
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini menempati peranan utama dan sangat 

dibutuhkan sebagai alat atau media untuk tetap bersaing di era globalisasi. Hampir 

seluruh bidang usaha membutuhkan ketelitian serta kemampuan dalam 

pengelolaan biaya dan segala macam data yang dibantu oleh mesin komputer. 

Dengan mengikuti perkembangan teknologi, perusahaan tidak tertinggal oleh 

perusahaan lain yang telah lebih dahulu mengikuti perkembangan teknologi dan 

lebih membantu dalam melakukan kegiatan operasional di dalam perusahaan. 

Perusahaan sebagai salah satu komponen dalam meningkatkan pengelolaan, 

pengoperasian dan manajemen perusahaan, karena manajemen sangat 

memerlukan proses pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan khususnya dalam dunia bisnis.  

Persaingan dunia bisnis semakin ketat dan semakin berat tantangannya 

untuk para pengusaha, karena setiap perusahaan di tuntut untuk melakukan 

berbagai inovasi dan lebih teliti dalam setiap aktivitasnya. Khususnya perusahaan 

barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga 

perusahaan harus detail dalam memproduksi suatu barang dan permintaan pasar 

tidak terkecuali perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang konveksi, 

dimana penyusunan anggaran dan peramalan penjualan sangat penting dilakukan 

dalam perusahaan yang digunakan untuk menjaga kelancaran proses produksi 
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perusahaan. Peramalan (forecasting) merupakan suatu usaha untuk meramalkan 

keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramalan 

penting dalam membuat perencanaan dan berfungsi sebagai masukan (input) ke 

banyak keputusan bisnis lainnya (Noerwan dan Susilo, dkk: 2012).  

Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam 

perusahaan, anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan, anggaran merupakan alat yang 

efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas 

aktivitas perusahaan. Dengan perencanaan anggaran yang baik, perusahaan dapat 

mengantisipasi kemugkinan akan timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan 

penggunaan sumber daya kurang efektif dan efisien yang akhirnya dapat berujung 

pada kerugian perusahaan (Vivian: 2015). 

CV Asia Konveksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

konveksi dan berlokasi di Bandar Lampung. CV Asia Konveksi dapat 

memproduksi berbagai jenis pakaian seperti seragam sekolah, seragam kerja, kaos 

promosi, kemeja, topi, kaos kerah katun, kaos oblong katun, switer dll. Proses 

produksi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti proses pemotongan bahan 

baku, penjahitan, bordir, sablon sampai proses akhir yaitu finishing. Sistem 

penjualan  pada CV Asia Konveksi dilakukan dengan menerima pesanan 

konsumen dan permintaan konsumen saja, sehingga tidak menyediakan penjualan 

di dalam konveksi. Dalam menentukan proses penjualan CV Asia Konveksi hanya 

memiliki nota pesanan dan data rekap penjualan saja yang digunakan untuk 

memperkirakan penjualan dan jumlah barang yang produksi, karena belum 
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terdapat proses perhitungan peramalan penjualan maupun perencanaan anggaran 

produksi serta tidak adanya laporan yang dihasilkan. Sehingga CV Asia Konveksi 

sulit untuk mengetahui seberapa besar tingkat produksi barang yang dibutuhkan 

dan sulit untuk mengetahui penjualan periode berikutnya. Selain itu CV Asia 

Konveksi belum memiliki sistem aplikasi apapun untuk proses perhitungan dan 

transaksi, karena hampir semua proses pencatatan masih dilakukan menggunakan 

buku dan kalkulator sebagai alat hitung. 

Kendala yang sering dihadapi CV Asia Konveksi adalah proses 

pengerjaannya masih banyak kekurangan yaitu sering terjadinya kesalahan yang 

dapat mengakibatkan hasil yang kurang teliti dalam pencatatan dan sulit dalam 

penyajian laporan serta penyimpanan data yang disimpan acak dan sulit di 

kontrol.  

Dalam mengatasi permasalahan tersebut CV Asia Konveksi membutuhkan 

suatu sistem aplikasi menggunakan sebuah metode yang dapat mendukung dan 

membantu dalam perhitungan peramalan penjualan dan menentukan anggaran 

produksi dengan cara menganalisis data rekap penjualan tahun sebelumnya, dan 

menerapkan metode peramalan penjualan kedalam sebuah sistem yang akan 

dibangun. Sistem tersebut nantinya akan memberikan informasi mengenai 

peramalan penjualan dan anggaran produksi untuk periode yang akan datang. 

Untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang sistem peramalan penjualan dan 

anggaran produksi pada CV Asia Konveksi. Berdasarkan latar belakang, maka 

peneliti mengambil judul “Analisis dan Perancangan Peramalan Penjualan & 

Anggaran Produksi (Studi Kasus pada CV Asia Konveksi) ”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis peramalan penjualan menggunakan metode 

least square dan menentukan anggaran produksi pada CV Asia 

Konveksi ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem aplikasi peramalan 

penjualan menggunakan metode least square dan menentukan anggaran 

produksi pada CV Asia Konveksi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Menganalisis peramalan penjualan menggunakan metode least square  

dan menentukan anggaran produksi untuk membangun sebuah sistem 

dalam proses penjualan pada CV Asia Konveksi. 

2. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang ada pada CV Asia Konveksi serta dapat 

memudahkan  proses pendataan, perhitungan dan penyajian laporan saat 

melakukan proses peramalan penjualan dan menentukan anggaran 

produksi. 
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1.4. Batasan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, untuk mencegah terjadinya perluasan 

pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:  

1. Hanya menentukan peramalan penjualan menggunakan metode least 

square dan menentukan anggaran produksi. 

2. Data yang digunakan adalah data rekap penjualan selama tujuh tahun 

terakhir, dimulai dari tahun 2010-2016. 

3. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu laporan peramalan 

penjualan dan laporan anggaran produksi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan perusahaan dalam melakukan peramalan 

penjualan dan menentukan anggaran produksi untuk masa yang akan 

datang. 

2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang laporan 

peramalan penjualan, dan laporan anggaran produksi perusahaan. 

 

1.6.    Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Sistem yang dibangun yaitu sistem peramalan penjualan menggunakan 

metode perhitungan least square dan menentukan anggaran produksi. 
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2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

3. Sistem yang dirancang dimodelkan dengan pemodelan terstruktur yaitu 

Diagram Konteks, DFD, ERD dan Relasi Antar Tabel. 

4.  Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java. 

5. Output yang dihasilkan dalam sistem ini laporan peramalan penjualan 

dan laporan anggaran produksi. 

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan urutan penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang 

pembahasan dalam penelitian dan memuat mengenai teori yang 

mendukung pembahasan penelitian dan objek penelitian, berupa 

pengertian dasar judul laporan, sebagai tuntunan untuk memecahkan 

masalah dengan menggunakan metode least square. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai tahapan dalam melakukan penelitian, kerangka 

penelitian dan kerangka pengujian.  

BAB IV ANALISIS & PERANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis 

kelayakan, dan perancangan yang berupa rancangan proses bisnis, 

rancangan akses data  serta rancangan antarmuka. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil program, pengujian yang terdiri dari 

lingkungan pengujian, hasil pengujian, dan analisis hasil serta hasil 

implementasi penelitian. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh isi laporan yang 

disampaikan oleh penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


