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ABSTRAK 
 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami sebuah 

peningkatan yang sangat cepat dan pesat. Bidang teknologi informasi merupakan 
salah satu peranan penting dalam bidang usaha ataupun bisnis, maka peranan 
tersebut harus di penuhi dengan menyeimbangkan antara penggunaan manual dan 
digitalisasi dengan menerapkan teknologi informasi secara baik dan benar. 

Dalam bidang perindustrian sangatlah penting tentang pencatatan sebuah 
data perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri 
yang masih menggunakkan pencatatan data perusahaan secara manual yang 
membuat pengelola data perusahaan dalam pembuatan laporan terkadang 
mengalami kesulitan jika ada data yang hilang, maka dari itu dibutuhkan ketelitian 
yang sangat tepat dalam pembuatan laporan secara manual serta dapat menguras 
banyak tenaga juga. 

Maka dari itu aplikasi ini dibuat untuk membantu meringankan tugas 
pengelola data tersebut. Dalam aplikasi ini dalam penginputan penjualan yang 
dilakukan setiap harinya bisa secara langsung dilakukan dan data tersebut bisa 
disimpan dengan baik, setelah itu data tersebut bisa dijadikan sebagai laporan 
untuk evaluasi penjualan selanjutnya. Di aplikasi ini juga dapat melakukan 
perhitungan estimasi peramalan penjualan hari selanjutnya dan dari data 
peramalan ini bisa digunakan langsung untuk penjualan hari selanjutnya.   

  
Kata kunci : Sistem,Estimasi,Penjualan, Shuttle Cock  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami sebuah 

peningkatan yang sangat cepat dan pesat. Bidang teknologi informasi merupakan 

salah satu peranan penting dalam bidang usaha ataupun bisnis, maka peranan 

tersebut harus di penuhi dengan menyeimbangkan antara penggunaan manual dan 

digitalisasi dengan menerapkan teknologi informasi secara baik dan benar. 

Dalam bidang perindustrian sangatlah penting tentang pencatatan sebuah 

data perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri 

yang masih menggunakkan pencatatan data perusahaan secara manual yang 

membuat pengelola data perusahaan dalam pembuatan laporan terkadang 

mengalami kesulitan jika ada data yang hilang, maka dari itu dibutuhkan ketelitian 

yang sangat tepat dalam pembuatan laporan secara manual serta dapat menguras 

banyak tenaga juga.  

Maka dari itu penulis mencoba membantu untuk memperingan kinerja 

pengelola data perusahaan dengan cara membuat sebuah aplikasi yaitu tentang 

perhitungan estimasi pada suatu perusahaan yang didalamnya mengelola data 

tentang penginputan penjualan, laporan penjualan, perhitungan estimasi, dan 

laporan perhitungan estimasi. Aplikasi ini diimplementasikan pada suatu 

perusahaan yaitu PT. Indo Cock. 

Perhitungan estimasi penjualan ini pun masih menggunakan perkiraan 

manual juga. Hal ini juga yang membuat perhitungan untuk minggu depan masih 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 
 

 

belum bisa direncanakan dari jauh hari. Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini 

penulis mencoba memberikan perubahan dalam hal itu. Sehingga dapat 

menghasilkan hasil perhitungan yang bisa mempermudah perusahaan dalam 

memperkirakan penjualan selanjutnya dan mempersingkat waktu.  

1.2. Perumusan Masalah 

Dari  suatu  analisa  dan  pemikiran  yang  telah dilakukan pada 

perusahaan  PT. Indo Cock ini, maka di dapat beberapa rumusan masalah  sebagai  

berikut. 

a. Bagaimana merancang suatu sistem yang berfungsi sebagai pencatatan, 

penyimpanan data dalam lingkup hasil penjualan shuttle cock agar lebih 

mudah pencariannya apabila sewaktu-waktu diperlukan? 

b. Bagaimana merancang sebuah estimasi untuk penjualan shuttle cock yang 

akan digunakan pada hari selanjutnya dengan menggunakan metode 

EKSPONENSIAL SMOOTHING? 

c. Bagaimana cara merancang laporan tentang penjualan setiap harinya agar 

bisa untuk evaluasi hari selanjutnya? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah, maka perlu 

diberikan pembatasan atau ruang lingkup pembahasan. Adapun batasan - batasan 

masalah adalah sebagai berikut. 

a. Di dalam aplikasi ini menggunakan metode Eksponensial Smoothing,  

b. Pengelola aplikasi ini ada tiga user yaitu Admin, Bagian penjualan, dan 

Bagian produksi yang bisa mengelola data sesuai bagiannya. 
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c. Aplikasi ini mengelola data yang berada pada PT. Indo Cock yang berisi 

tentang data penjualan shuttle cock, laporan penjualan, dan perhitungan 

estimasi penjualan shuttle cock setiap minggunya. 

1.4. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Implementasi Aplikasi ini membantu bagian produksi perusahaan 

untuk meramalkan sebuah penjualan yang akan terjadi pada hari 

berikutnya. 

b. Membantu admin untuk mengelolah semua data yang berada pada 

aplikasi tersebut. 

c. Membantu bagian penjualan perusahaan dalam membuat sebuah 

rekap laporan penjualan yang baik dan benar. 

d. Membantu owner perusahaan dalam memantau rekap laporan dan 

perhitungan estimasi yang terjadi pada perusahaan tersebut.  

1.5. Manfaat  

Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah : 

a. Mempermudah Bagian Produksi perusahaan untuk memecahkan masalah 

penjualan yang akan terjadi pada hari selanjutnya yang belum diketahui 

jumlahnya. 

b. Mempermudah Owner perusahaan dalam mengontrol laporan penjualan 

dan dapat mengontrol perhitungan estimasi yang telah dilakukan pada 

perusahaan tersebut. 

c. Mempermudah Bagian Penjualan perusahaan dalam pengarsipan laporan 

untuk hasil laporan perkembangan perusahaan kepada pemilik perusahaan. 
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d. Mempermudah Admin perusahaan dalam memantau dan mengelola data 

pada aplikasi yang berada pada perusahaan tersebut. 

 

1.6.  Metodologi Penelitian 

Sebelum menganalisis lebih jauh terhadap penjualan shuttle cock, 

penelitian ini juga memberikan solusi tentang peramalan penjualan yang akan 

terjadi pada minggu selanjutnya. 

Untuk merealisasikan penelitian ini dan memanfaatkan hasilnya bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang pembangunan 

Indonesia, maka disusun metodologi yang dijabarkan dalam langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Survey 

Melakukan survey atau pengamatan pada sebuah lokasi yang dianggap 

mempunyai sebuah masalah yang harus dipecahkan. 

b. Perumusan masalah 

Yaitu merumuskan masalah-maslah yang sedang terjadi sehingga 

menghasilkan sebuah masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil 

yang diharapkan guna dapat mencegah atau mengulangi masalah yang terjadi. 

c. Tinjauan pustaka 

Setelah merumuskan masalah yang terjadi maka dilakukan sebuah tinjauan 

pustaka atau mempelajari dari leteratur-literatur yang ada. 

d. Pengembangan Konsep dan Desain Sistem  

Pada tahap ini, proses dominan yang dilakukan adalah merancang dan 

membuat arsitektur database, dimana pada database tersebut dapat menyimpan 
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informasi dan data yang diperlukan guna menunjang berjalannya sebuah 

aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat. 

e. Perancangan dan Pembuatan Sistem  

Pada tahap ini setelah database terbentuk maka dibuat dan dirancang sebuah 

aplikasi yang nantinya sistem ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh user. 

Pada perancangan dan pembuatan sistem ini menggunakan tools tertentu yang 

sesuai dengan sistem yang dibuat.  

f. Uji Coba  

Pada tahap ini akan dilakukan perbandingan desain yang dibuat dengan desain 

yang sudah dirancang sebelumnya. Proses pengujian sistem ini adalah uji 

fungsionalitas sistem dimana uji fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui 

unjuk kerja sistem dalam menjalankan fungsi kerja sistem. Dalam pengujian 

ini di ujikan apakah sistem tersebut mampu meramalkan penjualan yang akan 

terjadi pada minggu selanjutnya. 

g. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa penulisan laporan tugas akhir sudah dilakukan sejak 

awal penelitian. Hasil laporan tiap bab penyusun merupakan keluaran 

(deliverables) tertulis dari setiap tahapan penelitian. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam dokumentasi laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam 

enam bab dengan sitematika pembahasan sebagai berikut. 

BAB I   PENDAHULUAN, Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB II   LANDASAN TEORI, Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori 

pemecahan masalah yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 

pembuatan tugas akhir  ini. 

BAB III    ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM, Bab ini dijelaskan 

tentang tata cara perancangan sistem yang digunakan untuk mengolah sumber 

data yang dibutuhkan sistem antara lain : Perancangan perangkat keras, 

perancangan perangkat lunak, seperti pada Flowchart , DFD, Use Case, dan 

perancangan server data 

BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM,  Pada bab ini menjelaskan implementasi 

dari program yang telah dibuat meliputi lingkungan implementasi , implementasi 

proses dan  implementasi antarmuka.  

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI, Pada bab ini menjelaskan tentang 

pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 

dibuat. 

BAB VI    PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 

pengembangan sistem . 

DAFTAR PUSTAKA, Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini . 

LAMPIRAN 
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