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1BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konveksi merupakan usaha berskala kecil yang merupakan home industri 

dimana usaha yang dijalankan adalah memproses bahan baku kain menjadi bahan 

jadi seperti pakaian. Contoh : kaus, kemeja, celana, jaket dan sebagainya. Dalam 

konveksi alat produksi seperti mesin jahit biasa tidak banyak hanya memiliki lebih 

kurang 20 buah dan satu buah mesin obras. Industri konveksi ini sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan industri pakaian jadi di Indonesia, karena selain 

menjahit pemesanan pakaian dari langganan untuk pasar lokal, konveksi juga 

menerima pekerjaan menjahit pakaian jadi skala besar untuk pasar ekspor. Bisnis 

konveksi merupakan salah satu usaha yang berkembang di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan pakaian adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, maka pasarnya 

akan selalu tersedia. Seiring dengan meningkatnya populasi sangat mempengaruhi 

jumlah kebutuhan akan pakaian yang kian bertambah dari masa ke masa. Maka hal 

ini juga merupakan salah satu sebab usaha konveksi dapat berkembang. Seiring 

berkembangnya zaman, pakaian dipakai bukan hanya sebagai pelindung tubuh, 

akan tetapi sebagai gaya pakaian (style) tertentu dan untuk mengikuti 

perkembangan mode/tren masa kini.  

PP Prima Jaya Lestari adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang 

konveksi dan garmen khususnya batik dan kemeja pria yang telah berdiri sejak 

tahun 1993. Saat ini, PP Prima Jaya Lestari telah menggunakan sistem 
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komputerisasi dalam mencatat dan mengelola data transaksi usahanya. Namun, 

sistem komputerisasi yang sedang digunakan pada perusahaan ini tidak mampu 

memberikan informasi peramalan mengenai omset penjualan pada periode yang 

akan datang. 

Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk menganalisis data penjualan PP 

Prima Jaya Lestari di sepanjang tahun 2013-2018 dalam melakukan peramalan 

terhadap total penjualan untuk mengetahui apakah harga mengalami penurunan 

atau kenaikan pada periode berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). ARIMA adalah teknik 

analisis rentang waktu yang digunakan untuk melakukan peramalan data pada 

periode selanjutnya. Model ARIMA mengabaikan independen variabel dalam 

membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai pada periode sebelumnya dan 

sekarang dari variable dependen untuk mendapatkan peramalan jangka pendek 

yang akurat.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan 

peramalan terhadap omset penjualan untuk mengetahui apakah harga mengalami 

penurunan atau kenaikan pada periode berikutnya dengan menggunakan metode 

ARIMA. Dengan adanya prediksi ini maka diharapkan perusahaan dapat 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Prediksi dilakukan 

dengan menganalisa penjualan sebelumnya. Maka berdasarkan uraian diatas, 

peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Penjualan Pakaian Pada 

Perusahaan Perseoranngan Prima Jaya Lestari Menggunakan Metode 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar yang dibahas di makalah ini tidak meluas maka penulis akan 

menetapkan batasan masalah yang meliputi: 

1. Batasan masalah dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya akan 

membuktikan bagaimana memprediksi total penjualan pada PP. Prima Jaya 

Lestari dengan menggunakan data tahun 2013-2018 dari periode bulan januari 

sampai desember menggunakan tools Minitab. 

2. Fokus penelitian adalah menyusun proses-proses sistematis analisis data 

rentang waktu (time series) menggunakan sistem ARIMA mulai dari 

identifikasi model, taksiran model (estimasi) dan pengujian hingga pada 

penerapan untuk memprediksi jenis pakaian yang harus diproduksi di tahun 

berikutnya pada PP Prima Jaya Lestari. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan awal di PP Prima Jaya Lestari maka pokok- 

pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Apakah penjualan mengalami kenaikan atau penurunan pada periode 

berikutnya  PP Prima Jaya Lestari ? 

2. Bagaimanakah hasil yang di dapatkan setelah penerapan teknik data mining 

dengan metode ARIMA untuk membuat perkiraan total penjualan pada periode 

berikutnya pada PP Prima Jaya Lestari ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memudahkan perusahaan dalam mengetahui total penjualan kedepannya 

apakah mengalami penurunan atau kenaikan. 

2. Mengetahui prosedur analisis data rentang waktu (time series) dengan 

menggunakan metode ARIMA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai prediksi tentang model  

yang diharapkan dapat berguna bagi pemilik perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lain 

kedepannya  mengenai penerapan metode ARIMA dalam melakukan proses 

prediksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar pembahasan lebih sistematika, maka tulisan ini dibuat dalam lima bab, 

yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, manfaat dan sistematika penulisan. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam bab ini berisi informasi yang berhubungan dengan 

semua teori yang digunakan untuk menunjang peramalan 

data total penjualan.  

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi kerangka pikir, tahapan penelitian dan 

metodologi pengumpulan data serta metodologi 

penyelesaian menggunakan data sampel. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi uraian dan hasil dari penerapan data 

mining untuk memprediksi total penjualan yang telah 

dilakukan dan dijelaskan secara terperinci. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diambil 

penulis setelah menyelesaikan skripsi. 

 

 


