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ABSTRAK  
     CV Budi Doyo perusahaan merupakan yang berdiri pada tahun 2010 ini bergerak dalam bidang produksi 

kayu mentah yang di olah menjadi kayu setengah jadi berupa balok-balok kayu. Pada proses produksinya 

masih sering terjadi kurangnya bahan baku atau bahkan ada yang masih tersisa sehingga menunggu pesanan 

selanjutnya. Hal ini menyebabkan kerugian pada perusahaan. Karena kegagalan pengolahan permintaan 

akan balok kayu di karenakan perusahaan belum paham akan permintaan pelanggan permasalahan yang 

terjadi dalam CV Budi Doyo ini adalah terjadi kelebihan stok barang saat permintaan barang sedikit dan 

terjadi kekurangan stok saat permintaan barang meningkat. Maka dari itu CV Budi Doyo membutuhkan 

suatu aplikasi sebagai alat bantu pemecahan masalah, oleh karena itu perlunya dibuat suatu Sistem  

Peramalan Penjualan Kayu menggunakan metode Trend Moment pada CV Budi Doyo. Tujuan utama 

penelitian ini adalah pembuatan sistem peramalan yang dapat memprediksi penjualan pada periode 

selanjutnya untuk mengontrol produksi kayu. Metode yang digunakan adalah metode interview, studi 

literatur, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Setelah melakukan analisis, 

perancangan dan implementasi maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) Telah dihasilkan 

rancangan sistem  Peramalan Penjualan Kayu dengan menerapkan metode Trend Moment untuk 

mengurangi kemungkinan kelebihan produksi, rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi Delphi. (2) 

Telah dihasilkan rancangan sistem Peramalan Penjualan Kayu dengan menerapkan metode Trend Moment 

untuk memaksimalkan keuntungan, rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi Delphi. 

  

 

Kata Kunci : Trend Moment, Peramalan Penjualan, Produksi Kayu. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

     Persaingan usaha pada era globalisasi 

ini menuntut pengusaha agar lebih peka 

terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen 

akan produk yang ditawarkan. Sehingga 

perlu adanya manajemen yang berperan 

dalam menentukan jumlah penjualan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dicerminkan 

oleh kemampuan  perencanaan dalam 

manajemen untuk memanfaatkan peluang 

secara optimal  sehingga dapat menghasilkan 

penjualan dan laba sesuai dengan yang  

diharapkan. 

Sistem penjualan pada CV Budi Doyo 

sebagai contoh, perusahaan yang berdiri pada 

tahun 2010 ini bergerak dalam bidang 

produksi kayu mentah yang di olah menjadi 

kayu setengah jadi berupa balok-balok kayu. 

Perusahaan kurang lebihnya memproduksi 

kayu sekitar 11 m3 kayu perharinya. Pada 
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proses produksinya masih sering terjadi 

kurangnya bahan baku atau bahkan ada yang 

masih tersisa sehingga menunggu pesanan 

selanjutnya. Hal ini menyebabkan kerugian 

karena kegagalan pengolahan permintaan 

akan balok kayu di karenakan perusahaan 

belum paham akan permintaan pelanggan . 

Dari latar belakang masalah diatas, CV 

Budi Doyo membutuhkan suatu aplikasi 

sebagai alat bantu pemecahan masalah, oleh 

karena itu perlunya dibuat suatu Sistem 

Informasi Peramalan Penjualan dengan 

metode Trend Moment pada CV Budi Doyo. 

Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan 

mampu memperkirakan penjualan balok 

kayu pada periode mendatang untuk 

memaksimalkan laba yang didapat. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengajukan judul “SISTEM PERANALAN 

PENJUALAN KAYU DENGAN METODE 

TREND MOMENT DI CV BUDI DOYO”. 

 

Landasan Teori 

1. Peramalan 

     Peramalan merupakan seni dan ilmu 

memprediksi peristiwa-peristiwa masa 

depan. Dalam perusahaan ramalan biasanya 

dibutuhkan untuk memberi informasi kepada 

manajer sebagai dasar dalam membuat 

keputusan, seperti persediaan, produksi serta 

penjualan. Peramalan digunakan untuk 

menentukan kapan suatu peristiwa akan 

terjadi atau suatu kebutuhan akan timbul, 

sehingga dapat dipersiapkan kebijakan atau 

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. 

Berhasil tidaknya keputusan dan rencana 

yang disusun sangat ditentukan oleh 

ketepatan ramalan yang dibuat (Siagian & 

Sugiarto, 2006). 

2. Data Flow Diagram 

     DFD adalah representasi grafik dari 

sebuah sistem. DFD menggambarkan 

komponen‐komponen sebuah sistem, aliran‐

aliran data di mana komponen‐komponen 

tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari 

data tersebut. (Maniah & Dini, 2017). 

3. Conceptual Data Model (CDM) 

     CDM  adalah model yang dibuat 

berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata 

terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang 

dinamakan entitas (entity) serta hubungan 

(relationship) antara entitas-entitas itu. 

Memberikan gambaran yang lengkap dari 

struktur basis data yaitu arti, hubungan, dan 

batasan-batasan. (Trinkunas & Vasilecas, 

2007). 

4. Physical Data Model (PDM) 

     Merupakan model yang menggunakan 

sejumlah tabel untuk menggambarkan data 

serta hubungan antara data-data tersebut. 

Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di 

mana setiap kolom memiliki nama yang unik 

(Eynard, Gallet, Nowak, & Roucoules, 

2004). 
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II. METODE 

     Dalam pengembangan sistem yang 

dilakukan, peneliti menggunakan metode 

Trend Moment. Metode trend moment 

menggunakan cara - cara perhitungan 

statistika dan matematika tertentu untuk 

mengetahui fungsi garis lurus sebagai 

pengganti garis patah - patah yang dibentuk 

oleh data historis perusahaan. Dengan 

demikian pengaruh unsur subyektif dapat 

dihindarkan.(Prasetya, 2009). Persamaan 

trend dengan metode moment adalah sebagai 

berikut . 

a. Y= a +bx  

Dimana:  

Y: nilai trend (Peramalan).  

a: bilangan constant.  

b: slope atau koefisien kecondongan garis 

trend.  

x: indeks waktu (x = 0, 1, 2, 3, ..., n). 

     Sedangkan untuk menghitung nilai a dan 

b digunakan rumus: 

∑Yi = n.a+b∑ Xi 

∑XiYi =a ∑ Xi+b∑Xi²   

Dimana :  

∑Yi : Jumlah kumulatif data historis. 

n : banyaknya periode waktu (bulan).  

∑Xi : Jumlah kumulatif waktu. 

Terdapat cara lain untuk menghitung 

nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut 

𝑏 =
∑𝑋𝑖𝑌𝑖−𝑛(𝑋𝑖̅̅ ̅)(𝑌�̅�)

∑𝑋𝑖
2−𝑛(𝑋𝑖̅̅ ̅)2   

𝑎 = 𝑌�̅� − 𝑏(𝑋�̅�)  

Dimana: 

𝑋�̅� : Rata-rata permintaan per periode waktu. 

𝑌�̅� : Rata-rata jumlah penjualan. 

      Setelah nilai ramalan yang telah 

diperoleh dari hasil peramalan dengan 

metode Trend Moment akan dikoreksi 

terhadap pengaruh musiman dengan 

menggunakan indeks musim. Perhitungan 

indeks musim yaitu : 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑚 =

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
      

 Untuk mendapatkan hasil ramalan akhir 

setelah dipengaruhi oleh indeks musim 

digunakan perhitungan sebagai berikut : 

Yx = Indeks musim x Y  

Dimana : 

Yx = hasil ramalan dengan menggunakan 

metode trend moment yang dipengaruhi oleh 

indeks musim. 

Y = hasil ramalan dengan menggunakan 

trend moment. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Desain Sistem 

1. Konteks Diagram 

 

Gambar 1 Konteks Diagram 
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2. DFD Level 1 

 

Gambar 2 DFD Level 1 

 

3. DFD Level 2 Manajer 

 

Gambar 3 DFD Level 2 Manajer 

 

4. DFD Level 2 Pimpinan 

 

Gambar 4 DFD Level 2 Pimpinan 

5. CDM 

 

Gambar 5 CDM 

 

6. PDM 

 

Gambar 6 PDM 

 

B. Implementasi 

Dalam hasil rancangan sistem yang 

telah dibuat, maka dibuatlah sistem 

peramalan penjualan kayu dengan tampilan 

halaman sebagai berikut : 

1. Halaman Login 

 

Gambar 7 Halaman Login 
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     Halaman ini merupakan form pertama 

yang akan tampil setelah program dijalankan. 

Untuk dapat menggunakan program ini, 

admin terlebih dahulu harus memasukkan 

username dan password. Apabila username 

dan password yang dimasukkan benar, maka 

akan tampil form selanjutnya yang 

merupakan halaman utama program. 

 

2. Halaman Menu Utama 

 

Gambar 8 Halaman Menu Utama  

     Halaman ini merupakan halaman utama 

dari sistem peramalan penjualan. Pada 

halaman ini terdapat beberapa menu utama 

yaitu menu data, admin, dan about yang mana 

di setiap menu tersebut memiliki sub menu 

tersendiri. Pada menu data memiliki sub 

menu input data, lihat data, dan peramalan. 

Pada menu admin memiliki sub menu ubah 

password dan user baru. Pada menu about 

memiliki sub menu informasi. 

 

 

 

 

3. Halaman Input Data 

 

Gambar 9 Halaman Input Data 

     Halaman ini digunakan untuk 

menginputkan data penjualan kayu. Terdapat 

beberapa tombol pilihan yaitu tombol ok 

yang berfungsi untuk menyimpan data 

penjualan kayu di inputkan, tombol hapus 

yang berfungsi untuk menghapus data 

penjualan kayu. 

 

4. Halaman Lihat Data 

 

Gambar 10 Halaman Lihat Data 

     Halaman ini digunakan untuk melihat data 

penjualan kayu. Pada halaman ini terdapat 

tombol view yang digunakan untuk melihat 
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data yang sudah ada pada tahun tertentu, 

tombol update untuk mengupdate data 

penjualan apabila kita merubah data 

penjualan, ada tombol hapus yang digunakan 

untuk menghapus data penjualan, kemudian 

ada tombol print yang berguna untuk 

mencetak data penjualan kayu bisa 

digunakan sebagai laporan data penjualan. 

5. Halaman Peramalan 

 

Gambar 11 Halaman Peramalan 

     Halaman ini digunakan untuk melakukan 

peramalan pada bulan tertentu. Pada halaman 

ini untuk melakukan peramalan pengguna 

dapat memilih tahun dan bulan yang akan 

diramal kemudian di klik pada tombol view 

untuk melihat hasil dari peramalan. Terdapat 

tombol print yang berguna untuk mencetak 

hasil peramalan dan juga seluruh data 

penjualan yang ada. 

 

 

 

 

 

6. Halaman Ubah Password 

 

Gambar 12 Halaman Ubah Password 

     Halaman ini digunakan untuk mengubah 

password dari pengguna yang sudah 

memiliki username. 

 

7. Halaman User Baru 

 

Gambar 13 Halaman User Baru 

     Halaman ini digunakan untuk menambah 

user baru. Ada tombol simpan yang 

digunakan untuk menyimpan username dan 

password dari pengguna baru 
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Simpulan  

     Setelah melakukan analisis, perancangan 

dan implementasi maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.Telahdihasilkan rancangan Sistem 

Peramalan Penjualan Kayu dengan metode 

Trend Moment ,rancangan tersebut telah 

diuji dengan Aplikasi Delphi. 

2.Telah dihasilkan Program Aplikasi Sistem 

Peramalan Penjualan Kayu dengan metode 

Trend Moment dengan Spesifikasi: Delphi , 

Database SQL.   

 

Saran 

Berdasarkan haasil kuisioner yang diberikan 

pada responden, maka penulis memberikan 

saran, yaitu : 

1. Perlu adanya penyempurnaan pada 

interface aplikasi pada beberapa form agar 

lebih memudahkan pengguna dalam 

mengoparesikan aplikasi 

2. Dengan adanya sistem ini maka perlu 

adanya pelatihan bagi staf terkait agar bisa 

menjalankan aplikasi tersebut, dan perlu 

adanya pemeliharaan secara rutin terhadap 

perangkat pendukung aplikasi ini. 
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