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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia usaha yang terus berubah dengan cepat, mengharuskan perusahaan 

untuk mampu menganalisis lingkungan usaha dan memprediksi berbagai 

kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kegiatan meramal atau forecast masa 

depan merupakan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar pengambilan 

keputusan strategis dalam kelangsungan usaha. Perusahaan pemasar yang baik 

menginginkan informasi untuk membantu mereka menginterpretasikan kinerja 

masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan (Kotler, 2007). 

Memprediksi penjualan yang terlalu besar dan kurang akurat mengakibatkan 

biaya produksi akan meningkat sehingga seluruh investasi yang ditanamkan 

menjadi kurang efisien. Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan 

melakukan suatu prediksi kemungkinan terjadinya penurunan atau kenaikan 

penjualan pada periode yang akan datang dengan diperolehnya informasi yang 

akurat sehingga perusahaan dapat mempersiapkan strategi-strategi yang harus 

ditempuh dalam menghadapi suatu kondisi tertentu (Rangkuti, 2005). Hal ini 

mengharuskan perusahaan untuk dapat merencanakan semua parameter produksi 

dengan baik, termasuk kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar 

dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, sehingga diharapkan 

keuntungan perusahaan akan meningkat (Kurniawan dan Wiwi, 2013). 

Kegiatan untuk mengetahui atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada 

masa yang akan datang disebut dengan peramalan (forecasting). Menurut Render 

dan Heizer (2005) peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian 
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di masa yang akan datang. Perusahaan perlu meramalkan apa yang terjadi pada 

masa yang akan datang, hal ini dikarenakan untuk memperoleh masukan yang 

sangat berarti dalam menentukan kebijakan perusahaan. 

Peramalan dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkiraan jumlah 

penjualan yang akan datang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 

manajemen perusahaan membuat peramalan penjualan produk. Peramalan 

penjualan ini tentang jumlah produk yang akan dipesan atau diminta pada periode 

yang akan datang dan peramalan tersebut diperoleh dari data permintaan atau 

penjualan produk pada periode sebelumnya. Perusahaan akan dapat melakukan 

pengambilan keputusan yang tepat dalam produksinya dengan adanya peramalan, 

namun dalam kegiatan peramalan memerlukan penerapan metode-metode, hal ini 

bertujuan agar dapat mengetahui permintaan yang akan datang. 

Perusahaan Kecap Manalagi yang berlokasi di Jalan Gunung Catur No 9x 

Padangsambian Kaja Denpasar Barat merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam industri pangan yang memproduksi produk kecap manis dan 

kecap asin dengan berbagai macam ukuran kemasan. Kecap Manalagi memiliki 

volume penjualan  yang berfluktuasi setiap bulannya sehingga mengantarkan 

Perusahaan Kecap Manalagi pada kondisi permintaan masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian. Persaingan bisnis yang begitu ketat, membuat pihak 

manajemen perusahaan dituntut untuk dapat menentukan permintaan produk yang 

akan datang dan melakukan perencanaan pembelian yang sesuai kebutuhan dalam 

artian tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Perusahaan Kecap Manalagi 

mengalami over production pada tahun 2014 terutama untuk produk kecap manis 

botol ukuran 625 ml sebanyak 480 botol dan kecap manis refill ukuran 625 ml 
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sebanyak 576 bungkus, hal ini disebabkan karena belum adanya penerapan 

metode peramalan dalam menentukan permintaan produk yang akan datang. 

Kecap manis kemasan botol dan kecap manis kemasan refill ukuran 625 ml dipilih 

dalam penelitian ini karena merupakan produk yang diproduksi paling banyak dan 

paling tinggi tingkat penjualannya. Pihak manajemen Perusahaan Kecap Manalagi 

merasa perlu melakukan suatu peramalan penjualan guna menentukan berapa 

jumlah produk yang harus diproduksi, sehingga dapat memperkecil resiko 

kerugian dalam pemilihan metode peramalan yang tepat.  

Penelitian sejenis tentang analisis peramalan penjualan produk telah 

dilakukan oleh Ajeng (2011) yang melakukan penelitian tentang Peramalan 

Penjualan Untuk Perencanaan Pengadaan Persediaan Buah Durian di Rumah 

Durian Harum Bintaro Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode double 

moving average, double exponential smoothing, metode dekomposisi, metode 

indeks musiman dan metode winter’s, dimana metode peramalan yang dipilih 

adalah metode winter’s karena merupakan metode peramalan dengan nilai error 

terkecil. Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan Wibowo (2010) yaitu 

Analisis Peramalan Penjualan Rokok Golden Pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco 

Coy Surakarta. Pada penelitian ini menggunakan metode peramalan moving 

average 3 dan 4 bulan, exponential smoothing dengan nialai α = 0.1, 0.5, dan 0.9, 

serta metode trend projection, dimana metode trend projection merupakan metode 

terbaik karena memiliki nilai error paling kecil. 
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1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Metode apakah yang terbaik untuk menentukan peramalan penjualan produk 

kecap pada Perusahaan Kecap Manalagi ? 

2. Berapa jumlah penjualan produk kecap dengan menggunakan metode 

peramalan terbaik pada Perusahaan Kecap Manalagi ? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan metode peramalan terbaik untuk meramalkan penjualan produk 

kecap pada Perusahaan Kecap Manalagi.  

2. Melakukan tingkat peramalan penjualan kecap dengan menggunakan metode 

peramalan terbaik pada Perusahaan Kecap Manalagi Denpasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 

1. Bagi pihak perusahaan, hasil analisis bermanfaat sebagai salah satu alternatif 

pengambilan keputusan dalam meramalkan penjualan produk kecap pada 

Perusahaan Kecap Manalagi Denpasar.  

2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam memberikan 

masukan dan perbandingan dalam melakukan penelitian-penelitian 

berikutnya. 


