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Abstract: An attempt to support education in our country the business of selling books. Sales of the 

book is very helpful for the buyer in this case students and students in completing the references to 

follow the lessons in school or college on campus. Thus a book stores hould be serious in managing 

his inventory so that it can serves hoppers well. Especially in the provision of books, a book store 

should carefully take into account the stock of books that should be fulfilled. There fore required a 

decision support system to assist decision makers in providing books. This research on decision 

support system sto build book sales by applying Trend Moment. The method used in this studyis 

descriptive, where as the software development method using the Re-Usable. 
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Abstrak: Sebuah usaha yang mendukung pendidikan di negara kita ini adalah usaha penjualan buku. 

Penjualan buku sangat membantu bagi pembeli dalam hal ini pelajar dan mahasiswa dalam 

melengkapi referensinya untuk mengikuti pelajaran di sekolah atau kuliah di kampusnya. Dengan 

demikian sebuah toko buku harus serius dalam mengelola persediaan bukunya sehingga bisa melayani 

para pembeli dengan baik. Terutama dalam hal penyediaan buku, sebuah toko buku harus secara 

cermat memperhitungkan mengenai stok buku yang harus dipenuhinya. Maka dari itu diperlukan 

sebuah sistem penunjang keputusan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menyediakan 

buku. Penelitian ini membangun tentang sistem penunjang keputusan penjualan buku dengan 

menerapkan metode Trend moment. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif, sedangkan metode pengembangan perangkat lunaknya menggunakan metode Re-Usable. 

 

Kata kunci: Sistem, Pendukung Keputusan, Penjualan, Trend Moment. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Penjualan menurut Mulyadi (2001:455) 

merupakan transaksi penjualan barang/jasa yang 

dilakukan baik secara tunai maupun kredit.  

Penjualan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah penjualan tunai, di mana barang akan 

diserahkan kepada konsumen jika perusahaan 

telah menerima secara kas dari konsumen. 

Perkembangan penjualan yang semakin 

pesat menyebabkan para pengusaha atau pemilik 

perusahaan harus memperhatikan pengelolaan 

usahanya dengan baik. Salah satu tujuan dari 

perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba 

yang semaksimal mungkin. Perusahaan harus 

dapat mengikuti perkembangan dunia 

perindustrian baik dalam bidang teknologi 

informasi maupun dalam bidang manajemen. 

Seiring dengan hal tersebut, maka diperlukan 

suatu keputusan yang dapat mendukung 

perkembangan teknologi, yaitu dengan 

menggunakan sistem pendukung keputusan 

(decision support system). 

Sistem pendukung keputusan adalah 

sistem informasi pada level manajemen dari 

suatu organisasi yang mengkombinasikan data 

dan model analisis canggih atau peralatan data 

analisis untuk mendukung pengambilan 

keputusan yang semi terstruktur dan tidak 

terstruktur (Al Fatta, 2007:13). Sedangkan 
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Kusrini  (2007:15) mengemukakan sistem 

pendukung keputusan atau decision support 

system adalah sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan dan 

pemanipulasian data. 

Strategi yang diambil perusahaan dalam 

persaingan dengan para pesaing salah datunya 

adalah dapat merencanakan atau meramalkan 

ketersediaan produk/barang untuk memenuhi 

tuntutan pasar. Seorang manajer harus dapat 

mengerti dan mampu dalam meramlkan keadaan 

bisnis di masa yang akan datang. Tentunya 

dengan kerangka pikir yang sistematis, rasional 

dan ekonomis adalah faktor-faktor yang 

diperlukan dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang 

tepat akan memberikan peningkatan efisiensi dan 

efektifitas kerja, sumber daya, waktu dan 

keuntungan bagi perusahaan. Salah satu metode 

yang digunakan untuk meramalkan hal tersebut 

adalah menggunakan metode trend moment. 

Metode trend moment adalah metode yang 

menggunakan cara-cara perhitungan statistika 

dan matematika tertentu untuk mengetahui 

fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-

patah yang dibentuk oleh data historis 

perusahaan (Adisaputro, 1998). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuat sistem pendukung keputusan penjualan 

buku dengan menggunakan metode trend 

moment. 

Manfaat dari penelitian yang pertama 

adalah untuk membantu perusahaan agar dapat 

memprediksi penjualan buku di masa yang akan 

datang, sehingga dapat mengurangi persediaan 

barang secara berlebihan. Yang kedua adalah 

membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan yang lebih baik lagi. 

 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif studi 

kasus, merupakan suatu metode dalam status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu  kondisi, 

suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif 

studi kasus ini mengemukakan masalah dengan 

mengumpulkan data dan menyajikan data 

terhadap suatu objek penelitian. 

 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain: 1) 

Observasi (pengamatan secara langsung 

terhadap objek-objek penelitian yaitu beberapa 

toko buku tentang pelaksanaan dari kegiatan 

operasional dan dokumen yang sesuai dengan 

penelitian). 2) Wawancara (tanya jawab atau 

wawancara langsung kepada pimpinan dan 

bagian Penjualan untuk memperoleh informasi 

tentang data penjualan buku). 3) Studi Pustaka 

(mengumpulkan data dengan mempelajari 

masalah yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti serta bersumber dari buku-buku 

pedoman, literatur-literatur yang disusun oleh 

para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan 

dalam penelitian ini). 
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2.3 Metode Trend Moment  

 

Metode trent moment merupakan  metode 

yang menggunakan cara-cara perhitungan 

statistika dan matematika tertentu untuk 

mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti 

garis patah-patah yang dibentuk oleh data 

historis perusahaan. Dengan demikian pengaruh 

unsur subyektif dapat dihindarkan. Persamaan 

trend dengan metode moment adalah sebagai 

berikut (Adisaputro, 1998) : 

Y = a + bx …………………….(1) 

Di mana : 

Y : nilai trend ( Peramalan ) 

a  : bilangan konstant 

b  :  slope atau koefisien kecondongan garis 

trend 

x : indeks waktu ( x = 0, 1, 2, 3, …, n ) 

Sedangkan untuk menghitung nilai a dan b 

digunakan rumus sebagai berikut : 𝐵 =
 𝑋𝑖𝑌𝑖−𝑛 𝑋𝑖    (𝑌𝑖) 𝑋𝑖2−𝑛 𝑋𝑖    2

 ……………(2) 𝐴 = 𝑌𝑖 − 𝑏 𝑋𝑖   …………….….(3) 

Di mana: 

X i : Rata-rata permintaan per periode 

waktu 

Y i  : Rata-rata jumlah penjualan 

∑  Xi Yi  : Jumlah kumulatif waktu dikalikan 

data historis 

n  : Banyaknya periode waktu (bulan) 

Pada perusahaan yang memproduksi buku-

buku teks terutama buku teknologi informasi, 

seringkali permintaan terhadap produknya 

dipengaruhi oleh faktor musiman yang berkaitan 

dengan fluktuasi periodik serta bersifat relatif 

konstan. Oleh karena itu nilai-nilai ramalan yang 

telah didapat dari hasil peramalan dengan 

metode trend moment akan dikoreksi terhadap 

pengaruh musiman dengan menggunakan indeks 

musim. Perhitungan indeks musim adalah 

sebagai berikut (Gaspersz, 1998 ):  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑚 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛  

………(4) 

Untuk mendapatkan hasil ramalan akhir 

setelah dipengaruhi oleh indeks musim 

digunakan perhitungan sebagai berikut : 

Y* = Indeks Musim x Y ……….(5) 

Di mana : 

Y* : Hasil ramalan dengan menggunakan 

metode trend moment yang 

telahdipengaruhi oleh indeks musim. 

Y  : Hasil ramalan dengan menggunakan 

trend moment. 

 

2.4 Metode Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Metode pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

pengembangan berorientasi pemakaian ulang 

(re-usable). Adapun tahapan dalam metode ini 

sebagai berikut (Al-Fatta:2007): 

 

2.4.1 Analisis komponen 

Spesifikasi persyaratan telah diketahui, 

komponen-komponen untuk implementasi 

spesifikasi tersebut akan dicari. Biasanya, tidak 

ada kesesuaian yang tepat dan komponen yang 

dapat dipakai hanya memberikan sebagian dari 

fungsionalitas yang dibutuhkan. Hasil dari 

analisis ini adalah beberapa diagram analisis, 

yaitu sebagai berikut: 

 

1) Use Case Diagram 
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Use case diagram dalam penelitian ini 

mempunyai 2 actor, yaitu Admin dan Pemilik. 

Sedangkan use case nya terdiri dari 10 use case, 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

Gambar 1.Use Case Diagram 

2) Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan 

berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi dan 

bagaimana mereka berakhir.  

 

Gambar 2. Activy Diagram 

3) Class Diagram 

Class Diagram ini berisikan objek-objek 

yang terdapat di dalam sistem pendukung 

keputusan penjualan pada toko buku. Class 

diagram menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi 

keadaan tersebut (metode/fungsi).  

 

Gambar 3. Class Diagram 

2.4.2 Modifikasi Persyaratan 

Persyaratan dianalisis menggunakan 

informasi tentang komponen yang didapat, 

kemudian dimodifikasi untuk merefleksikan 

komponen yang ada. Jika modifikasi tidak 

mungkin dilakukan, maka kegiatan analisis 

komponen bisa diulang untuk mencari solusi 

alternatif. 

 

2.4.3 Perancangan Sistem dengan Pemakaian 

Ulang 

Kerangka kerja sistem dirancang, atau 

kerangka kerja yang telah  (ada dipakai ulang). 

Adapun rancangan sistem yang dihasilkan pada 

tahap ini adalah : 

1) Perancangan Input Data Pembeli 

Perancangan input data pembeli 

digunakan untuk menginputkan identitas dari 

data pembeli. Gambar 4 berikut merupakan 

perancangan input data pembeli: 
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Gambar 4.Desain Input Data Pembeli 

2) Perancangan Input Data Supplier 

Desain input data supplier merupakan 

desain yang digunakan untuk menginputkan 

identitas dari data supplier. Gambar 5 berikut 

merupakan desain input data supplier: 

 

Gambar 5. Desain Input Data Supplier 

 

3) Perancangan Input Data Buku 

Desain input data buku merupakan desain 

yang digunakan untuk menginputkan data buku. 

Gambar 6 berikut merupakan desain input data 

buku: 

 

Gambar 6. Desain Input Data Buku 

4) Perancangan Input Data Penjualan 

Desain input data penjualan merupakan 

desain yang digunakan untuk menginputkan data 

penjualan. Gambar 7 merupakan desain input 

data penjualan: 

 

Gambar 7. Desain Input Data penjualan 

 

5) Perancangan Input Data Peramalan  

Desain input data peramalan merupakan 

desain yang digunakan untuk menginputkan data 

peramalan. Di bawah ini gambar desain input 

data peramalan: 

SMP NEGERI 35 PALEMBANG 

DATA GURU
INPUT DATA PERAMALAN

KATEGORI YANG AKAN DIRAMALKAN

MENGGUNAKAN DATA BUKU DARI PERIODE

PERIODE WAKTU YANG INGIN DIRAMALKAN

BULAN

HASIL RAMALAN

TAHUN BULAN TAHUNS/D

TAMPILKAN DATA RAMAL

NO BULAN TAHUN JUMLAH

XXXXX MM YYYY XXXXX

XXXXX MM YYYY XXXXX

TUTUP

 

Gambar 8. Desain Input Data Peramalan 

6) Perancangan Output Peramalan Buku 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dianalisis dan dirancanga, maka 

tahap berikutnya adalah menghasilkan perangkat 

lunak sistem keputusan penjualan buku 

menggunakan metode trend moment. 
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4.1 Menu Input Data Pembeli 

Menu input data pembeli merupakan menu 

yang digunakan untuk menyimpan identitas 

pembeli yang akan membeli buku di toko buku. 

Menu ini terdiri dari beberapa atribut yaitu kode 

pembeli, nama pembeli, alamat pembeli dan 

nomor telpon pembeli. Sedangkan operasi yang 

ada di menu ini adalah simpan (digunakan untuk 

menyimpan identitas pembeli), tambah 

(digunakan untuk menambah record dari data 

pembeli), edit (digunakan untuk mengubah data 

jika diperlukan), hapus (digunakan untuk 

menghapus record pembeli), dan keluar 

(digunakan untuk keluar dari menu). Menu ini 

dapat dilihat pada gambar  9 berikut ini. 

 

Gambar 9. Menu Input Data Pembeli 

 

4.2 Menu Input Data Supplier 

Menu input data supplier merupakan 

menu yang digunakan untuk menyimpan 

identitas supplier sebagai pemasok di toko buku. 

Menu ini terdiri dari beberapa atribut yaitu 

supplier dan nomor telpon supplier, jika kita klik 

simpan maka data supplier. Sedangkan operasi 

yang ada di menu ini adalah simpan (digunakan 

untuk menyimpan identitas pembeli), tambah 

(digunakan untuk menambah record dari data 

pembeli), edit (digunakan untuk mengubah data 

jika diperlukan), hapus (digunakan untuk 

menghapus record pembeli), dan keluar 

(digunakan untuk keluar dari menu). Menu ini 

dapat digambarkan dalam gambar 10 berikut ini. 

 

Gambar 10. Form Input Data Supplier 

 

4.3 Menu Input Data Buku 

Menu input data buku merupakan menu 

yang digunakan untuk menyimpan data buku 

yang merupakan produk dari penjualan ini. 

Menu ini terdiri dari beberapa atribut yaitu kode 

buku, judul buku, pengarangnya, penerbitnya, 

harga pembelian buku, Quantity (stok barang) 

dan kategori. Sedangkan operasi yang ada di 

menu ini adalah simpan (digunakan untuk 

menyimpan identitas pembeli), tambah 

(digunakan untuk menambah record dari data 

pembeli), edit (digunakan untuk mengubah data 

jika diperlukan), hapus (digunakan untuk 

menghapus record pembeli), dan keluar 

(digunakan untuk keluar dari menu). Menu ini 

dapat digambarkan dalam gambar 11 berikut ini. 

 

Gambar 11. Menu Input Data Buku 
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4.4 Menu Input Data Penjualan Buku 

Menu input data penjualan buku 

merupakan menu yang digunakan untuk 

menyimpan data penjualan buku. Menu ini 

terdiri dari beberapa atribut no.faktur, kode 

pembeli, nama pembeli akan muncul secara 

otomatis disebelahnya sama seperti kode buku 

tanggal, jumlah, harga jual nanti total 

pembayaran akan tampil otomatis. Sedangkan 

operasi yang ada di menu ini adalah simpan 

(digunakan untuk menyimpan identitas pembeli), 

tambah (digunakan untuk menambah record dari 

data pembeli), edit (digunakan untuk mengubah 

data jika diperlukan), hapus (digunakan untuk 

menghapus record pembeli), dan keluar 

(digunakan untuk keluar dari menu). Menu ini 

dapat digambarkan dalam gambar 12 berikut ini. 

 

Gambar 12. Form Input Data Penjualan 

4.5 Menu Input Data Peramalan 

Menu input data peramalan buku 

merupakan menu yang digunakan untuk 

menyimpan data peramalan buku. Menu ini 

memilih buku apa yang ingin kita ramalkan pada 

tahun sebelumnya dari bulan Januari sampai 

Desember. Periode waktu yang ingin kita 

ramalkan misalnya pada bulan Agustus tahun 

2009. Pada saat kita klik tombol ramal maka 

akan keluar hasil ramalan yang kita dapatkan. 

Menu ini dapat digambarkan dalam gambar 13 

berikut ini. 

 

Gambar 13. Form Input Data Peramalan 

 

4.6 Menu Laporan 

Ada beberapa laporan yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. Yang pertama adalah 

laporan pembeli, yang merupakan hasil cetakan 

akhir dari menu input pembeli yang datanya 

sudah dimasukkan. Gambar 14 menunjukkan 

laporan dari pembeli. 

 

Gambar 14. Laporan Pembeli 

 

Laporan berikutnya yang dihasilkan 

dalam penelitian ini adalah laporan supplier. 

Gambar 15 menunjukkan hasil akhir dari data 

supplier yang telah dimasukkan pada menu input 

data supplier. 
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Gambar 15. Laporan Supplier 

 

Laporan ketiga adalah laporan detail 

tentang data buku. Pada laporan ini dapat dilihat 

seluruh data buku yang telah dibeli dari supplier, 

dimulai dati judul, pengarang, harga dan semua 

identitas tentang buku yang telah dimasukkan 

pada menu input data buku. Laporan ini dapat 

dilihat pada gambar 16. 

 

Gambar 16. Laporan Buku 

Berikutnya adalah laporan penjualan 

tersedia untuk menampilkan transaksi penjualan. 

Transaksi yang bisa ditampilkan bisa transaksi 

penjualan per hari, per bulan dan per tahun. 

Untuk menampilkan penjualan per hari, maka 

terlebih dahulu harus menentukan hari yang akan 

dilaporan. gambar 17 menunjukkan laporan 

penjualan perhari. 

 

Gambar 17. Laporan Penjualan Per Hari 

Seperti halnya laporan penjualan per hari, 

maka untuk menampilkan laporan penjualan per 

bulan juga harus menentukan bulan dan tahun 

dari penjualan yang akan ditampilkan. Gambar 

18 menunjukkan laporan penjualan per bulan. 

 

Gambar 18. Laporan Penjualan Perbulan 

Selain laporan per hari dan per bulan, 

tersedia juga laporan penjualan buku per tahun. 

Maka untuk menampilkan laporan ini harus 

terlebih dahulu menentukan tahun laporannya. 

Dibawah ini gambar laporan penjualan pertahun: 

 

Gambar 19. Laporan Penjualan Pertahun 

 
 

4. SIMPULAN 

 

Setelah penjelasan yang telah diuraikan 

pada uraian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Telah dihasilkan sistem pendukung 

keputusan menggunakan Java netBeans IDE 

6.5 dan Mysql sebagai databasenya. 

2) Sitem pendukung keputusan yang dihasilkan 

dapat memprediksi persediaan buku pada 

bulan tertentu berdasarkan data penjualan 
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buku pada bulan-bulan sebelumnya yang 

akan menghasilkan informasi peramalan 

penjualan barang secara tepat dan akurat. 

Peramalan penjualan buku menggunakan 

metode trend moment. 
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