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ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan dalam dunia usaha setiap 

pedagang dituntut untuk melakukan perencanaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan dan tetap mampu bertahan serta dapat memenuhi setian kebutuhan bahan pokok 

yang diperlukan masyarakat. 

Toko Bumadun adalah toko yang menjual kebutuhan bahan pokok yang perencanaan 

dalam memanajemen suatu barang sangatlah kurang sehingga terjadi penumpukan atau 

kekurangan pasokan bahan pokok maka diperlukan sebuah metode yang dapat memprediksi 

jumlah penjualan salah satunya adalah dengan menggunakan metode trend moment. 

Metode trend moment adalah salah satu metode yang digunakan dalam melakukan 

forecast penjualan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk penjualan pada bulan berikutnya. 

Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan implementasi program yang penulis kerjakan 

dan berdasarkan perumusan masalah yang ada diperoleh meliputi jumlah permintaan bahan 

pokok yang diperlukan masyarakat sangat berpengaruh tehadap jumlah pasokan bahan pokok 

yang disediakan produsen, Pengaruh prediksi penjualan terhadap jumlah biaya yang 

diperlukan produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan yang akan datang 
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adalah sangat mempengaruhi karena apabila produsen dapat memprediksi jumlah kebutuhan 

bahan pokok yang diperlukan masyarakat maka dapat meminimalisir jumlah pengeluaran 

biaya untuk kebutuhan bahan pokok yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perancangan sistem teknologi yang dapat 

berguna untuk meramalkan kebutuhan pokok yang akan datang 

 

KATA KUNCI  : Prediksi, Bahan Pokok, Metode Trend Moment 
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I. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan adalah keinginan terhadap 

barang atau jasa yang harus dipenuhi, 

apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan 

dampak negatif. Dalam menjalani 

kehidupan, manusia membutuhkan 

berbagai jenis dan berbagai macam barang 

serta berbagai macam jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sehari hari. Manusia 

sejak lahir hingga meninggal dunia tidak 

terlepas dari kebutuhan akan segala 

sesuatunya. Untuk mendapatkan berbagai 

macam barang ataupun berbagai macam 

jasa yang dibutuhkan diperlukan 

pengorbanan untuk mendapatkanya. 

Kebutuhan manusia berdasarakan tingkat 

kepentingan atau prioritas dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu : kebutuhan primer 

(kebutuhan pokok), kebutuhan sekunder 

(kebutuhan pelengkap) dan kebutuhan 

tersier (kebutuhan mewah atau lux).  

Kebutuhan primer adalah kebutuhan 

yang harus dipenuhi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup 

manusia seperti dapat hidup sehat, 

berpakaian, berteduh serta memperoleh 

pendidikan kebutuhan primer ini apabila 

tidak dapat dipenuhi dapat menimbulkan 

dampak yang negatif. Kebutuhan sekunder 

adalah kebutuhan yang pemenuhanya 

setelah kebutuhan primer terpenuhi Contoh 

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan 

akan radio, televisi atau sepeda motor bagi 

masyarakat yang pendapatanya tergolong 

masih rendah. Kebutuhan tersier adalah 

kebutuhan yang biasanya dipenuhi setelah 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 

Contoh kebutuhan akan mobil, alat rumah 

tangga mewah, dan perhiasan mahal. 

Kebutuhan sandang, pangan, papan 

merupakan kebutuhan primer yang harus 

dipenuhi oleh manusia akan terus 

meningkat dari hari ke hari. Salah satu 

kebutuhan yang paling primer adalah 

kebutuhan akan bahan makanan atau 

kebutuhan pangan. Untuk mempermudah 

memenuhi kebutuhan masyarakat, penjual 

perlu menegetahui berapa banyak bahan 

pokok yang terjual pada hari itu guna 

mendapatkan informasi tentang banyaknya 

bahan pokok yang akan disediakan oleh 

penjuala pada hari berikutnya. Dari data 

yang diperoleh penjual pada hari itu, 

penjual dapat mengetahui banyaknya 

bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. 

Data tersebut bisa saja berubah sewaktu 

waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Maka 

dari itu perhitungan yang sebelumnya 

secara manual dan memakan waktu yang 

cukup lama serta hasil yang diperoleh 

terkadang tidak tepat untuk mengetahui 

jumlah bahan pokok yang dibutuhkan 

masyarakat.  

Maka dibuatlah sebuah program yang 

bisa membantu penjual sehingga dapat 

digunakan untuk memecahan sebuah 
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masalah tentang perhitungan bahan pokok 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Kekeliruan atau ketidakvalidan dalam 

penghitungan biasanya terjadi karena 

proses perhitungan secara manual 

menggunakan rumus yang terlalu rumit. 

Oleh karena itu dalam perhitungan tersebut 

memakan waktu yang sangat lama dan 

tidak efisien bagi penjual. Dengan 

menggunakan proses perhitungan “Metode 

Trend Moment“ proses akan lebih cepat 

dan mudah. Metode trend momen 

merupakan analisis yang dapat digunakan 

untuk keperluan peramalan. Dalam 

penerapanya metode ini tidak 

mensyaratkan jumlah data harus genap. 

Perhitungan ini diimplementasikan 

menjadi sebuah aplikasi web. Diharapkan 

sistem ini mampu memberikan hasil yang 

optimal dari timbale balik program ke user. 

Gambaran diatas menjadi suatu 

pertimbangan bagi penulis untuk membuat 

judul “Prediksi Kebutuhan Bahan Pokok 

Pada Toko Bumadun  di Pasar Ngadiluwih 

Dengan Menggunakan Metode Trend 

moment” sebagai upaya untuk 

mengembangkan cara perhitungan jumlah 

kebutuhan bahan pokok melalui aplikasi 

desktop 

II. METODE 

Dalam penerapan metode Trend Moment 

dapat dilakukan dengan menggunakan data 

historis dari satu variabel. Menurut 

Sugiarto & Dergibson (2002) metode yang 

digunakan dalam penyusunan metode 

Trend Moment adalah: 

Y = ax + b ............................................. (1) 

Dimana :  

Y = nilai trend  atau variabel yang akan 

diramalkan 

a = bilangan konstant 

b = slope atau koefisien garis trend 

X = indeks waktu (dimulai dari 

0,1,2,3,…n) 

Untuk mencari nilai a dan b pada rumus di 

atas, digunakan dengan cara matematis 

dengan penyelesaiannya menggunakan 

metode subtitusi dan metode eliminasi. 

Adapun persamaan nya yaitu : 

∑y = a.n +b∑x ...................................... (2) 

∑xy = a. ∑x + b∑   ..............................(3) 

Dimana : 

∑y = jumlah dari data penjualan 

∑x = jumlah dari periode waktu 

∑xy = jumlah dari data penjualan dikali 

dengan periode waktu 

N = jumlah data 

Setelah nilai ramalan yang telah diperoleh 

dari hasil peramalan dengan menggunakan 

indeks musim. Menurut Gasperz dalam 
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fiati, 2009) perhitungan indeks musim 

yaitu : :   

            

  
                             

                             
     

Untuk mendapatkan hasil ramalan akhir 

setelah dipengaruhi oleh indeks musim 

maka akan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

                          ...............(5) 

Dimana : 

Y* = hasil ramalan dengan menggunakan 

metode trend moment yang telah 

dipengaruhi indeks musim. 

Y   = hasil ramalan dengan menggunakan 

metode trend 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Desain user interface 

1. Tampilan login 

login adalah tampilan 

keamanan untuk masuk ke 

menu utama pada program, 

pada tampilan ini user harus 

memasukkan nama password 

serta verifikasi ke  menu utama. 

 

 

 

 

Gambar 1 login 

2. Tampilan data produk 

Tampian ini adalah untuk 

memasukkan dan melihat data 

produk yang ingin diprediksi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 tampilan data produk 

3. Tampilan data penjualan 

Tampilan data penjualan adalah 

tampilan untuk melihat dan 

memasukkan data penjualan 

bulan sebelumnya untuk 

mendapatkan prediksi bulan 

berikutnya. 

 

 

 

 

Gambar 3  data penjualan 

4. Tampilan proses prediksi 

Pada tampilan ini 

memperlihatkan hasil dari 

prediksi bahan pokok yang 
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telah di masukkan data 

penjualan sebelumnya. 

 

Gambar 4 hasil prediksi 

 

B. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perancangan, 

pembuatan dan implementasi program 

yang penulis kerjakan dan berdasarkan 

perumusan masalah yang ada diperoleh 

sebagai berikut : 

1. Jumlah permintaan bahan pokok 

yang diperlukan masyarakat dari 

bulan ke bulan semain meningkat. 

2. Pengaruh prediksi penjualan dapat 

membantu produsen untuk 

memperkirakan jumlah pembelian 

suatu barang yang akan dibeli. 

3. Proses perhitungan yang digunaan 

dalam masaah ini  menggunakan 

metode  
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