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Peramalan penjualan barang (handphone) di 

Hong Cell Plaza Avava adalah menggunakan 

perkiraan, apabila pemesanan handphone 

dalam jumlah yang cukup banyak dan ternyata 

penjualan yang laku hanya beberapa saja 

sedangkan handphone baru makin terus 

berkembang otomatis harga handphone yang 

lama menjadi turun. Teknik peramalan atau 

forecasting dirasa sangat cocok untuk 

menyelesaikan permasalahan dan dapat 

membantu untuk meramalkan penjualan 

menggunakan metode trend moment  dalam 

studi kasus di atas. Berdasarkan hasil 

peramalan dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

peramalan penjualan handphone dapat 

memberikan gambaran kepada pihak counter 

dalam melakukan pemesanan handphone, 

semakin banyak data penjualan yang tersedia 

maka nilai peramalan akan lebih akurat. 

Kata kunci : forecasting, metode trend moment, 

akurat. 

I. PENDAHULUAN 

Telepon genggam atau Handphone 

adalah sebuah perangkat telekomunikasi 

elektronik yang mempunyai kemampuan dasar 

yang sama dengan telepon fixed line sehingga 

konvesional namun dapat dibawa keman-mana 

( portable ) dan tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

( Wtrianton, 2012). 

Handphone merupakan salah satu dari 

perkembangan teknologi. Dengan kecanggihan 

teknologi saat ini, fungsi handphone tidak 

hanya sebagai alat komunikasi biasa, tetapi 

manusia juga bisa mengakses internet, SMS, 

berfoto dan juga saling mengirim data. 

Dampak yang ditimbulkan dari handphone 

mungkin tidak kita sadari sama sekali. Selain 

memudahkan komunikasi sebagai dampak 

positif yang manusia dapatkan, terdapat pula 

dampak negative yang manusia dapatkan 

sebagai akibat menggunakan handphone atau 

telepon genggam ini (Sulu, 2013). 

Handphone sudah menjadi kebutuhan 

sehari – hari yang digunakan untuk 

berkomunikasi satu sama lain baik jarak dekat 

maupun dengan jarak yang cukup jauh, 

penggunaan handphone sudah menjadi 

kebiasaan atau bisa disebut sebagai trend 

dengan jenis handphone yang berbeda – beda 

dari tampilan, fitur dan aplikasi yang terdapat 

di dalamnya. 

Permasalahan yang umum dihadapi 

oleh para pemilik counter adalah bagaimana 

meramalkan atau memperkirakan penjualan 

barang di masa mendatang berdasarkan data 

yang telah direkam sebelumnya. Peramalan 

tersebut sangat berpengaruh pada keputusan 

pemilik counter untuk menentukan jumlah  

handphone yang harus disediakan oleh counter, 

apabila memesan handphone dalam jumlah 

yang cukup banyak dan ternyata penjualan 

handphone tersebut hanya terjual beberapa saja 
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sedangkan handphone baru makin terus 

berkembang dipasaran otomatis harga 

handphone yang lama akan turun secara 

bertahap dan semakin lama maka akan 

semakin rendah sehingga harga jual handphone 

yang didapat tidak bisa menghasilkan 

keuntungan. Perencanaan pemesanan yang 

ditetapkan oleh pemilik counter akan 

mempengaruhi tingkat laba yang maksimal 

yang akan diperoleh pada penjualan 

handphone di hong cell. 

Metode peramalan adalah sebuah 

metode yang mampu melakukan analisa 

terhadap sebuah faktor atau beberapa faktor 

yang diketahui mempengaruhi terjadinya 

sebuah peristiwa dengan terdapat waktu 

tenggang yang panjang antara kebutuhan akan 

pengetahuan terjadinya sebuah peristiwa di 

waktu mendatang dengan waktu telah 

terjadinya peristiwa tersebut dimasa lalu. 

Apabila metode peramalan ini diterapkan 

dalam bagian proses perencanaan produksi 

maka pihak perusahaan akan lebih terbantu 

dalam penjadwalan produksi, karena metode 

ini dapat memberikan output terbaik sehingga 

diharapkan resiko kesalahan yang disebabkan 

oleh kesalahan perencanaan dapat ditekan se-

minimal mungkin (Rina Fiati, 2010). 

 Peramalan penjualan (Forecasting) 

adalah suatu perhitungan untuk meramalkan 

keadaan di masa mendatang melalui pengujian 

keadaan di masa lalu. Meramalkan penjualan 

di masa mendatang berarti menentukan 

perkiraan besarnya volume penjualan, bahkan 

menentukan potensi penjualan dan luas pasar 

yang dikuasai di masa yang akan datang (Ocki 

Eriyanto, 2012). 

Dengan latar belakang tersebut maka 

yang menjadi pembahasan utama dari 

penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan sistem forecasting penjualan 

handphone menggunakan model trend 

moment. 

II. URAIAN PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

   Metode pengumpulan data adalah dengan 

teknik dokumentasi, metode studi lapangan. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

mendapatkan berbagai informasi dari counter 

handphone untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan mengenai data penjualan handphone  

beserta perhitungan yang dilakukan counter selama 

ini. Metode ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di Hong Cell Plaza 

Avava. 

B. Metode Pengembangan Sistem 

1. Tahap Analisa Kebutuhan 

Tahapan ini untuk mencari kebutuhan akan sistem 

yang akan dibangun, sehingga sistem dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dari analisa data. 

2. Tahap Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem membagi proses dalam 

merancang kebutuhan yang akan  diperlukan ke 

dalam perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perancangan sistem dibangun untuk menetapkan 

arsitektur sistem, menentukan spesifikasi secara 

lengkap dari komponen-komponen sistem serta 

informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. 

Menggunakan DFD sebagai tool untuk 

perekayasaan alur sistem dan digunakan 4 tabel 

didalam basis data pada sistem ini. 

3. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi bertujuan untuk mendapatkan 

atau mengembangkan hardware dan software 

seperti dalam pembuatan kode sistem (coding) 

yang  dibuat dalam suatu program. Dimana dalam 

pembangunan sistem ini menggunakan visual 

studio 2010. 



4. Tahap Pengujian 

Tahapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan 

unit program dan diuji sebagai satu sistem untuk 

memastikan bahwa seluruh kebutuhan perangkat 

lunak telah terpenuhi. Pengujian yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pengujian Alpha 

Testing yang dilakukan dari sisi pengembang. 

5. Tahap Pemeliharaan 

Tahapan pemeliharaan sistem dilakukan untuk 

melakukan monitoring proses serta 

mengembangkan implementasi dari unit sistem. 

 

 

C. Perancangan Sistem 

Alur sistem yang dibangun ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini 
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 Gambar. 1.  Context Diagram 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada halaman utama sistem peramalan penjualan 

handphone ini, terdapat menu-menu untuk 

melakukan perhitungan menggunakan metode 

algoritma trend moment Berikut adalah tampilan 

utama dalam sistem ini: 

 

 

Gambar 2 : Halaman Utama 

Proses penghitungan peramalan penjualan 

handphone menggunakan metode trend moment 

ditampilkan seperti gambar berikut : 

 

Gambar 3 : Halaman Penghitungan Algoritma 

Selanjutnya jika data-data sudah diinput semua 

maka report akan ditampilkan seperti gambar 

berikut : 

 

Gambar 4 : Halaman Report 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu dalam penyelesaian masalah Metode trend 

moment yang digunakan untuk memprediksi 

penjualan handphone hasil peramalan pada 

handphone iPhone5 mendapatkan hasil peramalan 

bernilai           karena data penjualan yang 

tersedia hanya 3 bulan data penjualan, sehingga 

hasil perhitungan yang didapatkan untuk 

meramalkan periode waktu pada bulan april 2013 

menghasilkan nilai yg lebih besar dan cukup jauh 



dari perkiraan. Semakin banyak data penjualan 

yang tersedia maka data peramalan penjualan akan 

semakin akurat, karena data historis sangat 

mempengaruhi dalam proses peramalan di bulan 

kedepan. 
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