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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian/Masalah 

Penjualan adalah kegiatan yang paling sering di lakukan oleh kebanyakan 

pedagang. Karena tingginya penjualan disuatu toko tersebut harus dapat 

menyeimbangkan bahkah harus bisa menigkatkan keuntungan bagi si pedagang 

tersebut. Jadi pedagang harus bisa membuat peraturan yang berhubungan dengan 

aktivitas penjualan yang dilakukan oleh penjual. Agar bisa mengatasi masalah 

penjualan pemilik toko harus bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi di dalam 

perusahaan supaya aktivitas penjualan tidak terganggu dan tidak mengalami 

kerugian. Oleh karena itu pedagang ataupun perusahaan harus bisa melakukan 

prediksi penjualan yang dilakukan oleh  pedagang ataupun perusahaan, selain dapat 

digunakan untuk kegiatan sehari – hari sepatu juga sekarang bisa menjadi barang 

investasi yang menggiurkan bagi para pecinta sepatu dan dapat diperjual belikan 

kembali dalam kondisi baru maupun bekas. 

Pada umumnya sepatu merupakan sebuah alas kaki yang saat ini sangat 

digemari oleh semua kalangan usia dari mulai anak – anak, remaja, dan orang 

dewasa. Sepatu juga memiliki berbagai macam jenis sesuai kebutuhan si pengguna 

masing – masing contoh nya ada sepatu casual yang dapat gunakan untuk para 

pekerja kantoran, sepatu boots yang biasa digunakan oleh para pekerja lapangan, 

sepatu olah raga yang biasa digunakan kebanyakan orang untuk melakukan 

aktivitas berolah raga dan sepatu olah raga juga seiring perkembangan zaman 

disebut juga dengan istilah sneakers yang saat ini sedang ramai di kalangan remaja 

hingga orang dewasa. Sneakers merupakan sepatu yang biasanya digunakan untuk 

aktivitas berolahraga di lapangan namun seiring perkembangan zaman sneakers 

juga sering digunakan untuk kegiatan sehari – hari. Sneakers juga sekarang sudah 

banyak jenisnya dari mulai trainers, sandshoes, takkies, jogger, tunning shoes, gym 

boots, sport shoes, rubber shoes, canvas shoes dan masih banyak jenis lainnya. 

Seiring perkembangan zaman sneakers mengalami perkembangan teknologi bahan 

akan disesuaikan mengikuti kebutuhan, bahkan model sepatu juga mengalami 
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perubahan sangat cepat. Saat ini juga banyak sekali merk sepatu, seperti 

Converse, Vans, Nike, Adidas, Puma, New Balance dan lainnya. Dimasa pandemi 

ini penjualan sepatu sangatlah sulit untuk di tebak setiap bulan nya oleh karena itu 

proses prediksi penjualan ini sangatlah dibutuhkan bagi pemilik toko. 

Prediksi merupakan proses memperkirakan secara sistematis apa yang 

paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan 

sekarang, dengan tujuan meminimalkan kesalahan, perbedaan antara apa yang 

terjadi dan hasil yang diprediksi. Dalam prediksi penjualan ada beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk menghitung prediksi diantaranya yaitu metode trend 

moment, metode least square, metode variasi kalender dan peramalan hirarki dan 

masih banyak metode yang lainnya. 

Pada penelitian ini Metode Trend Moment digunakan penulis untuk 

memecahan masalah yang dihadapi pada penelitian ini dikarenakan metode trend 

moment sangatlah cocok digunakan pada aplikasi prediksi penjualan dan juga 

proses perhitungan yang berjalan pada metode trend moment sangatlah mudah 

dimengerti berbeda dengan metodelain metode trend moment juga menggunakan 

parameter x atau data yang sudah ada sebelumnya atau histori. 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian disebuah toko sepatu yang 

bernama garageshoessmi, garageshoessmi merupakan sebuah toko yang menjual 

berbagai macam jenis sepatu dan pakaian dari mulai barang baru dan bekas. 

Garageshoessmi yang berdiri dari tahun 2018 yang beralamatkan di Baros kota 

Sukabumi terkadang didalam proses bisnis sering terjadi naik turunnya penjualan 

dikarenakan minat dan daya beli dari konsumen setiap bulannya selalu berbeda–

beda dan juga penyuplai barang yang selalu berbeda disetiap bulannya. Oleh karena 

itu terkadang toko ini kesulitan dalam mencari maupun mendapatkan informasi 

strategis seperti peningkatan penjualan per periode atau sepatu terlaris yang paling 

banyak diminati oleh para konsumen. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang telah terindetifikasi di toko garageshoessmi oleh penulis 

adalah penjualan sepatu yang selalu naik turun di setiap bulannya sehingga pemilik 

toko tidak dapat melakukan strategi penjualan secara pasti dikarenakan pemilik 

toko tidak bisa mengetahui berapa banyak sepatu  yang akan terjual di periode yang 

akan datang dan berapa banyak sepatu yang harus di stok untuk dijual di periode 

yang akan datang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah website prediksi penjualan 

sepatu menggunakan metode trend moment di toko garageshoessmi. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis merancang sebuah 

website prediksi penjualan sepatu menggunakan metode trend moment untuk  

mempermudah pemilik toko garageshoessmi dalam melakukan strategi penjualan di 

periode yang akan datang dan mempermudah pemilik toko dalam melakukan stok 

barang untuk penjualan di periode yang akan datang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan 

mengenai penjualan sepatu dan analisis prediksi penjualan sepatu. 

2. Manfaat Akademik 

a. Bagi Penulis 

Mengetahui dan memahami tentang analisi prediksi penjualan 

sepatu di toko garageshoessmi. 

b. Bagi Akademik 
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Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam 

pemeliharaan lebih lanjut yang berkaitan dengan analisis prediksi 

penjualan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yaitu uraian penelitian secara garis besar. 

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN 

Isi pada bab I ini berupa penjabaran sekaligus gambaran umum yang 

penulis buat 

1.6.2 BAB II STUDI PUSTAKA 

Isi pada bab II ini berupa landasan teori yang menguraikan tinjauan 

pustaka sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi prediksi, disertai 

dengan studi penelitian yang terkait. 

1.6.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Isi pada bab II ini berupa uraian metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode trend moment. Penulis 

menuraikan cara penulis mengumpulkan data, dan perangkat yang 

digunakan penulis, menguraikan data yang digunakan dalam penelitian, 

alat-alat yang penulis gunakan seperti hardware dan software disebut 

dengan perangkat penelitian, objek dan tempat penelitian, serta rencana 

waktu kegiatan penelitian. 

1.6.4 BAB IV HIPOTESIS DAN GAMBARAN PENYELESAIAN 

MASALAH 

Isi pada bab IV ini berupa uraian bagaimana penelitian dikembangkan 

dan dibuat, pengumpulan data, membahas teknik pemodelan TOPSIS dan 

contoh perhitungan prediksi tren penjualan sepatu dengan metode trend 

moment serta membahas tentang implementasi sistem.  

 


