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ABSTRAK 

 
Penilitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan penilitian oleh peneliti, bahwa seiring 

dengan era globalisasi pelaku bisnis dituntut harus semakin cepat dan tanggap dalam mengantisipasi 

keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Melihat kondisi sekarang semakin mudahnya produk-

produk luar masuk ke dalam negeri, mengakibatkan persaingan bisnis semakin ketat. Pelaku bisnis harus 

paham langkah apa saja yang harus diambil agar usahanya tetap bertahan ditengah persaingan bisnis. 

Salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah bisnis adalah peramalan penjualan (sales 

forecasting).Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara mengurangi terjadinya kelebihan 

produksi dengan menerapkan metode Trend Moment? (2) Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan 

yang didapat dengan menerapkan metode Trend Moment? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena sistematis, terencana, serta 

memperoleh data dalam bentuk angka dan terstruktur dengan jelas sejak awal pembuatan dalam desain 

penelitian. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah pengembangan 

sistem menggunakan metode waterfall. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang 

akurat dan valid secara maksimal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Metode Observasi. (2) Teknik Wawancara (3) Studi Pustaka.Tujuan dalam 

penelitian ini adalah Merancang sistem peramalan penjualan metode Trend Moment dengan 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD), Conseptual Data Model (CDM) dan Phisical Data Model 

(PDM). 

Dalam Setelah melakukan analisis, perancangan dan implementasi maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut (1) Telah dihasilkan rancangan sistem informasi Peramalan Penjualan 

Permen Tape dengan menerapkan metode Trend Moment untuk mengurangi kemungkinan kelebihan 

produksi, rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi Delphi. (2) Telah dihasilkan rancangan sistem 

informasi Peramalan Penjualan Permen Tape dengan menerapkan metode Trend Moment untuk 

memaksimalkan keuntungan, rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi Delphi. 

 

KATA KUNCI  : penjualan, peramalan penjualan, trend moment. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan era globalisasi pelaku 

bisnis dituntut harus semakin cepat dan 

tanggap dalam mengantisipasi keadaan 

yang mungkin terjadi di masa depan. 

Melihat kondisi sekarang semakin 

mudahnya produk-produk luar masuk ke 

dalam negeri, mengakibatkan persaingan 

bisnis semakin ketat. Pelaku bisnis harus 

paham langkah apa saja yang harus diambil 

agar usahanya tetap bertahan ditengah 

persaingan, tentunya keputusan yang 

diambil harus dilakukan secara cermat tidak 

boleh secara gegabah ataupun hanya 

mengandalkan firasat saja. Melainkan harus 

dilakukan dengan mengobservasi data data 
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untuk melihat keadaan pasar saat ini. Salah 

satu faktor penting dalam menjalankan 

sebuah bisnis adalah peramalan penjualan 

(sales forecasting).  

SA BAKERY merupakan usaha yang 

berbentuk usaha dagang (UD) yang 

bergerak di bidang pembuatan produk 

makanan seperti kue, roti, permen dan lain-

lain. Setelah melakukan tanya jawab 

dengan pemilik SA BAKERY, selama ini 

belum menerapkan peramalan penjualan 

pada proses bisnisnya. Peramalan penjualan 

bertujuan memprediksi penjualan periode 

kedepan, hasil dari peramalan penjualan 

bisa dijadikan acuan dalam proses produksi 

barang. Sampai sekarang perencanaan 

produksi barang meliputi jumlah produksi, 

bahan baku dan bahan habis pakai tiap 

harinya hanya dilakukan dengan pemikiran 

yang berasal dari pengalaman-pengalaman 

sebelumnya, sehingga sering timbul 

ketidaksesuaian produksi barang dengan 

penjualan barang keesokannya harinya, 

ketidaksesuaiannya seperti produksi barang 

berlebih. Ini berakibat keuntungan yang 

didapat tidak akan maksimal karena barang 

tidak laku secara keseluruhan. Untuk 

menghindari hal-hal tersebut dibutuhkan 

sebuah sistem untuk memperkirakan 

penjualan produk permen tapenya pada 

periode-periode ke depan agar proses 

produksi barang lebih sesuai dengan 

permintaan pasar kedepannya. 

Dari latar belakang masalah diatas, 

SA BAKERY membutuhkan suatu aplikasi 

sebagai alatbantu pemecahan masalah yaitu 

kerap kali terjadi yaitu produksi berlebih, 

oleh karena itu perlunya dibuat suatu sistem 

peramalan penjualan menggunakan trend 

moment. Metode trend moment dipilih 

dikarenakan karena dalam penerapannya 

trend moment membutuhkan satu variabel 

data historis dan dalam penelitian ini data 

historis tersebut adalah data penjualan 

permen tape periode 1 November sampai 24 

November 2017 yang didapat dari SA 

Bakery. Diharapkan sistem ini mampu 

melakukan perencanaan produk permen 

tapenya pada periode - periode ke depan 

untuk memaksimalkan laba yang 

didapatkan. Dengan demikian penulis 

mengangkatnya menjadi sebuah penelitian 

berjudul “PENERAPAN PERAMALAN 

PENJUALAN PERMEN TAPE 

MENGGUNAKAN METODE TREND 

MOMENT”. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini kamu 

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
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dapat dihindarkan. Persamaan trend dengan 

metode moment adalah sebagai berikut 

(Siagian & Sugiarto, 2006): 

1.) Y= a +bx 

2.) b=
∑XiYi-n(X̅i)(Y̅i)

∑Xi
2
-n(X̅i)

2  

3.) a=Y̅i-b(X̅i) 

Berikut adalah gambaran dari sistem 

baru yang dibuat : 

1. DFD 

Pada tahap analisis, penggunaan notasi 

dalam diagram arus data sangat membantu 

di dalam komunikasi dengan pemakai 

sistem untuk memahami sistem secara 

logika.  Diagram yang menggunakan 

notasi-notasi ini untuk menggam- barkan 

arus dari data sistem dikenal dengan nama 

diagram arus data (Data Flow Diagram 

atau DFD) (Maniah & Dini, 2017). 

 

Gambar 1 DFD lv 1 

DFD level 1, menjelaskan proses yang 

terdapat dalam aplikasi peramalan 

penjualan permen tape SA. Pada DFD level 

1 terdapat 6 (Enam) proses yaitu:  

a. Proses Login merupakan proses untuk 

memasuki sistem. 

b. Proses Input Data Penjualan merupakan 

proses memasukkan data penjualan masa 

lalu ke sistem peramalan. 

c. Proses Input Data Barang merupakan 

proses memasukkan data barang yang 

akan diramalkan penjualannya ke sistem 

peramalan. 

d. Proses Input Data Bahan merupakan 

proses memasukkan data bahan ke 

sistem. 

e. Proses Peramalan Prediksi, pada proses 

ini data yang sudah diinputkan kesistem 

akan diolah dan dihasilkan data prediksi. 

f. Proses pembuatan laporan. 

2. 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). 

Gambar 2 Conceptual Data Model 
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3. 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). 

 
Gambar 4 Physical Data Model 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Tampilan Login Form  

Login Form merupakan form yang 

berfungsi sebagai jalan masuk untuk 

memasuki sistem peramalan penjualan. 

Pengguna harus memasukkan username 

dan password secara benar.  

 

Gambar 5 Login Form  

2. Tampilan Menu Utama 

 Menu utama merupakan form utama 

yang berfungsi untuk mengelola menu-

menu atau form lainnya yang terdapat di 

dalam aplikasi. Pada saat form ini aktif, 

pengguna dapat mengakses menu dan 

memasukan data-data yang dibutuhkan 

untuk peramalan penjulan.  

 

Gambar 6 Menu Utama   

3. Tampilan Menu Data Penjualan  

Pada menu ini ditampilkan data 

penjualan yang sudah tersimpan di sistem. 

Pengguna dapat merubah data, menghapus 

data, serta memasuki form insert penjualan.  

 
Gambar 7 Menu Data Penjualan 
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4 Tampilan Insert Data Penjualan  

Pada menu ini ditampilkan data 

penjualan yang sudah tersimpan di sistem 

dan terdapat fungsi untuk memasukkan data 

penjualan.  

 

Gambar 8 Tampilan Insert Data Penjualan 

5. Tampilan Menu Data Barang  

Pada menu ini ditampilkan data barang 

yang sudah tersimpan di sistem dan 

digunakan untuk merubah data barang.  

 

Gambar 9 Tampilan Menu Data Barang 

6. Tampilan Menu Data Bahan  

Pada menu ini ditampilkan data bahan 

yang sudah tersimpan di sistem dan 

digunakan untuk merubah data bahan.  

 

Gambar 10 Tampilan Menu Data Bahan  

7. Tampilan Menu Prediksi  

Pada menu ini ditampilkan data 

penjualan yang sudah tersimpan di sistem. 

Penguna dapat melakukan peramalan 

penjulan. Output dari menu prediksi berupa 

hasil peramalan penjualan dan estimasi 

pendapatan. Hasil peramalan bisa dicetak 

dengan menekan tombol print. 

 

Gambar 11 Tampilan Menu Prediksi 

Kesimpulan 

     Setelah melakukan analisis, 

perancangan dan implementasi maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah dihasilkan Sistem Peramalan 

Penjualan Permen Tape dengan 

menerapkan metode Trend Moment 

untuk mengurangi kemungkinan 
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kelebihan produksi.    Sistem tersebut 

telah diuji dengan aplikasi delphi. 

2. Telah dihasilkan Sistem Peramalan 

Penjualan Permen Tape dengan 

menerapkan metode Trend Moment 

untuk memaksimalkan kentungan. 

Sistem tersebut telah diuji dengan 

aplikasi delphi. 
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