((∑x*∑y)/n)) 

∑(xx)
2 

= (∑xx
2
) - ((∑x*∑x

2
)/n)) 

∑(x
2
y)  = (∑x

2
y) - ((∑x

2
*∑y)/n)) 

∑(x
2
x

2
)  = (∑x

4
) - ((∑x

2
)
2
/n)) 

 

 

Keterangan : 

∑ : Jumlah 

n  : Banyak Data  

Y : Jumlah Penjualan 

 x : Waktu  

  

B. Alur Sistem 

 
                  

Gambar 2.1 Use Case Sistem  

Pada gambar 2.1 merupakan 

serangkaian proses dari use case 

sistem yang mana admin dapat 

melakukan login, melakukan 

pengimputan data barang, data 

penjualan, peramalan dan 

pengecekan sekaligus mencetak 

laporan prediksi penjualan. 

  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi Progam 

Dari aplikasi ini proses 

yang dilakukan oleh pengguna 

yaitu memilih atau mencetang 

barang yang ingin diprediksi pada 

tampilan form prediksi, selanjutnya 

aplikasi akan menampilkan detail 

barang yang diprediksi lengkap 

dengan data penjualan, langkah 

prediksi, hasil prediksi, dan cetak 

hasil prediksi.  

  

B. Tampilan Progam 

Aplikasi prediksi penjualan alat 

tulis di Toko Udin ini dibuat 
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dengan desain yang sederhana agar 

memudahkan pengguna dalam 

penggunaannya. Berikut adalah 

tampilan progam : 

1. Tampilan Home  

Tampilan Home adalah 

form pertama yang muncul 

ketika aplikasi di jalankan 

setelah input user name dan 

password. 

 

Gambar 3.1 Tampilan Home 

 

2. Tampilan Barang 

      

Gambar 3.2 Tampilan Barang 

Pada gambar tampilan 

barang beirisikan tampilkan 

stok barang yang tersedia di 

toko udin, di dalam form ini 

terdapat menu edit untuk 

mengubah data barang, delete 

untuk menghapus barang, 

tambah barang untuk 

menambah stok barang, dan 

search untuk memudahkan kita 

mencari stok barang dengan 

cepat.  

3. Tampilan Detail Barang 

 

Gambar 3.3 Tampilan Detail 

Barang 

Pada gambar tampilan 

detail barang menunjukkan 

detail penjualan mulai menurut 

tanggal penjualan, nama 

barang, jumlah barang, dan 

seacrh digunakan untuk 

mencari detail penjualan 

barang dengan cepat. 

4. Tampilan Penjualan 

Gambar 3.4 Tampilan Penjualan 

Pada gambar tampilan 

penjualan berisikan informasi 

berfungsi seperti nota, yakni 

memberi informasi tentang 

pilihan barang, stock, harga 

jual, jumlah beli dan total 

harga penjualan barang. 

5. Tampilan Prediksi 
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Gambar 3.4 Tampilan Prediksi 

Pada gambar tampilan 

prediksi menunjukkan barang 

yang ingin diprediksi dengan 

mengetik nama barang di 

kolom search, mencentang 

barang yang ingin diprediksi. 

 

C. Uji Coba Sistem 

Uji coba yang diterapkan 

menggunakan 2 perbandingan yakni 

antara program dan manual penjualan 

toko menggunakan excel dari bulan 

april sampai bulan juni tahun  2018 

dengan sample gel pen. 

   Tabel 3.1 Hasil Uji Coba  

No Bulan  Tahun 
Nama 
Barang 

Hasil 
Peramalan Keterangan 

Sistem Toko  

1 April 2018 
gel 
pen 

115 115 Sesuai 

2 Mei 2018 
gel 
pen 

116 116 Sesuai 

3 Juni 2018 
gel 
pen 

104 104 Sesuai 

Dari hasil percobaan 3.1 dapat 

dilihat perbandingan hasil ujicoba 

penjualan  toko udin dengan sistem 

dan manual dari bulan April sampai 

bulan Juni 2018. Dapat disimpulan 

bahwasanya dari uji coba ini  

menghasilkan peramalan yang  sesuai 

yang menghasilk tingkat keakuratan 

100%.    

 

IV. PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian penulis 

tentang Sistem Peramalan yang 

berjudul “Prediksi Penjualan Alat  

Tulis Sekolah Menggunakan 

Metode Least Square” maka 

penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan yang diperoleh dari 

pembahasan tersebut, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dengan diterapkan metode least 

sequare untuk prediksi 

penjualan alat tulis sekolah 

dapat memudahkan pegawai 

Toko Udin dalam menentukan 

stok barang setiap bulan dengan 

benar sesuai hasil dari sistem. 

2. Membuat perancangan sistem 

aplikasi menggunakan metode 

least square untuk prediksi 

jumlah penjualan setiap bulan di 

Toko Udin akan mempermudah 

pegawai toko mendata stok 

barang yang ada menggunakan 

sebuah sistem karena lebih 

akurat untuk mendata stok 

barang yang ada dengan benar 
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sesuai hasil yang telah keluar 

dari sistem.  

3. Hasil uji coba dari sistem dan 

manual menghasilkan 

kesesuaian data sehingga 

aplikasi yang dirancang dapat 

diterapkan di Toko Udin. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang 

berjudul “Prediksi Penjualan Alat 

Tulis Sekolah di Toko Udin 

Menggunakan Metode Least 

Square” ini didapat saran untuk 

penelitian selanjutnya sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan lebih lanjut 

terhadap sistem adalah dengan 

memperhatikan aspek-aspek 

Interaksi Manusia dan Komputer 

dengan membangun sistem yang 

lebih user-friendly dengan 

design interface yang lebih 

menarik.  

2. Mengubah atau menambahkan 

metode sehingga sistem dapat 

bekerja dengan baik dan lebih 

sempurna sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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