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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peramalan  penjualan  UMKM  produk

aksesoris  computer  oleh  Semesta  Accessories  di  masa pandemi.  Peramalan panjualan

produk  adalah  suatu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu  perushaan  untuk  dapat

memperkirakan dan memprediksi tingkat penjualan pada waktu yang akan datang. Saat

ini  Indonesia sedang mengalami  Pandemic covid-19,  bukan hanya di  Indonesia  tetapi

juga  di  seluruh  Dunia.  Pemerintah  tidak  berhenti  untuk  memberi  himbauan  kepada

masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah guna untuk mencegah dan memutus mata

rantai  penyebaran  virus  covid-19  ini.  Tentu  saja  hal  ini  sangat  berdampak  kepada

ketidakstabilan perekonomian dan salah satu yang terdampak adalah UMKM. Maka dari

itu diperlukan beberapa strategi bertahan bagi UMKM untuk terus dapat mempertahankan

bisnisnya di tengah pandemi ini Untuk mengetahui metode peramalan yang tepat dalam

menentukan besarnya penjualan produk Semesta Accessories. Metode pembahasan yang

digunakan  untuk  meramalkan  penjualan  adalah  metode  analisis  kuantitatif,  Hasil

penelitian  ini  merekomendasi  tentang  bagaimana  strategi  bertahan  untuk  UKMKM

berupa melakukan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital,

melakukan  perbaikan  kualitas  produk  dan  penambahan  layanan  dan  mengoptimalkan

hubungan pemasaran pelanggan. Hasil penelitian ini penting untuk dipahami dan diadopsi

oleh pelaku UMKM dan diharapkan pelaku UMKM agar responsif dan menyesuaikan diri

terhadap perubahan lingkungan agar bisa terus bertahan. 

Kata kunci : peramalan pejualan

PENDAHULUAN 

Dalam  perekonomian  Indonesia,

Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah

(UMKM) adalah kelompok usaha yang

memiliki jumlah paling besar. Selain itu,

kelompok  ini  terbukti  tahan  terhadap
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berbagai  macam  goncangan  krisis

ekonomi.  Maka  sudah  menjadi

keharusan  untuk  melakukan  penguatan

kelompok   UMKM     yang  melibatkan

banyak  kelompok.  Kriteria  usaha  yang

termasuk  dalam  UMKM  telah  diatur

dalam  hukum  berdasarkan  undang-

undang.

Sedangkan  sering  kali  masyarakat

menganggap  sama  UMKM  dan  UKM.

Padahal  kedua  jenis  usaha  ini  berbeda.

Perbedaan  keduanya  didasarkan  pada

omzet  yang dimiliki  oleh  pelaku usaha

tersebut.  Hal  tersebut  membuat  besaran

aset dan omset berlaku untuk memenuhi

kriteria  kekayaan  bersih  atau  hasil

penjualan  tahunan  serta  kepemilikan

sebagaimana  diatur  dalam  undang-

undang. 

Sebagai  salah  satu  UMKM  di

Indonesia jumlah stok barang yang tidak

menentu  menimbulkan  permasalahan

bagi  pemilik  usaha  untuk  menentukan

keputusan  yang  akan  datang.  Serta

sangat  sulit  bagi  pengusaha  untuk

meramalkan berapa banyak yang akan di

perjual belikan. Apalagi dengan keadaan

pandemic covid 19 di saat ini, membuat

para  pengyusaha  sangat  khawatir

terhadap  berjalannya  usaha.  Untuk

menyelaraskan  hasil  peramalan  dalam

bentuk serupa demikian, perlu dibangun

sesuatu  sistem  peramalan  untuk

mengetahui berapa banyak kebutuhan di

masa  mendatang.  Dalam  membangun

suatu  sistem  peramalan  ada  beberapa

prosedur  yang  digunakan  diantaranya

Moving  Average,  Exponential

Smoothing  dan  proyeksi  Trend.  Salah

satu  metode  yang  diterapkan  dalam

sistem  peramalan  penjualan  Semesta

Aksesoris  Komputer  yakni

memanfaatkan metode Moving Average,

dimana  metode  ini  dinyatakan  agak

sesuai  untuk  peramalan  jangka  pendek

dan  jangka  menengah  lebih-  lebih  bila

dibutuhkan beberapa besar hasil ramalan

serupa  yang  terdapat  pada  tingkat

operasional  suatu  perusahaan.  Dengan

adanya metode peramalan tersebut mulai

dari hambatan hingga masalah dapat kita

prediksikan  di  masa  pandemic  ini,

sehingga  para  pengusaha  tidak  terlalu

khawatir berlebihan karena penjualan. 

KAJIAN TEORI

Penjualan  

Secara  umum  Penjualan  berarti

terdapat produk yang di tawarkan kepada

masyarakat untuk dapat terjadi transaksi

jual  beli.  Untuk  dapat  terjadi  sebuah

penjualan dibutukan nya 3 pokok utama

dari  penjualan  tersebut  yaitu,  penjuak,

produk  yang  di  perjual  belikan,  dan

customer.  Namun,  biasanya  kata

penjualan ini digunakan oleh para pelaku

usaha  yang  menjual  produk  mereka.

Tapi  ada  beberapa  ahlia  yang
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menyatakan  pendapat  nya  mengenai

definisi penjualan, berikut pendapat para

ahli  yang  menyatakan  pendapatnya

mengenai penjualan : 

a) Menurut  Moekijat,  Penjualan

merupakan  suatu  bentuk  aktivitas

yang  bertujuan  untuk  mencari

pembeli,  dan  memberikan  petunjuk

kepada  pembeli  agar  dapat

menyesuaikan  kebutuhan  dengan

produk  yang  ditawarkan  serta

mengadakan  perjanjian  harga     yang

menguntungkan  untuk  kedua  belah

pihak. 

b) Menurut  Philip  Kotler,

Penjualan  merupakan  suatu  proses

sosial  yang  melibatkan  perorangan

atau  kelompok  untuk  mendapatkan

suatu  kebutuhkan  atau  keinginkan

dengan  cara  menciptakan,

menawarkan   secara  bebas  untuk

dapat  ditukarkan  dengan  produk

yang bernilai dengan pihak lain. 

c) Menurut  William  G.  Nickels,

Penjualan  adalah  suatu  kegiatan

dimana  penjual  dapat  memuaskan

semua  kebutuhan  dan  keinginan

pembeli  agar  didapat  terpenuhi  dan

memberi  manfaat  baik bagi  penjual

maupun pembeli yang berkelanjutan

dan  menguntungkan  kedua  belah

pihak. 

d) Menurut  Assuari,  penjualan

adalah  kegiatan  sekelompok

manusia  yang  mengarahkan  untuk

memenuhi  dan  memuaskan

kebutuhan  serta  keinginannya

melalui  proses  pertukaran  yang  

disepakati  dan  saling

menguntungkan. (Ervina, 2019).

Setiap penjualan produk yang di lakukan

oleh penjual tentu yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan. Namun tujuan

penjualan  sendiri  bukan  hanya  untuk

mendapat  keuntungan,  namun  ada

beberapa  tujuan  lagi  dari  sebuah

penjualan  pada  perusahaan yang antara

lain disebutkan di bawah ini : 

a) Mendapatkan Volume Penjualan

b) Mendapatkan Laba

c) Menunjang  Pertumbuhan

Perusahaan 

Dan di dalam penjualan dalam 

perusahaan memiliki berbagai jenis nya, 

antara lain: 

a) Trade Selling 

b) Missionary Selling 

c) Technical Selling 

d) New Bussiness Selling 

e) Responsive Selling 

Sedangkan  bentu-bentuk  penjualan

sendiri terdapat pula beberapa jenis yaitu

: 

a. Dari Segi Pembayaran

Dari  segi pembayaran, penjualan di

bagi  menjadi  2  yaitu  Penjualan

Tunai  (Pembayaran  langsung

dilakukan  secara  tunai  pada  saat
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transaksi jual beli berlangsung), dan

Pembayaran  Kredit  (Pembayaran

biasanya di lakukan pembeli dengan

cara mencicil, setelah barang datang

biasanya  jangka  waktu  satu  bulan

atau  lebih  dan  berdasarkan

kesepakatan atau akad pembeli  dan

penjual).

b. Dari Segi Pemesanan Produk 

Dari  segi  pemesanan  produk,

penjualan  di  bagi  menjadi  3  yaitu

Penjualan Grosir, Penjualan Tender,

dan Penjualan Konsinyasi. Penjualan

Grosir  dilakukan  oleh  penjual

dengan  cara  menerima  pesanan

terlebih dahulu dari pihak agen atau

reseller  dengan  ketentuan  jumlah

yang  di  tentukan  oleh  penjual.

Penjualan Tender di lakukan dengan

diawali  prosedur  tender  terlebih

dahulu,  setelah  tender  kita

menangkan  maka  kita  akan

melakukan  penjualan  sesuai

kebutuhan  tender  perusahaan  atau

rekanan  tersebut.  Penjualan

Konsinyasi biasanya di lakukan oleh

penjualpenjual kecil seperti UMKM,

karena jenis penjualan ini dilakukan

dengan titip produk kea gen, supplier

atau  reseller  untuk  bisa  dijualkan,

dan jika tidak terjual produk tersebut

akan di  kembalikan ke penjual  asli

produk tersebut. 

Peramalan Penjualan

Peramalan  merupakan  salah  satu

metode  untuk  memprediksi  atau

memperkirakan suatu nilai dimasa depan

dengan menggunakan data dimasa lalu.

Peramalan  bisa  juga  disebut  sebagai

suatu seni dan ilmu untuk memprediksi

kejadian  dimasa  yang  akan  datang,

sedangkan  aktivitas  peramalan  adalah

suatu fungsi  bisnis yang berguna untuk

memprediksi  penjualan  dan  kegunaan

suatu  produk  sehingga  produk-produk

tersebut  dapat  dibuat  dalam  kuantitas

yang  benar.  Peramalan  yang  dibuat

selalu diusahakan agar dapat : 

1) Meminimalisir  pengaruh  ketidak

pastian terhadap perusahaan. 

2) Peramalan  memiliki  tujuan  untuk

mendapatkan  peramalan  (forecast)

yang  bisa  meminimalisirkan

kesalahan  meramal  (forecast  error)

yang  biasanya  diukur  dengan

MSE(Mean  Squared  Error),  MAE

(Mean  Absolute  Error  ),  dan

sebagainya. 

Terdapat  beberapa  pengertian

Peramalan  (  Forecast  )  menurut  para

ahli: 

1) Menurut  Assauri,  peramalan berarti

kegiatan  untuk  memperkirakan  apa

yang  akan  terjadi  di  masa

mendatang. 

2) Menurut  Render  dan  Heizer,

peramalan adalah salah satu seni dan
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ilmu  yang  digunakan  untuk

memperkirakan  kejadian  di  masa

depan. 

3) Menurut  Arman  Hakim  Nasution,

peramalan berarti suatu proses untuk

memprediksi beberapa kebutuhan di

masa  mendatang  yang  meliputi

kebutuhan  dalam  ukuran  kuantitas,

kualitas,  waktu  dan  lokasi  yang

dibutuhkan dalam rangka memenuhi

permintaan barang dan jasa.  (Manis,

2017). 

4) Menurut  Sudjana,  peramalan

merupakan  suatu  tahap

memperkirakan  besarnya  atau

jumlah  sesuatu  pada  waktu  yang

akan  datang  berdasarkan  data  pada

masa  lampau  yang  kemudian  di

analisa  secara  ilmiah  khususnya

menggunakan  metode  statistika.

(Pengetahuan, 2020). 

Peramalan  yang  tepat  merupakan

peramalan  yang  dilakukan  dengan  cara

mengikuti  langkah-langkah  prosedur

penyusunan  yang  tepat,  yang  akan

menentukan  kualitas  dari  hasil

peramalan yang disusun. Ada 3 langkah

peramalan yang penting, yaitu: 

1) Menganalisa  data  dimasa  lalu,

tahap  ini  berguna  untuk  pola  yang

terjadi pada masa lalu. 

2) Menentukan  data  yang

digunakan.  Metode  yang  tepat

merupakan  metode  yang

memberikan  hasil  ramalan  yang

tidak jauh berbeda dengan kenyataan

yang sedang terjadi. 

3) Merancang  data  yang  lalu

dengan  menggunakan  metode  yang

digunakan,  dan  mempertimbangkan

beberapa  faktor  yg  mempengaruhi

perubahan(perubahan

kebijakankebijakan yang bisa terjadi,

termasuk  perubahan  kebijakan

pemerintah,  perkembangan  potensi

masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian  dalam  penelitian

penulis  merupakan  penelitian  diskriptif

kuantitatif,  yang  menurut  Sugiyono

(2014)  adalah  “Sebuah  penelitian  yang

datanya menggunakan angka-angka dan

analisis  menggunakan  statistik”.  Jenis

penelitian  kualitatif  ini  dipilih

disebabkan  karena  obyek  yang  diteliti

adalah  studi  kasus  di  Semesta

Accessories  dalam  proses  pemanfaatan

digital  marketing  sebagai  strategi

pemasaran  untuk  mempermudah

penjualan  produk  yang  di  pasarkan.

Peneliti  akan mendalami melalui teknik

wawancara  dan  observasi  tentang

pemanfaatan  digital  marketing  sebagai

strategi  pemasaran  yang  efektif  bagi

peningkatan penjualan.
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Variabel  independent  (X)  dalam

penelitian  ini  adalah  Peramalan

Penjualan,  dan  Variabel  dependent  (Y)

dalam  penelitian  ini  adalah  Penjualan

UMKM  Aksesories.  Adapun  jenis  data

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

adalah Data kuantitatif yang merupakan

data  yang  dapat  diukur  dalam  skala

numerik.Data kuantitatif yang digunakan

dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  data

penjualan  usaha  aksesories  komputer

pada  tahun  2020.Teknik  analisis

kuantitatif  dalam  penelitian  ini

menggunakan  metode  single

eksponensial  smoothing,  mean absolute

deviation  (MAD),  mean  squared  error

(MSE) dan mean absolute percent error

(MAPE). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada peramalan ini maka data yang

akan  digunakan  adalah  data  penjualan

Semesta 

Aksesoris  Komputer  pada  bulan

September  2020  sampai  dengan

Desember 2020, dengan nilai pergerakan

2 minggu terdapat pada table 1.

Tabel 1 Data Penjualan Semesta Aksesoris Komputer

Bulan Minggu ke- 
Total Penjualan

Unit

September 2020

1 3
2 5
3 2
4 8

Oktober 2020 

1 9
2 6
3 4
4 14

November 2020

1 20
2 10
3 23
4 11

Desember 2020 

1 14
2 15
3 22
4 18

Setelah  menampilkan  beberapa  data

penjualan  maka  kita  akan  menghitung

data  hasil  peramalan  pergerakan  2

dengan  data  gambar  1,  berikut

merupakan  hasil  perihitungan

pergerakan 2 :
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Tabel 1 Data hasil peramalan pergerakan 2

Bulan Minggu ke- 
Total

Penjualan
(Unit) 

Moving 
Average 2 
Minggu

September 2020

1 3             -  
2 5             -  
3 2 4
4 8 3,5 

Oktober 2020 

1 9 5
2 6 8,5 
3 4 7,5 
4 14 5

November 2020

1 20 9
2 10 17
3 23 15
4 11 16,5 

Desember 2020 

1 14 17
2 15 12,5 
3 22 14,5 
4 18 18,5 

Januari 2021 1   20

Setelah  kita  hitung  peramalan

pergerakan 2 maka langkah selanjutnya

kita  menghitung  eror  yaitu  kesalahan

dari  data  peramalan  sesuai  dengan

persamaan  𝑒𝑡 =  𝑋𝑡−  𝐹𝑡 dengan  𝑒𝑡
adalah  kesalahan  peramalan  pada

periode  t,  sedangkan  𝑋𝑡 adalah  nilai

factual  pada  periode  t,  dan  Ft  adalah

nilai peramalan pada periode t.

Tabel 1 Data hasil peramalan Error

Bulan 
Minggu

ke- 

Total
Penjalan
(Unit)

Moving
Average

2
Minggu

Error 
RSFE

Kumulatif
Kumulatif
Absolut 

MAD tracking 

Sep-
20

1 3
            
-  

  
-  

        

2 5
            
-  

  
-  

        

3 2 4 -2 -2 2 2 -1
4 8 3,5 4,5 2,5 2,5 4,5 0,55556

Okt-
2020 

1 9 5 4 6,5 6,5 11 0,59091
2 6 8,5 -2,5 4 4 15 0,26667
3 4 7,5 -3,5 0,5 0,5 15,5 0,03226
4 14 5 9 9,5 9,5 25 0,38 

Nov- 1 20 9 11 20,5 20,5 45,5 0,45055
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2020
2 10 17 -7 13,5 13,5 59 0,22881
3 23 15 8 21,5 21,5 80,5 0,26708
4 11 16,5 -5,5 16 16 96,5 0,1658 

Des-
2020 

1 14 17 -3 13 13
109,

5 
0,11872

2 15 12,5 2,5 15,5 15,5 125 0,124 
3 22 14,5 7,5 23 23 148 0,15541

4 18 18,5 -0,5 22,5 22,5 
170,

5 
0,13196

SSE 22,5 

MSE 1,607142857 

MAPE 11,5 

Untuk mengetahui akurasi perbandingan

peramalan penjualan Semesta Aksesoris

Komputer dengan penjualan yang nyata,

maka  akan  dihitung  dengan

menggunakan rumus: 

Akurasi = 100% - Kesalahan 

 =100%-11,5% =88,5% 

Dari pergerakan 2 di peroleh persentase

MAPE  sebesar  11,5%  sedangkan

akurasi ramalan yang dihasilkan sebesar

88,5%. 

Analisis Data 

Analisis  yang  dilakukan

menggunakan  data  Semesta  Aksesoris

Komputer  menggunakan  media  Excel

untuk  mempermudah  perhitungan

peramalan. Data jumlah penjualan serta

hasil  perhitungan  peramalan  dilakukan

plotting  untuk  mendapatkan  gambaran

hasil yang diperhitungkan menggunakan

metode  Moving  Average.  Terlihat

bahwa  keakuratan  menggunakan

Moving  Verage  sekitar  88,5%  sesuai

apa  yang  di  harapkan  oleh  si  pemilik

usaha  sebab  dugaan  peramalah  lebih

tinggi dari pada perhitungan.  

Apalagi di saat pandemi seperti  ini

kebutuhan  untuk  daring  semakin

meningkat, sehingga Semesta  Aksesoris

Komputer mengambil  peluang besar di

saat masa seperti ini.  

 

KESIMPULAN 

Untuk  melakukan  peramalan  usaha

kita  dapat  menggunakan  metode

Moving  Average,  Exponential

smoothing  with  trend  dan  Trend

Analysis  untuk  memperoleh  nilai

terkecil  dari  peramalan.  Berdasarkan

pengumpulan dan pengolahan data serta

analisa  yang  sudah  dilakukan  maka

dapat  dibandingkan  bahwa  dari  segi

tingkat  kesalahan  serta  perangkingan

trend  analysis  mempunyai  tingkat

kesalahan yang lebih kecil dibandingkan

dengan  metode  lainnya.  Metode  trend

analysis mempunyai nilai MSE sebesar

55744,16,  maka  dapat  disimpulkan

bahwa  metode  terpilih  adalah  metode
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Trend  Analysis.  Dengan  mengetahui

jumlah  permintaan  suatu  produk  yang

dihasilkan oleh perusahaan,  maka akan

semakin  mudah  perusahaan  dalam

meramalkan  jumlah  penjualan  pada

periode- periode berikutnya. 

SARAN 

Berdasarkan  kesimpulan  diatas

maka saran yang dapat diberikan adalah,

perlunya  menguasai  kunci  atau  tips

untuk  menghadapi  kebutuhan

konsumen,  terus  berinovasi  dan

berkreasi,  baik di level kualitas produk

maupun  pelayanan  sesuai  perubahan

preferensi  dan  perilaku  konsumen,

perkembangan  untuk  meningkatkan

daya  tahan  ketika  krisis  melanda  juga

dibutuhkan.  Dan  untuk  para  pelaku

usaha  Konsep  OODA  loop  adalah

konsep  analisis  berulang  yang  tepat

untuk  menentukan  keputusan  suatu

masalah.  OODA  merupakan  singkatan

dari  Observe  (pengamatan),  Orient

(identifikasi  masalah),  Decide

(pengambilan keputusan dengan cepat),

dan Act (bertindak). istilah lingkar atau

loop  karena  dalam  konsep  ini  semua

proses  dilakukan  berulang  sampai

keputusan yang diambil efektif dan bisa

memberi  dampak  signifikan  dalam

menghadapi  masalah.  Untuk  itu

disarankan  supaya  setiap  pelaku  usaha

dapat  mencoba  metode  ini  sebagai

pemecahan  masalah  menghadapi  krisis

di masa pamdemi. 
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