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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penjualan 

Menurut Aston (2005) penjualan adalah proses saat seseorang membantu 

orang lain mengambil keputusan pembelian. Orang yang mampu menciptakan 

keterkaitan empati emosional dengan calon pelanggan tentunya sangat ahli dalam 

bidang penjualan.  

 

2.2 Purchase Order (PO) 

Purchase order menurut Nelson dan Economy (2008) adalah bagian rutin 

dari kontrak tertulis. Purchase order adalah tawaran tertulis untuk membeli layanan 

dengan sejumlah uang. Dalam beberapa kasus klien akan mengeluarkan nomor 

purchase order sebagai pengganti dokumen tertulis. 

 

2.3 Produksi 

Menurut Sugiarto dkk (2007) produksi adalah suatu kegiatan yang 

mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasanya 

dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah 

maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan 

menggunakan teknologi tertentu. 
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2.4 Perencanaan Jumlah Produksi 

Perencanaan jumlah produksi adalah perencanaan jumlah produksi yang 

sesuai dengan besarnya kebutuhan permintaan. Perusahaan akan mengalami 

kerugian apabila jumlah produksi yang direncanakan terlalu besar sehingga 

melebihi kebutuhan sebenarnya. Kerugian ini disebabkan antara lain oleh jumlah 

persediaan yang meningkat, biaya modal yang meningkat, berbagai peningkatan 

biaya yang diakibatkan oleh kerusakan barang, dan biaya opportunity loss akibat 

penggunaan dana yang terlalu berlebihan. Sebaliknya, perusahaan juga akan 

mengalami kerugian yang sangat besar apabila merencanakan produksi yang jauh 

di bawah tingkat kebutuhan yang sebenarnya. Akibatnya perusahaan akan 

kehabisan persediaan, mengalami peningkatan biaya produksi per unit, serta yang 

lebih parah lagi adalah mengalami kehilangan penjualan karena pelanggan mencari 

produk lain milik pesaing (Rangkuti, 2005). 

 

2.5 Peramalan 

Peramalan adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis 

dimasa mendatang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif. Pengukuran kuantitatif biasanya menggunakan metode statistik dan 

matematik. Sedangkan pengukuran kualitatif biasanya menggunakan judgement 

(Sirait, 2006). 

 

2.6 Metode Pemulusan Eksponensial Winter 

Metode pemulusan ekponensial winter merupakan salah satu metode 

pemulusan eksponensial untuk jenis data kuantitatif dan runtut waktu. Metode 
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pemulusan winter ini hanya dapat diterapkan ke data runtut waktu misalnya data 

jumlah penjualan, dll. 

Metode pemulusan eksponensial winter menggunakan persamaan 

tambahan yang digunakan untuk mengestimasi adanya pengaruh faktor musim. 

Estimasi tersebut dinyatakan dalam suatu indeks musiman dan dihitung dengan 

persamaan pemulusan eksponensial. 

Rumus-rumus yang digunakan dalam metode pemulusan eksponensial 

winter yaitu sebagai berikut : (Adenomon & Ojehomon, 2014) 

1. Pemulusan Eksponensial 

𝑨𝒕 = 𝜶
𝒀𝒕

𝑺𝒕−𝟏
+ (𝟏 − 𝜶)(𝑨𝒕−𝟏 + 𝑻𝒕−𝟏)  .................................................... (1) 

2. Estimasi Trend 

𝑻𝒕 = 𝜷(𝑨𝒕 − 𝑨𝒕−𝟏) + (𝟏 − 𝜷) 𝑻𝒕−𝟏  ...................................................... (2) 

3. Estimasi Musiman 

𝑺𝒕 = 𝛍
𝒀𝒕

𝑨𝒕
+ (𝟏 − 𝛍) 𝑺𝒕−𝑳  ....................................................................... (3) 

4. Ramalan pada periode p di masa datang 

�̂�𝒕+𝒑 = (𝑨𝒕 + 𝒑 𝑻𝒕) 𝑺𝒕−𝑳+𝒑  .................................................................... (4) 

5. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

𝑴𝑨𝑷𝑬 =  
∑ |

𝒀𝒕−�̂�𝒕
𝒀𝒕

|𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎  ..................................................................... (5) 

dengan: 

At = nilai pemulusan yang baru 

α  = konstanta pemulusan untuk data (0 ≤ α ≤ 1) 

Yt = data yang baru atau yang sebenarnya pada periode t 

β  = konstanta pemulusan untuk estimasi trend (0 ≤ β ≤ 1) 
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Tt = estimasi trend 

μ = konstanta pemulusan untuk estimasi musiman (0 ≤ μ ≤ 1) 

St = estimasi musiman 

p = periode yang diramalkan 

L = panjangnya musim 

�̂�𝒕−𝒑 = ramalan pada periode p 

MAPE = mean absolute percentage error 

n = banyak data 

Sebagai contoh dalam penerapan rumus-rumus tersebut, ditunjukkan pada 

gambar 2.1. Pada gambar 2.1 perhitungan menggunakan aplikasi excel dengan 

parameter sebagai contoh trend 0.1, seasonal 0.1, dan level 0.1. Dalam perhitungan 

tersebut didapatkan nilai MAPE sebesar 4.6% yang berarti parameter tersebut 

memiliki tingkat percentase error dalam peramalan kedepan sebesar 4.6% 

 

Gambar 2.1 Contoh Penggunaan Rumus Winter 
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2.7 Pemrograman Terstrutur 

Pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang menitikberatkan pada 

pemecahan masalah yang kompleks sehingga menjadi masalah sederhana 

(Sismoro, 2005). Pemrograman terstruktur merupakan aktifitas pemrograman 

dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, 

dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. 

Prinsip dari pemrograman terstruktur antara lain : 

1) Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. 

2) Memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. 

3) Program disusun dengan logika yang mudah dipahami. 

4) Biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. 

 

2.8 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut McLeod dan Schell (2008), System Development Life Cycle atau 

yang disingkat SDLC adalah metoda tradisional yang digunakan untuk 

membangun, memelihara dan mengganti suatu sistem informasi. SDLC terdiri dari 

tujuh fase, yaitu : 

1) Project Indetification and Selection  

Fase dimana kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan diidentifikasi dan analisa.  

2) Project Intiation and Planning  

Fase dimana suatu proyek sistem informasi yang potensial dilakukan dan direncanakan 

terinci dikembangkan untuk pengembangan sistem. 

3) Analysis  

Fase dimana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan alternatif sistem baru 

diusulkan. 
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4) Logical Design  

Fase dimana semua kegiatan fungsional dari sistem yang diusulkan untuk 

dikembangkan dan digambarkan secara independent.  

5) Physical Design  

Fase rancangan logis dari sebelumnya diubah dalam bentuk teknis yang terinci dimana 

pemrograman dan bentuk sistem dapat dibuat.  

6) Implementation  

Fase dimana sistem informasi diuji dan digunakan untuk mendukung suatu organisasi. 

7) Maintenance  

Fase dimana sistem informasi secara sistematis diperbaiki dan dikembangkan.  

 

2.8.1 SDLC Model Waterfall 

Menurut Bishop (2004), SDLC model waterfall menurut referensi 

sommerville terdiri dari beberapa tahap sebagaimana ditunjukan pada gambar 2.2, 

yaitu Analisis dan definisi kebutuhan, perencanaan sistem dan perangkat lunak, 

implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan 

pemeliharaan. 
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Gambar 2.2 SDLC model waterfall 

2.9 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan 

fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan 

masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa 

bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan mereka. Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan 

sistem yang menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang 

dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat penting karena menentukan bentuk sistem 

yang harus dibangun. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika klien 

sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahap ini 

bisa menjadi tahap yang paling sulit jika klien tidak bisa mengidentifikasi 

kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang ingin mengetahui detail 

proses-proses bisnisnya (Fatta, 2007). 
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2.10 Perancangan sistem 

Perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru 

berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. Dalam tahap perancangan, tim kerja 

desain harus merancang spesifikasi yang dibutuhkan dalam berbagai kertas kerja. 

Kertas kerja itu harus memuat berbagai uraian mengenai input, proses, dan output 

dari sistem yang diusulkan. (Koniyo & Kusrini, 2007) 

 

2.11 Bagan Alir 

Menurut Jogiyanto (2005), flowchart (bagan alir) adalah bagan (charts) 

yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika 

dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara 

keseluruhan dari sistem. Dalam perancangan sistem, bagan alir terdiri atas dua 

jenis, yaitu bagan alir dokumen dan bagan alir sistem. 

2.11.1 Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart) 

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir dokumen (document flowchart) atau 

bisa disebut juga sebagai bagan alir formulir yang merupakan bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. 

Dalam pembuatannya, document flowchart memiliki ketentuan-ketentuan yang 

harus diperhatikan.  

2.11.2 Bagan Alir Sistem (System Flowchart) 

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir sistem (system flowchart) 

merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk 

menggambarkan prosedur di dalam sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa 
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yang dikerjakan di sistem. Pembuatan system flowchart memiliki aturan dan 

ketentuan yang harus diikuti. Seperti halnya dalam pembuatan document flowchart, 

system flowchart memiliki notasi-notasi sebagai representasi dari proses kerja suatu 

sistem. Sebagian notasi dalam system flowchart memiliki kesamaan dengan notasi 

yang ada pada document flow seperti, terminator (start/end), dan notasi laporan. 

Selain kedua notasi tersebut terdapat perbedaan secara bentuk dan fungsinya.  

2.11.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Jogiyanto (2005), DFD adalah diagram yang menggunakan 

notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. DFD menggambarkan 

komponen-komponen yang ada pada suatu sistem serta aliran-aliran data. Fungsi 

utama dari DFD yaitu untuk memudahkan analis sistem untuk menggambarkan 

suatu sistem sebagai satu fungsi yang saling berhubungan antara satu dengan yang 

lain. 

DFD digunakan untuk menyajikan sistem dalam beberapa tingkat 

perincian dari yang sangat umum ke yang sangat terperinci. DFD banyak digunakan 

oleh analis sistem untuk mewakili elemen logis dari sistem. Akan tetapi, teknik ini 

tidak mewakili sistem fisik. Dengan kata lain, DFD menunjukkan tugas logis yang 

sedang dilakukan, namun tidak menunjukkan cara melakukannya atau siapa (atau 

apa) yang melakukannya.  

2.11.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram adalah sebuah diagram yang secara 

konseptual memetakan hubungan antar penyimpanan pada data flow diagram 

diatas. Entity relationship diagram ini digunakan untuk melakukan permodelan 

terhadap struktur data dan hubungannya. Penggunaan entity relationship diagram 
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ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan sebuah database 

yang baik (Wahana Komputer, 2010). 

 

2.12 Tools Pemrograman 

Tools pemrograman adalah alat-alat yang digunakan oleh pengembang sistem 

untuk membuat, men-debug, me-maintenance, atau untuk mendukung sistem yang 

digunakan. Dalam rancang bangun aplikasi perencanaan jumlah produksi pada PT. 

Indoberka Investama, tools pemrograman yang digunakan adalah Notepad++, HTML, 

PHP, dan perangkat lunak manajemen basis data MySQL. 

2.12.1 Definisi Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah program freeware yang berfungsi sebagai editor 

pengganti notepad default bawaan Windows. Notepad++ ditulis dalam C++ yang 

menjamin kecepatan eksekusi lebih tinggi dan ukuran program yang lebih kecil. 

Editor ini biasa digunakan untuk mengedit halaman web berformat html standar 

menggantikan Dreamweavver. (Kurniawan & Java, 2010) 

2.12.2 Bahasa Pemrograman 

Utami dan Sukrisno (2005) mendefinisikan bahasa pemrograman sebagai 

kumpulan aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna 

komputer membuat program yang dapat dijalankan dengan aturan tersebut. Bahasa 

pemrograman dapat dikelompokan dalam berbagai macam sudut pandang. Salah 

satu pengelompokan bahasa pemrograman adalah pendekatan dari notasi bagasa 

pemrograman tersebut, apakah lebih dekat ke bahasa mesin atau ke bahasa manusia. 

Dengan cara ini bahasa pemrograman dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu 

bahasa tingkat rendah (low-level languanges) dan bahasa tingkat tinggi (high-level 

languanges). Dalam rancang bangun aplikasi perencanaan jumlah produksi pada 
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PT. Indoberka Investama, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Hyper Text 

Markup Languange (HTML), Hypertext Preprocessor (PHP), Cascading Style 

Sheet (CSS), Javascript, dan Structured Query Languange (SQL). Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

A. Definisi Hypertext Markup Language (HTML) 

Hypertext markup language adalah sebuah markup language yang 

didesain untuk membuat halaman web dan informasi lain yang dapat dilihat melalui 

browser. Hypertext markup language digunakan untuk menstruktur informasi dan 

dapat digunakan untuk mendefinisikan samantik dari sebuah dokumen. 

(Siswoutomo, 2005) 

B. Definisi Hypertext Preproxessor (PHP) 

Hypertext preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman scripting 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Walaupun dikenal sebagai bahasa 

untuk membuat halaman web, tapi hypertext preprocessor sebenarnya juga dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi commend line namun juga GUI. (Zaki & 

Community, 2008) 

C. Cascading Style Sheet (CSS) 

Sulistyawan dkk. (2008) mendefinisikan CSS sebagai suatu bahasa 

stylesheet yang digunakan untuk mengatur style suatu dokumen. Pada umumnya 

CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa 

HTML dan XHTML. CSS memungkinkan web developer untuk memisahkan 

HTML dari aturan-aturan untuk membentuk tampilan sebuah website.  

CSS adalah sebuah dokumen yang berdiri sendiri dan dapat dimasukkan 

dalam kode HTML atau sekedar menjadi rujukan oleh HTML dalam pendefinisian 
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style. CSS menggunakan kode-kode yang tersusun untuk menetapkan style pada 

elemen HTML atau dapat juga digunakan untuk membuat style baru yang biasa 

disebut class. CSS dapat mengubah besar kecilnya teks, mengganti warna 

background pada sebuah halaman, atau dapat pula mengubah warna border pada 

tabel, dan masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan oleh CSS. Singkatnya, CSS 

digunakan untuk mengatur susunan tampilan pada halaman HTML. 

D. Javascript 

 Menurut Wahana Komputer (2010). Javascipt merupakan bahasa yang 

berbentuk kumpulan skrip yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang 

tampak lebih interaktif pada dokumen web. Dengan kata lain, bahasa ini adalah 

bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan ke dalam bahasa 

pemrograman HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah-perintah pada 

sisi klien, dan bukan sisi server dokumen web. Javascipt tidak membutuhkan 

compilator karena pemasangannya diselipkan pada bahasa pemrograman HTML.  

 Kelebihan dari penggunaan Javascript adalah sebagai berikut : 

1) Lebih praktis dan mudah sebab Javascript memiliki sedikit sintaks. 

2) Koneksi cepat sebab peletakan program berada pada sisi klien, berukuran file 

sangat kecil, dan dapat dijalankan langsung di browser. 

Sedangkan kekurangan Javascript terdapat pada pengelolaan objek yang 

terbatas. 

E. Structured Query Languange (SQL) 

 Menurut Arief (2006), Structured Query Languange (SQL) adalah salah 

satu bahasa generasi level ke-4 yang awalnya dikembangkan oleh IBM. SQL adalah 

bahasa yang bersifat request oriented dan bersifat non-prosedural, sehingga lebih 
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mudah untuk dipelajari karena sintaksis yang digunakan hampir menyerupai bahasa 

yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, SQL lebih 

fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, SQL juga bersifat non case sensitive 

Banyak vendor pembuat Database Management System (DBMS) yang saat ini 

menggunakan SQL sebagai standarisasi dalam produk mereka, seperti ORACLE, 

Microsoft SQL Server, PostGreSQL, dan MySQL.  

 SQL memiliki tiga bagian utama, yaitu : 

1) DDL (Data Definition Languange), yaitu perintah yang memiliki kemampuan 

untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan 

penghapusan objek seperti tabel, indeks, bahkan basis datanya sendiri. 

Misalnya : CREATE, DROP, dan ALTER. 

2) DML (Data Manipulation Languange), yaitu perintah yang berhubungan 

dengan proses manipulasi data pada tabel atau record. Misalnya : INSERT, 

UPDATE, SELECT, dan DELETE. 

3) DCL (Data Control Languange), yaitu perintah yang digunakan untuk 

mengontrol data. Misalnya : GRANT dan REVOKE. 

2.12.3 Database Management System (DBMS) 

Yanto (2016) mendefinisikan DBMS sebagai sebuah paket program 

(software) yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, 

pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. 

Perangkat lunak yang tergolong ke dalam DBMS antara lain, Microsoft SQL 

Server, MySQL, ORACLE, Microsoft Access, dan lain-lain.  

 Penyimpanan data dalam DBMS akan mempunyai banyak manfaat dan 

kelebihan, antara lain : 
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1) Performance, misalnya efisiensi dalam hal media penyimpanan dan 

penggunaan memori. 

2) Integrity, misalnya kemampuan DBMS untuk mengatasi masalah 

redundancy atau kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama 

yang dapat menyebabkan pemborosan media penyimpanan. 

3) Independency, misalnya kemudahan dalam mengubah struktur basis data 

tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. 

4) Centralization, misalnya kemudahan dalam mengelola basis data yang 

terpusat dan konsistensi data yang diakses bersama-sama lebih terjamin 

5) Security, yaitu sistem keamanan DBMS yang lebih fleksibel daripada 

pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS memberikan 

keluwesan untuk meberikan hak akses kepada pengguna. 

Dalam rancang bangun aplikasi perencanaan jumlah produksi pada PT. 

Indoberka Investama, DBMS yang digunakan adalah MySQL. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

A. Definisi MySQL 

MySQL merupakan salah satu sistem database yang sangat handal karena 

menggunakan sistem SQL. Pada awalnya SQL berfungsi sebagai bahasa 

penghubung antara program database dengan bahasa pemrograman yang kita 

gunakan. Dengan adanya SQL maka para pemrograman jaringan dan aplikasi tidak 

mengalani kesulitan sama sekali didalam menghubungkan aplikasi yang mereka 

buat. Setelah itu SQL dikembangkan lagi menjadi sistem database dengan 

munculnya MySQL. MySQL merupakan database yang sangat cepat, beberapa 

user dapat menggunkan secara bersamaan, dan lebuh lengkap dari SQL. MySQL 
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merupakan salah satu software gratis yang dapat di-download melalui situsnya. 

MySQL merupakan sistem manajemen database, relasional sistem database dan 

software open source.


