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Abstrak 

Didalam suatu perencanaan produksi dibutuhkan suatu pertimbangan dan ketelitian karena itu 

merupakan dasar penentuan bagi pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat 

memproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Agar rencana produksi yang dibuat anntinya sesuai dan 

seimbang antara proses penjualan dan proses produksi maka hendaknya melakukan analisis terhadap 

produksi didasarkan pada data-data penjualan pada tahun sebelumnya. Data prediksi tentang 

peramalan penjualan telah disusun sebagai salah satu bahan informasi permulaan yang sangat berguna 

untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Produk yang berkelebihan merupakan pemborosan atau 

kerugaian yang harus ditanggung pihak perusahaan dan memeberikan kesempatan kepada pesaing 

untuk memasuki wilayah pemasaran perusahaan. CV Bintang Timbul berusaha membuat sebua aplikasi 

peramalan penjualan yang tepat dan dapat digunakan sebagai alat untuk penyusunan rencana produksi. 

Tujuan Peneitian ini adalah untuk membantu menerapkan aplikasi peramalan penjualans ebagai dasar 

acuan perencanaan produksi, sedangkan metode analisa untuk mengetahui besaran barang mentah 

yang digunakan dalam proses produksi. 

 

PENDAHULUAN  

Dunia bisnis setiap hari mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini mendorong 
persaingan antar perusahaan (Medlin dan Ellegaard, 2015) menjadi sangat kompetitif tertama bagi 
perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang yang sejenis, persaingan yang timbul terjadi tidak 
hanya dari sektor lokal dan nasional saja melainkan semakin banyak barang import cina yang masuk 
ke Indonesia (Panjaitan Dkk, 2013) dan merusak sektor perekonomian kita. Persaingan yang datang 
dari beberapa negara tetangga mempuat peta persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Para pelaku 
bisnis dituntut berperan aktif dalam mengembangkan usahanya untuk dapat menghadapi persaingan 
ini (Ferrer, 2013), agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka waktu yang 
panjang. 

Kondisi persaingan dunia usaha yang semakin ketat ini mengharuskan setiap perusahaan 
untuk dapat menghasilkan  barang atau produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang relatif 
terjangkau bagi konsumen, selain itu perbaikan dalam segi pemberian jasa berupa service yang luar 
baik kepada konsumen juga perlu diperhatikan (Abdelmaboud, 2015). Salah satu cara yang patut 
untuk dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktiftas 
perusahaan. Langkah utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan 
perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan adalah proses pemikiran tentang apa dan bagaiman suatu 
tindakan akan dilaksanakan dan ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh 
perusahaan (Chermack, 2004). Rencana dilaksanakan melalui suau tindakan terinci yang ditujukan 
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Didalam suatu perencanaan membutuhkan pertimbangan dan analisis yang tepat, karena 
dengan perencanaan tersebut merupakan dasar penentuan bagi para pimpinan perusahaan dalam 
rangka mencapai tujuan perusahaan agar dapat memproduksi sesuai dengan permintaan pasar (He 
Dkk, 2014). Supaya rencana produksi yang dibuat nanti sesuai dan seimbang dengan penjualan, 
hendaknya dalam menentukan rencana produksi didasarkan pada data-data penjualan beberapa 
tahun sebelumnya. Data prediksi atau ramalan jumlah yang telah disusun sebelumnya dapat 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana proses produksi perusahaan tersebut. 

Ramalan penjualan (Lu, 2014) merupakan salah satu bahan informasi yang dapat di 
kembangan untuk menentukan target produksi yang dianggap sebagai titik awal untuk mencapai laba 
yang diharapkan. Analisis sistem produksi yang tepat dapat mempercapat produksi dan menekan 
biaya produksi yang boros dan mahal, selain itu hasil produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
pasar akan memberikan kesempatan kepada pesaing untuk memasuki wilayah pemasaran kita, oleh 
sebab itu dalam menghasilkan sebuah produk perlu dilakukan analisa dan ditentukan terlebih dahulu 
berapa jumlah yang tepat untuk diproduksi, serta didasarkan atas kemampuan penjualan produk oleh 
pihak marketing perusahaan, salah satu upaya untuk mengetahui jumlah penjualan dimasa akan 
dating dapat dilakukan dengan mengadakan peramalan penjualan (Sales Forecasting). 

Perusahaan “CV bintang Timbul” adalah jens perusahaan yang bergerak di bidang produksi 
batako, paving, coned block, gorong-gorong dan genteng . selama ini perusahaan menjalankan proses 
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produksi secara semi manual dengan bantuan tenaga manusia dan mesin. Permasalahan yang sering 
muncul adalah besaran proses produksi tidak diimbangi dengan penjualan yang baik sehingga 
mengalami kelebihan dalam hal produk yang dihasilkan menjadi menumpuk, disisi yang lain terdapat 
kekurangan bahan baku yang memperlambat proses produksi oleh karena itu diusahakan bagaimana 
caranya agar proses produksi dapat berjalan seiring dengan kegiatan penjualan untuk memenuhi 
permintaan masyarakat terkait dengan paving stone dan coned block diwilayah Jakarta Timur dan 
sekitarnya. Untuk itu perusaaan membutuhkan sebuah aplikasi teknik peramalan penjualan untuk 
menentukan analisis proses produksi yang akan diproduksi dimasa yang akan datang 

Batasan Masalah 

 Rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aplikasi 
peramalan yang dikembangkan dapat menentukan dan membantu proses perencanaan produksi pada 
perusahaan CV Bintang Timbul – Jakarta Timur 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membantu dan menerapkan sebuah aplikasi 
berbasis computer dalam meramalkan penjualan produk sebagai acuan dasar dalam menentukan 
proses produksi sehingga produk yang dihasilkan tidak mengalami kerugain 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Aplikasi  

Dalam bahasa inggris istilah aplikasi lebih dikenal dengan nama application. Menurut kamus 
bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang 
menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program 
komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). 
Pengertian lain aplikasi merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 
akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game palayanan masyarakat, periklanan, atau 
semua proses yang hampir dilakukan manusia (Pramana, 2003). Aplikasi adalah penggunaan atau 
penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan (Nurcahyo, 2012). Sehingga dalam 
pemanfaatannya sebuah aplikasi dapat menjadi gambaran umum dari konsep perusahaan. Aplikasi 
dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam 
melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk para praktisi khusus dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi yang di gaubung dan dirancang 
untuk menjalankan tugas tertentu. 

b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi yang di gabung dan di rancang untuk 
mengatasi jenis masalah tertentu (Hermawan, 2006) 

Manajemen Produksi 

 Proses produksi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang 

mentransformasikan masukan (input menjadi hasil akhir (output) yang berupa barang atau jasa 

(Assauri, 1999). Manajemen produksi adalah usaha pengelolaan secara optimal terhadap faktor-faktor 
produksi (resources) yang terbatas adanya untuk mendapatkan hasil tertentu dengan menggunakan 
prinsip-prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-
banyaknya atau dengan tingkat hasil tertentu diusahakan dengan pengorbanan yang sekecil-kccilnya 
(Reksohadiprodjo dan Soedarmo, 2000). Kegiatan atau usaha untuk mengatur dan mengkoordinasi 
penggunakan sumberdaya yang ada secara efekti dan efisien untuk menciptakan dan menambah nilai 
atas kegunaan suatu barang atau jasa. 

Penjualan 

 Penjualan merupakan kegiatan yang vital bagi setiap perusahaan karena berhubungan dengan 
kelangsungan dari sebuah perusahaan. Penjualan (Mc Daniel dalam Hadid, 2012) merupakan 
serangkaian langkah yang harus dilalui oleh seorang penjual dalam sebuah organisasi perusahaan 
untuk menawarkan suatu produk atau jasa tertentu. Penjualan adalah ilmu dan seni mengajak orang 
lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan (Swastha dalam Tambajong, 2013) 
sedangkan disisi lain (Boyd, 2000) menyatakan bahwa penjualan adalah sasaran inti diantara sasaran 
sasaran dan kegiatan lainnya dalam suatu perusahaan didalam kegiatan penjualan dilakukan 
perundingan, persetujuan tentang harga dan serah terima barang. Di sisi lain penjualan merupak 
penerimaan yang diperoleh karena adanya pengiriman barang dagangan atau penyerahan pelayanan 
dalam keiatan perdagangan sebagai bahan pertimbangan yang dapat berupa kas atau harta tunai 
lainnya (Siegel dan Joe dalam Nurcahyono, 2012). Sehingga jika di tarik sebuah kesimpulan bahwa 
penjualan merupakan suatu tindakan yang dijadikan sasaran utama yang akan dilakukan oleh setiap 
perusahaan dan merupakan tujuan akhir dalam menyalurkan produk kepada konsumen. 

Peramalan 

 Peramalan sangat penting untuk mengetahui perencanaan dan pengambilan keuptusan 
khususnya dibidang produksi,  proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan dimasa datang yang 
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meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka 
memenuhi permintaan barang ataupun jasa. (Nasution dan Prasetyawan, 2008). Seni yang sering 
dipakai untuk memprekiraan kejadian dimasa yang akan datang (Render dan Heizer, 2005), 
Sedangkan peramalan (Zulian, 2000 dalam Nur Ihsan dan Gufron) adalah merupakan alat bantu yang 
penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. tujuan 

peramalan adalah mendapatkan peramalan yang bisa meminimalkan kesalahan meramal (Forecast 

Error) yang bisa diukur dengan Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Squared Error. Dengan adanya 

peramalan penjualan ini berarti manajemen perusahaan telah mendapatkan gambaran perusahaan 
dimasa yang akan datang, sehingga manajemen perusahaan akan memperoleh masukan yang sangat 
berarti dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. 

Peramalan Penjualan 

 Suatu perkiraan atas ciri-ciri kualtitatif dan kuantitatif termasuk harga dari pekembangan 
pasaran suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, pada suatu jangka waktu tertentu 
(Assauri, 1999). Permalan penjualan adaah suatu perkiraan tingkat permintaan suatu produk yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Peramaan biasanya dikelompokkan 
berdasarkan horizontal waktu di masa depan (Render, 2001), Peramalan dapat dikelompokkan dalam 
horizon waktu sesuai dengan kegunaan masing-masing 

a. Peramalan jangka pendek, rentang waktu mencapai satu tahun tetapi pada umumnya kurang 
dari satu bulan, peramalan jangka pendek untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kas, 
jumlah tenaga kerja, penugasan dan tingkat produksi 

b. Peramalan jangka menengah, rentang waktu berjangka tiga bulan hingga satu tahu. 
Peramalan ini sangat bermanfaat bagi perencanaan penjualan, perencaan dan 
penganggaran produksi, penganggaran kas dan menganalisa berbagai rencana produksi 

c. Peramalan jangka panjang, rentang waktu tiga tahun atau lebih. Peramalan ini bermanfaat 
dalam merencanakan produk baru, pengeluaran modal, lokasi fasilitas atau ekspansi dan 
penelitian serta pengembangan 
Mortode peramalan (Render, 2001) membagi metode peralamalan menjadi dua kategori 

utama, yaitu : 
1. Pendekatan kualitatif, memanfaatkan beberapa factor-faktor penting seperti intuisi, 

pengalaman pribadi dan sistem pengambilan keputusan 

2. Pendekatan Kuantitatif, menggunakan model matematika yang di peroleh dari data historis 

(masa lalu) dan atau variable kasual untuk di pakai dalam peramalan 

Perencanaan Produksi 

 Sebagai perusahaan yang ingin berkembang dengan berbagi persaingan tentunya tidak lepas 
dengan pengalaman masa lalu, khususnya untuk mencapai tujuan peusahaan dimasa deoan, oleh 
karena itu diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan proses produksi (Assauri, 1999) 
menjelaskan sebagai usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang akan atau perlu diambli oleh 
pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan masalah-
masalah yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.  

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Arikunto, 
2006).. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk mencari informasi mengenai status 
dari suatu gejala yang nampak  dari sebuah keadaan pada saat penelitian. Dalam hl ini penulis 
melakukan penelitian yang menekankan pada usaha untuk memberikan sebuah solusi secara 
komputerisasi dengan pembuatan aplikasi peramalan untuk melakukan analisis terhadap proses 
produksi 

Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
arsip penjualan yang telah dikumpulkan oleh pihak perusahaan dan telah diolah. Data kearsipan 
perusahaan meliputi data penjualan dan data produksi pada tahun 2013 dan 2014. Data sekunder 
(Supomo, 2002) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitain ini adalah dokumentasi, yaitu 
pengumpulan daya yang dilakukan dengan menggunakan laporan, catatan-catatan yang ada 
diperusahaan yag berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Data 
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan 

Metode Kuantitatif 
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 Penggunaan metode ini didasari ketersediaan dari data mentah yang dimiliki disertai 
serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di yang akan datang. Beberapa model 
peramalan yang tergolong metode kualitiatif, yaitu (Arna dalam Oktavia Dkk, 2010):  

a) Model Regresi, Perluasan dari metode regresi linier dapat digunakan dalam meramalkan 
suatu variabel yang `memiliki hubungan secara linier dengan variabel bebas yang diketahui. 

b) Model Ekonometrik, Menggunakan model persamaan regresi yang memiliki variabel-variabel 
tidak bebas untuk menstimulasi segmen-segmen ekonomi seperti variabel harga dan lainnya. 

c) Model Time Series Analysis (Deret Waktu), Mengggunakan garis trend yang representatif 

dengan data masa lalu (historis) yang dimiliki berdasarkan pada 
kecenderungan data dan kemudian memproyeksikan data tersebut ke masa depan. 

Time Series Analysis 

 Data time series adalah data berdasarkn deret waktu yaitu sekumpulan data pada satu periode 

waktu tertentu. Peramalan time series adalah peramalan berdasarkan pada perilaku data dimasa 
lampau untuk diproyeksikan ke masa depan dengan mengunakan rumusan persamaan matematika 

dan statistika. Tipe data time series menurut (Arsyad, 2001) terbagi atas beberapa jenis, antara lain  : 

1. Siklus, Pola siklus adalah suatu rangkaian perubahan pola naik dan turun, sehingga pola ini 
sering mengalami perubahan dan bervariasi dari satu siklus ke siklus berikutnya. Pola siklus 
yang tidak beraturan diperoleh dengan cara menghilangkan pola musiman dan 
kecenderungan data yang digunakan yang sifatnya mingguan, bulanan, atau kuartalan. Jika 
data penelitian yang dipakai adalah data yang sifatnya tahunan maka yang dapat dihilangkan 
adalah pola kecenderungannya saja. 

2. Random, Pola yang acak dan tidak teratur, sehingga sangat sulit untuk digambarkan. Bentuk 
pola random ini dapat diperoleh dari peristiwa yang spontan seperti keadaan genting, 
kerusuhan, bencana alam, dan lain-lain. Karena bentuknya tak beraturan dan sangat sulit 
untuk diramalkan maka pola ini dalam analisanya sering diwakili dengan indeks 100% atau 
sama dengan 1. 

3. Trend, Trend atau kecenderungan merupakan pola jangka panjang yang sifatnya memiliki 

kecenderungan dalam bentuk pola datanya, baik yang nilainya meningkat ataupun menurun 
setiap waktu, pola kecenderungan ini jika di telisik dalam waktu yang cukup lama jarang 
sekali terlihat gambaran pola yang konstan. Teknik ini sering dipakai pada data deret waktu 
yang sifatnya adalah nilai rata-rata linier, pemulusan eksponensial dan model Gompertz, 
dimana teknik-teknik tersebut dalam perancangannya menggunakan data dari masa lalu 
untuk memperoleh pola kecenderungannya dan tidak terlalu memperhitungkan faktor lain 
seperti pada permintaan produk. 

4. Musiman,  Pola musiman adalah bentuk pola yang sering mengalami perulangan dari satu 
periode ke periode berikutnya secara teratur. Pola ini dapat dilihat pada data nilai yang telah 
dikelompokkan secara utuh baik secara mingguan, bulanan, atau yang sifatnya kuartalan, 
tetapi untuk data tahunan tidak memiliki pola musimannya. Pola ini harus dihitung untuk 
setiap minggu, bulan, atau kuartalan dan sifat tergantung pada data yang dipakai untuk setiap 
tahunnya dan pola ini sering dinyatakan dalam bentuk angka. Teknik yang sering dipakai 
untuk mencari nilai pola musiman adalah dekomposisi klasik, metode rata-rata bergerak dan 
pemulusan eksponensial dari Winter. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi dan Hasil Produksi 

 Proses produksi pada CV bintang timbul dalam proses produksi paving dan coned block 
dilakukan setiap hari, dimana kegiatan ini terus diakukan perusahaan agar dapat memenuhi 
kebutuhan pasar. Dalam pelaksanaan proses produksi banyak menggunakan mesin-mesin untuk 
proses produksi, akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada produk paving 
stone sehingga penelitian ini hanya berfokus kepada mesin-mesin yang digunakan dalam mencetak 
paving stone seperti yang dijelaskan pada gambar 1 dibawah ini. 

Gambar 1. Alur Proses Pembuatan Paving Stone 
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Hasil produksi dari CV Bintang Timbul adalah paving stone dengan berbagi bentuk dan 

ukuran sesuai dengan pesanan konsumen, disamping itu ada beberpa hasil produksi yang di buat oleh 
CV bintang tombul selain paving block, sperti coned block, batako, gorong-gorong dan relief atau 
hiasan dinding. 

Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah salah satu teknik pemecahan masalah yang dapat menguraikan setiap 
bagian-bagian komponen dengan cara mempelajari seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh 
komponen-komponen tersebut dapat bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka (Al 
Fatta, 2007). Analisis sistem adalah langkah awal dalam tahapan pengembangan sistem untuk 
menjadi fondasi keberhasilan sistem yang akan dikembangan nantinya. Dalam penelitian ini telah di 
tetapkan beberapa komponen yang penting seperti data pelanggan, jumlah penjualan dan 
perencanaan proses produk adalah beberapa komponen penting yang nanti akan digunakan sebagai 
tahapan awal untuk mengembangkan aplikasi peramalan ini. 

Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem merupakan tahapan bertingkat yang harus dilakukan setelah proses 
analisis sistem telah selesai dikerjakan. Adapun langkah-langkan dalam perancangan aplikasi sistem 
yang akan dikembangkan sebagai berikut : 

a. Diagram Konteks 

Menurut (Yakub dalam Suryati & Purnama 2010) Contex diagram adalah bagian dari data 
flow diagram yang berfungsi memetakan model lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini diagram 
konteks level top terdiri dari 3 sistem utama yaitu data costumer, jumlah penjualan dan proses 
produksi. Setiap entitas yang akan dikembangkan mempunyai hubungan dan perananan masing-
masing dalam sistem. Berikut ini adalah diagram kontek (gambar  1) yang akan dikembangkan dalam 
penelitian ini 

Gambar 1. Diagram Kontek Aplikasi Peramalan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Data Flow Diagram 

Diagram Arus Data (DAD) salah satu alat perancangggan yang sering digunakan untuk 
menggambarkan suatu sistem yang ada ataupun sistem baru yang akan dikembangkan secara logika 
tanpa mempertimbangkan keberadaan lingkungan fisik dimana data tersebut disimpan. DFD adalah 
sebuah alat yang dapat dipakai pada metodologi pengembangan sistem yang sifanya terstruktur 

(structured analysis and design). (HM. Jogiyanto, 2001). 

1. External entity (kesatuan luar) atau boundary (batas sistem) 

Setiap sistem mempunyai batasan sistem (boundary) yang dapat menunjukkan batas 

pemisahan antara sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima inputan dan 

menghasilkan output untuk lingkungan yang ada disekitarnya. Kesatuan luar (external entity) 

adalah sebuah kesatuan (entity) di lingkungan luar sistem yang keluarannya dapat berupa 

organisasi, organisasi atau sistem yang berada di lingkungan luarlah yang nantinya akan 
memberikan masukan input atau sebagai penerima output dari sistem. Kesatuan luar biasanya 
terdiri dari suatu kantor di luar sistem yang sedang dikembangkan, terdiri dari orang atau 
sekelompok orang atau suatu organisasi di luar lingkungan sistem. Sistem informasi yang berasal 
dari luar sistem yang sedang dikembangkan dan penerima akhir dari suatu laporan yang 
dihasilkan oleh sistem . 

2. Data flow (arus data) 

Sistem Costumer 

Produksi 
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Arus data (data flow) di DFD sering digunakan simbol panah. Arus data ini mengalir melalui 

kegiatan proses (process), simpanan data (data store) dan kesatuan luar (external entity). Arus 

data flow ini menunjukkan adanya arus data dari masukan atau untuk sistem atau hasil dari 
keluaran proses sistem yang dapat berbentuk formulir atau dokumen, laporan tercetak yang 
dihasilkan oleh sistem, tampilan atau output dapat dilihat di layar komputer yang telah dihasilkan 
oleh olahan sistem,  

3. Process (proses) 

Suatu proses adalah unjuk kerja atau laporan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mesin 
atau komputer yang merupakan hasil dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

dihasilkan keluaran arus dari proses. Pada layer Physical Data Flow Diagram (PDFD), proses ini 

dapat dilaksanakann oleh orang atau komputer, sedangkan pada tahapan Logical Data Flow 

Diagram (LDFD) hasil olahan proses hanya menunjukkan diperoleh dari komputer. Suatu proses 

dapat terjadi apabila ada data yang masuk dan hasilnya juga merupakan proses arus data lain 
yang mengalir. Suatu proses dapat dilihat pada simbol lingkaran atau simbol empat persegi 
panjang tegak dengan sudut-sudutnya tumpul 

4. Data store (simpanan data) 

Simpanan data (data store) adalah kumpulan simpanan data yang dapat 

berupa sebagai berikut : 
1. Berisi file atau database di sistem computer 
2. Kumpuln arsip atau catatan manual 
3. Kotak tempat data pada meja kerja seseorang 
4. Tabel acuan manual 
5. Agenda atau buku Simpanan data di Data Flow Diagram (DFD) yang disimbolkan dengan 

sepasang garis horisontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya 

c. DFD Level 0 

Pengertian Data Flow Diagram adalah model logika data atau proses yang sengaja dibuat 

secara mendetail jika dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, bisa dilakukan dengan 
mengembangkan diagram. Sisa diagram asli dapat dikembangkan ke dalam bentuk gambaran 
yang lebih terperinci yang bias melibatkan tiga sampai Sembilan proses level dan menunjukkan 

penyimpanan data dan aliran data baru pada level yang lebih rendah (Lukman dalam Rivai dan 

Purnama, 2014). DFD level 0 untuk aplikasi peramalan penjualan untuk proses produksi (gambar 

2) 
Gambar 2. DFD Level 0 

 
 
 
 

 

 

 
Keterangan : 

 Data Produk = kode_barang + nama_barang + harga_pokokcb + harga_grosircb + 
harga_ecercb + stok + stok_brg + stok_terjual + status_retur + jenis_barang 

 Data Transaksi Pembelian = no_notacb + tanggal_pembeliancb + status-pembelian + 
total_pembelian + tanggaljatuh_tempo + status_pembelian + harga_beli + Jumlah beli + 
diskon + banyak_barangpembelian + harga_net + total_harga + kode_barang + 
kode_vendor  

 Data Vendor = kode_vendor + nama_CV + nama_vendor + Status Vendor + alamat + 
kota + kode_pos + telepon 

 Data Penjualan = no_notapenjualan + tanggal_jual + total_penjualancb + 
status_penjualan + total_penjualancb + harga_jual + total_harga + kode_barang + 
kode_pelanggan + tanggal pembayaran 

 Data Pelanggan = kode_pelanggan + nama_pelanggan + nama_toko + status toko + alamat 
+ kota + kode_pos + telepon 

 Data Jurnal = No + nama 

 Data staf = kode_staf + password + nama_admin 

 

Rancangan Antar Muka 

Gambar 3. Rancangan Login Admin 

Data Karyawan, Data Transaksi Pembelian, Vendor, Data 
Penjualan, Data Pelanggan, Data Jurnal 
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Data Karyawan, Data Transaksi Pembelian, Vendor, Data 
Penjualan, Data Pelanggan, Data Jurnal 
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Gambar 4. Rancangan Antar Muka Halaman Utama 

 
 

Gambar 5. Tampilan Menu Utama CV Bintang Timbul 

 
 

Gambar 6. Tampilan Peramalan Penjualan Periode April 2015 
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PENUTUP 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan teknik peramalan penjualan khususnya bagi 
perusahan dapat meberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha karena 
perusahan dapat tertolong untuk mengambil kebijakan untuk proses penjualan pada masa yang akan 
datang, dan Dengan adanya Aplikasi ini dapat membuat sebuah proses transaksi penjualan dan 
proses produksi pada CV Bintang Timbul dapat berjalan dengan lebih praktis dan dapat dengan 
mudah dalam hal pencarian data transaksi penjualan. 
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