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PERANCANGAN SISTEM DAN PENERAPAN METODE 

MONTE CARLO UNTUK MEMPREDIKSI PERMINTAAN 

(Studi Kasus: Toko Keluarga) 

 

Nurul Aini 

 

ABSTRAK 

 

Dalam industri pemasaran, khususnya pangan pokok, penyediaan barang 

merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan 

konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, diperlukan persiapan perihal 

besaran persediaan barang yang tepat. Barang persediaan yang memiliki kapasitas 

berlebih, dapat menimbulkan beberapa masalah. Seperti yang dialami oleh Toko 

SEMBAKO Keluarga, Toko Keluarga seringkali mengalami overstock atau 

persediaan stok berlebih yang menimbulkan masalah pada biaya modal, dan 

pemanfaatan ruang persediaan barang. Masalah-masalah tersebut dapat 

memengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh Toko Keluarga, sehingga 

dibutuhkan prediksi pada permintaan barang yang akan terjadi di masa depan. 

Prediksi permintaan barang dapat dilakukan dengan menggunakan proses Simulasi 

Monte Carlo. Proses simulasi dilakukan dengan cara menghitung dari data transaksi 

historis Toko Keluarga selama 12 bulan (November 2020 – Oktober 2021). Hasil 

prediksi yang dilakukan dengan metode Simulasi Monte Carlo, menghasilkan nilai 

akurasi sebesar 91%, sehingga hasil prediksi tersebut masuk ke dalam kategori 

prediksi ‘Sangat Baik’, dan mampu digunakan sebagai alat bantu pengambilan 

keputusan dalam proses penyediaan barang persediaan. 

 

Kata kunci : Overstock, Prediksi, Statistika dan Probabilitas, Simulasi Monte 

Carlo. 
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SYSTEM DESIGN AND APPLICATION OF MONTE CARLO 

METHOD FOR PREDICTING DEMAND 

(Study Case: Toko Keluarga) 

 

Nurul Aini 

 

ABSTRACT 

 

In the marketing industry, especially staple food, the supply of goods is an 

important thing that must be done in meeting consumer needs. To meet consumer 

needs, it is necessary to prepare the right amount of inventory. Inventory items that 

have excess capacity, can cause several problems. As experienced by Toko 

SEMBAKO Keluarga, Toko Keluarga often experiences overstock or excess stock 

which causes problems with capital costs, and utilization of inventory space. These 

problems can affect the profits obtained by Toko Keluarga, so it takes a prediction 

on the demand for goods that will occur in the future. Prediction of demand for 

goods can be done using the Monte Carlo Simulation process. The simulation 

process is carried out by calculating from the historical transaction data of Toko 

Keluarga for 12 months (November 2020 – October 2021). The prediction results 

made using the Monte Carlo Simulation method, yielded an accuracy value of  91%, 

so that the prediction results were included in the 'Very Good' prediction category, 

and could be used as a decision-making tool in the process of supplying inventory. 

 

Keywords : Overstock, Prediction, Statistics and Probability, Monte Carlo 

Simulation. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan pokok memiliki definisi sebagai pangan yang rutin 

dikonsumsi dengan jumlah kuantitas tertentu, bahan pangan dijadikan 

sebagai bagian yang penting dalam pola makan, yang berfungsi sebagai 

sumber asupan dan gizi utama (FAO, 2010). Sembilan Bahan Pokok atau 

disingkat SEMBAKO adalah sembilan jenis bahan pangan yang penting 

untuk masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan 

No.115/MPP/KEP/2/1998, ke sembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu 

dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan 

ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, 

garam beryodium dan bernatrium. 

SEMBAKO merupakan jenis barang yang termasuk dalam Klasifikasi 

FSN sebagai kategori fast moving atau material dengan laju pemakaian lebih 

dari satu kali dalam kurun waktu satu tahun, karena SEMBAKO memiliki 

tingkat permintaan yang tinggi, guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-

hari, dan dikarenakan pergerakan permintaannya yang cepat. Permintaan 

SEMBAKO, khususnya telur, yang tinggi terjadi pada Toko Keluarga, 

berlokasi di Jalan Bendungan Hilir Raya, Kelurahan Bendungan Hilir, 

Kecamatan Tanah Abang. Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko, 

penjual kerap kali mengalami kesulitan saat hendak melakukan persediaan 

telur di bulan berikutnya, karena penjual tidak memprediksi permintaan telur 

yang akan naik atau turun melalui perhitungan probabilitas dan statistik. 

Penjual mengeluh sering terjadinya persediaan berlebih (overstock), sehingga 

mengakibatkan penumpukan barang yang memakan ruangan, dan kerugian 

pada Toko Keluarga. 

Apabila kondisi tersebut terjadi terus-menerus, akan memengaruhi 

optimasi modal yang dimiliki oleh Toko Keluarga. Selain itu dampak dari 

overstock yang dialami oleh Toko Keluarga adalah berkurangnya 
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pemanfaatan ruang persediaan barang, dan terjadinya pemborosan akibat 

persediaan telur yang tidak lagi segar dan tidak layak untuk dikonsumsi, 

sehingga telur tidak dapat dijual kepada konsumen. 

Masalah persediaan yang berlebih tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan analisis terhadap data transaksi historis dari permintaan telur yang 

terjadi pada Toko Keluarga, dan memprediksi, sehingga menghasilkan 

informasi dari kumpulan data masa lalu berupa sebuah prediksi permintaan 

telur pada bulan yang akan datang. Adapun metode yang tepat dalam 

memprediksi dan memberikan solusi dari permasalahan overstock, yaitu 

metode Simulasi Monte Carlo. 

Dengan melihat data permintaan telur serta frekuensi permintaan yang 

terjadi pada Toko Keluarga, maka metode yang tepat untuk dilakukannya 

prediksi adalah metode Monte Carlo, menurut DQLab.id dalam Contoh 

Teknik Pengolahan Data dengan Analisis Monte Carlo, metode ini 

menggunakan variabel acak sebagai hasil dari model yang komprehensif, 

sehingga perilaku elemen individu dapat diprediksi. Dikarenakan probabilitas 

adalah ukuran yang terukur, maka dapat menyatakan sebuah ukuran 

kemungkinan dari terjadinya suatu peristiwa yang akan mendatang. 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk membangun sebuah sistem prediksi permintaan telur yang akan 

datang berdasarkan kumpulan data historis yang terjadi pada Toko Keluarga, 

yang dimana kumpulan data tersebut berisikan informasi mengenai 

kemungkinan permintaan telur yang terjadi selama 12 bulan dengan nilai 

frekuensi yang tidak tetap. 

Setelah hasil dari perhitungan probabilitas permintaan telur 

didapatkan, maka sistem prediksi berbasis website dapat dibangun 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Pembangunan sistem 

prediksi dilakukan dengan harapan agar pemilik Toko Keluarga memiliki alat 

bantu berupa website yang dapat memprediksi permintaan dari suatu barang 

yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga masalah overstock ataupun 

masalah pemborosan lainnya dapat diatasi, dan sistem prediksi tersebut 



3 

 

diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyediaan 

barang persediaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara mengatasi overstock pada Toko Keluarga yang 

disebabkan oleh kesalahan dalam penyediaan telur? 

2. Bagaimana kinerja dari penerapan metode Monte Carlo terhadap 

prediksi permintaan telur pada Toko Keluarga? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ada pun batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pengolahan data transaksi historis di Toko Keluarga pada bulan 

November 2020 – Oktober 2021. 

2. Informasi berupa permasalahan yang sering dialami oleh penjual 

Toko Keluarga. 

3. Metode prediksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Monte 

Carlo. 

4. Membangun sebuah sistem prediksi dengan menerapkan metode 

Monte Carlo. 

5. Perancangan sistem yang akan dibangun berdasarkan analisis 

kebutuhan pengguna. 

6. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 

(Hypertext Preprocessor) dengan framework CodeIgniter 3. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Menghasilkan informasi berupa prediksi permintaan telur yang akan 

terjadi di bulan berikutnya.  

2. Mengatasi permasalahan overstock pada Toko Keluarga.  
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3. Memaksimalkan modal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan 

pemanfaatan ruang penyimpanan persediaan barang pada Toko 

Keluarga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:  

a. Bagi Penulis 

1. Membantu penulis dalam memahami metode prediksi yang 

akan terjadi pada masa depan dengan menggunakan 

perhitungan statistika.  

2. Membantu penulis dalam mengolah data historis, sehingga 

dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dan 

berguna.  

3. Membantu penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan 

selama masa perkuliahan, khususnya dalam Mata Kuliah 

Probabilitas dan Statistika, Predictive Analytics, dan Web 

Programming. 

b. Bagi Institusi 

1. Dapat melakukan persediaan barang melalui hasil prediksi 

permintaan yang akan terjadi di masa depan.  

2. Dapat meminimalisir terjadinya pemborosan.  

3. Dapat mengoptimalkan modal toko.  

4. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang penyimpanan 

barang persediaan.  

c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mengetahui manfaat dari data 

historis, dan cara pengolahan data, hingga menghasilkan sebuah 

informasi yang bermanfaat dan berguna. 

 

1.6 Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan 

informasi berupa prediksi permintaan telur yang akan terjadi di Toko 

Keluarga, dan mengatasi masalah overstock. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penulisan proposal tugas akhir: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai masalah latar belakang dilakukannya 

penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan luaran yang diharapkan dari penelitian ini. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, 

prosiding, atau situs resmi yang mendukung penelitian ini hingga relevan. 

Teori yang dibahas pada bab ini berupa pengertian, konsep, dam metode yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tahap penelitian, uraian penelitian, kerangka berpikir, 

alat dan bahan yang digunakan, dan tahapan kegiatan yang meliputi waktu 

dan tempat pelaksanaan, dan jadwal kegiatan. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan proses dari analisis data historis, pengolahan data, 

analisis perhitungan probabilitas dan statistika, analisis kebutuhan pengguna, 

hingga pembangunan sistem prediksi. 

BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan hasil perhitungan probabilitas dan statistika terhadap data transaksi 

historis. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur 

2.1.1 Definisi Telur 

Telur merupakan salah satu bahan pangan pokok yang masuk 

ke dalam daftar ke sembilan bahan pokok. Telur merupakan produk 

dari hasil peternakan yang memiliki kecukupan gizi bagi masyarakat, 

telur dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

(Sudaryani, 2003). 

 

2.1.2 Manfaat Telur 

Telur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan 

kebutuhan gizi tubuh sehari-hari, berikut merupakan manfaat dari 

telur bagi tubuh, (Sudaryani, 2003): 

1. Telur mengandung sekitar 6 gram protein, sejumlah vitamin A, B, 

D, K, kolin, selenium, yodium, fosfor, besi, dan seng. 

2. Menjaga kesehatan membran sel di seluruh tubuh dan membantu 

tubuh menjaga kadar asam amino di tingkat normal dapat 

dilakukan oleh kolin pada telur.  

3. Baik untuk fungsi mental dan daya ingat. 

4. Selenium pada telur berperan sebagai mineral untuk 

mempertahankan kekebalan tubuh dan merupakan antioksidan 

yang kuat.  

5. Kandungan vitamin B (folat dan riboflavin) pada telur penting 

bagi tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi, dan penting 

untuk mencegah cacat lahir.  

6. Kandungan vitamin A pada telur baik untuk penglihatan, 

pertumbuhan sel, dan kulit yang sehat.  

7. Kandungan vitamin E sebagai antioksidan yang bekerja sama 

dengan vitamin C, dan selenium pada telur dapat mencegah 

kerusakan tubuh dari radikal bebas. 
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8. Telur dapat mengentalkan darah dengan tujuan menurunkan risiko 

serangan jantung dan stroke. 

 

2.1.3 Kualitas Telur 

Kualitas telur memiliki pengaruh terhadap kesehatan tubuh, 

karena pangan yang dikonsumsi akan berisiko pada tubuh. Pentingnya 

mengetahui kualitas telur sebelum dikonsumsi agar seluruh manfaat 

yang dimiliki oleh telur dapat berpengaruh baik pada kesehatan tubuh. 

Melalui standar umum, telur memiliki 3 (tiga) tingkat kualitas 

(grade), yaitu Grade AA, Grade A, dan Grade B. Berikut merupakan 

jenis kualitas dari telur, (U.S. Department of Agriculture): 

1. Grade AA dan Grade A adalah telur dengan minat tertinggi dan 

sering dibeli oleh konsumen, terutama industri tata boga. 

Ketahanan bagus yang dimiliki pada telur dengan kualitas AA dan 

A dapat dilihat melalui kuning telur, putih telur, dan rongga 

udaranya, mereka cenderung lebih kokoh. 

2. Grade B adalah kualitas telur yang memiliki satu atau beberapa 

kekurangan di dalam telur tersebut, seperti kulit telur yang 

memiliki noda, memiliki rongga udara yang besar, putih telur yang 

terlalu berair, dan kuning telur yang melebar. Kecil kemungkinan 

pada telur dengan kualitas B untuk dapat dikonsumsi oleh 

konsumen. 

 

2.1.4 Faktor Kualitas Telur 

Kualitas dari telur dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

faktor keturunan unggas, kualitas pangan yang dimakan oleh unggas, 

sistem pemeliharaan unggas, iklim cuaca tempat tinggal unggas, dan 

umur telur itu sendiri. (Lies Suprapti, 2002). 

Faktor yang timbul dari umur telur secara umum adalah 

memiliki masa simpan selama 2 hingga 3 minggu sejak 

dikeluarkannya telur dari unggas. Telur yang disimpan melebihi 

jangka waktu simpan tersebut dan tanpa mendapatkan pengawetan, 
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akan mengalami penurunan kualitas hingga pembusukan. (Lies 

Suprapti, 2002). 

Telur yang mengalami penurunan kualitas, ditandai dengan 

adanya perubahan-perubahan secara alami, seperti kuning dan putih 

telur yang kental berubah menjadi cair dan keduanya tercampur, 

timbul bau busuk, bila diguncang telur tersebut berbunyi, timbul 

keretakan atau pecah pada kulit telur, dan bila dimasukkan ke air akan 

mengapung mendekati permukaan air. Dengan ciri-ciri tersebut, maka 

telur yang telah mengalami penurunan kualitas bahkan menuju 

pembusukan dinyatakan tidak layak untuk dijual dan dikonsumsi oleh 

konsumen. (Lies Suprapti, 2002). 

 

2.2 Probabilitas dan Statistika 

2.2.1 Probabilitas 

Probabilitas atau sering disebut sebagai peluang adalah sebuah 

kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian (event) yang 

berupa sebuah nilai atau besaran pada kejadian yang akan terjadi. 

(Reny Rian Marliana, 2019). 

Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya peristiwa 

secara acak. (Mendenhall dan Reinmunt 1982 dalam Reny Rian 

Marliana, 2019). 

Probabilitas atau peluang dari suatu kejadian merupakan 

frekuensi relatif dari suatu eksperimen. Hal tersebut mendefinisikan 

makna bahwa probabilitas dapat dihitung dari suatu kejadian 

berdasarkan jumlah hasil (outcome) dari suatu eksperimen, kemudian 

membaginya dengan total jumlah hasil yang mungkin muncul dari 

eksperimen tersebut. 

 

2.2.2 Statistika 

Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu 

metode dengan teknik yang dimulai dari pengumpulan data, 

pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data, sehingga data 
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tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan 

keputusan. (DR. Boediono 2014 dalam Reny Rian Marliana, 2019). 

 

2.2.3 Fungsi Probabilitas dan Statistika 

Metode statistik pada penelitian dapat menjadi salah satu 

bagian dari teknik pengumpulan data, dalam penentuan sampel dan 

dalam analisis data. (Nasir 1985 dalam Safitri Jaya, 2015). 

Ada pun fungsi atau kegunaan lain dari metode statistika 

dalam penelitian, (Safitri Jaya, 2015): 

1. Analisis Data 

Membantu bidang penelitian dalam membaca data yang telah 

diolah sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Peramalan 

Membantu bidang penelitian dalam menentukan prediksi pada 

suatu kejadian yang akan mendatang. 

3. Uji Hipotesa 

Membantu bidang penelitian dalam menggunakan sampel, 

melihat perbedaan objek yang diteliti, dan melihat hubungan antar 

variabel. 

4. Ilmu Statistik 

Membantu bidang pemerintahan dalam melakukan perbandingan 

hasil dari sebuah pembangunan. 

 

2.3 Metode Monte Carlo 

Metode Monte Carlo merupakan gabungan dari nomor yang diartikan 

menjadi metode simulasi statistik. Metode ini telah diterapkan dalam proses 

yang melibatkan sifat acak dan memiliki kegunaan sebagai alat untuk 

mengukur kriteria-kriteria fisik sulit bahkan tidak mungkin dipecahkan 

dengan menggunakan perhitungan pengukuran eksperimental. Metode Monte 

Carlo merupakan prosedur pemecahan  komputasi yang mengaitkan sampel 

acak secara berulang untuk menghasilkan sebuah prediksi. (DQLab.id, 2018). 
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Tahapan dari simulasi Monte Carlo terbagi menjadi lima bagian, 

(BINUS. 2017): 

1. Menetapkan distribusi probabilitas 

Menetapkan distribusi probabilitas adalah proses menguji 

hasil dari data historis, yaitu dengan cara membagi frekuensi 

pengamatan dengan jumlah pengamatan total. Berikut merupakan 

penulisan rumus dari penetapan distribusi probabilitas: 

𝑃𝑏(𝑖) =
𝑓𝑘

𝑛
     (𝟏) 

Keterangan: 

Pb(i) = Probabilitas Distribusi 

fk = Frekuensi 

n = Total Frekuensi 

 

2. Membuat distribusi probabilitas kumulatif 

Membuat distribusi probabilitas kumulatif dapat dilakukan 

dengan menjumlahkan distribusi probabilitas dengan tiap angka 

kemungkinan yang akan terjadi. Berikut merupakan penulisan 

rumus dari pembuatan distribusi probabilitas kumulatif: 

𝐷𝑖 + 𝑃𝑖     (𝟐) 

Keterangan: 

Di = Distribusi probabilitas 

Pi = Angka kemungkinan 

 

3. Menetapkan interval angka acak  

Interval angka acak dapat ditentukan dari hasil perhitungan 

distribusi probabilitas kumulatif dari tiap bulan peristiwa. Dengan 

ketentuan nilai 𝑥 berada dalam interval −∞ ≤ 𝑥 ≤ ∞, yang 

dimana 𝑥 merupakan variabel kontinu. 

 

4. Membangkitkan angka acak 

Membangkitkan angka acak bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah urutan angka, sehingga dari hasil perhitungan yang telah 
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dilakukan didapatkan distribusinya. Pada penelitian ini angka acak 

akan dibangkitkan dengan metode Linear Congruential Generator 

(LCG). Berikut merupakan penulisan rumus dari metode LCG: 

𝑋𝑛 = (𝑎. 𝑋𝑛−1 + 𝑏)𝑚𝑜𝑑 𝑚     (𝟑) 

Keterangan: 

𝑋𝑛 = Bilangan acak ke-n 

𝑋𝑛−1 = Bilangan acak sebelum nilai n 

a = Faktor perkalian 

b = Increment 

mod = Modulus 

m = Modulus pembagi 

 

5. Menyimulasikan percobaan 

Hasil dari perhitungan dapat disimulasikan secara sederhana 

dengan memilih angka acak yang telah dibangkitkan, dan simulasi 

percobaan dapat dimulai dari titik mana pun, kemudian dapat 

dilihat dalam interval berapa setiap angka muncul. 

 

2.4 Sistem Prediksi 

2.4.1 Sistem 

Sistem adalah kumpulan subsistem, dan komponen yang 

bekerja sama satu dengan lainnya agar mencapai hasil (output) dengan 

tujuan yang telah dibuat. (Mulyani, 2016). 

 

2.4.2 Prediksi 

Prediksi adalah proses perhitungan secara sistematis mengenai 

suatu kemungkinan yang pasti terjadi di masa yang akan mendatang 

berdasarkan data historis, dengan tujuan meminimalisir kesalahan 

yang akan terjadi. (Setyowati, 2014). 
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2.5 Analisis PIECES 

Analisis PIECES merupakan sebuah metode yang memberikan hasil 

berupa solusi dari pemecahan suatu masalah, melalui tahap identifikasi, 

permasalahan pada sistem yang sedang berjalan akan terpecahkan. Ada pun 

tujuan utama dari analisis PIECES, yaitu mencari kelemahan sistem dan 

menganalisis kebutuhan sistem yang kemudian dikembangkan dengan 

indikator pada analisis PIECES. (Anwardi. 2020). 

Terdapat 6 indikator pada analisis PIECES yang meliputi 

Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Services, serta 

fungsi dari tiap indikator tersebut: 

1. Performance 

Merupakan tahap mengidentifikasi kinerja untuk 

mendeskripsikan situasi saat ini, dan transaksi yang terjadi pada 

suatu waktu.  

2. Information 

Merupakan tahap mengidentifikasi dalam perolehan informasi 

pada sistem yang sedang berjalan, informasi tersebut kemudian 

dinilai untuk dilihat tingkat keefektifannya.  

3. Economy 

Merupakan tahap mendeskripsikan manfaat yang akan diperoleh 

saat menerapkan sistem informasi, dan membandingkannya 

dengan sistem yang berjalan secara manual.  

4. Control 

Merupakan tahap kontrol pada keamanan dengan 

mendeskripsikan kendali terhadap aliran data dan informasi saat 

proses bisnis sedang bekerja.  

5. Efficiency 

Merupakan tahap mengidentifikasi data input ke dalam sistem, 

melihat besaran data yang masuk ke dalam sistem, yang 

memengaruhi tingkat efisien dalam penggunaan sumber daya 

informasi.  

6. Services 
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Merupakan tahap mengidentifikasi pada situasi pelayanan yang 

terdapat di dalam sistem yang sedang berjalan. 

 

2.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah proses atau model dari logika data 

yang dibangun untuk menggambarkan aliran data, asal dan tujuan data 

bergerak pada sistem, menjelaskan tempat penyimpanan data dan proses di 

dalamnya. (Muslihudin dan Oktafianto, 2016). 

DFD memiliki simbol-simbol atau notasi dalam penggambarannya, 

yang memiliki penjelasan melalui visualisasi gambar mengenai detil dari 

penjelasan simbol itu sendiri. Berikut merupakan komponen simbol atau 

notasi yang terdapat dalam Data Flow Diagram. 

 

Tabel 1 Tabel Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol  Nama  Keterangan  

 

Proses 

Simbol ini menjelaskan 

proses aktivitas pada 

sistem yang biasanya 

diawali dengan 

menggunakan kata 

kerja. 

 

Entitas 

Simbol ini menjelaskan 

aktor yang ada pada 

luar sistem, tetapi 

entitasnya dapat 

melakukan aktivitas 

dengan sistem. 

 Aliran data 

Simbol ini menjelaskan 

hubungan dengan 

simbol atau entitas 

lainnya yang terdapat 

dalam sistem. 
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2.7 Website 

Website merupakan kumpulan dari halaman yang berguna untuk 

menampilkan informasi berupa tulisan, gambar bergerak atau tidak, animasi, 

audio, dan atau gabungan dari seluruh komponen informasi tersebut. Website 

memiliki 2 (dua) sifat, yaitu statis dan dinamis. Website dengan sifat statis 

merupakan website dengan isi konten yang tidak berubah, sedangkan dinamis 

merupakan website dengan isi konten yang berubah dengan maksud tujuan 

memperbarui informasi yang ada. (Bekti, 2015). 

Website dapat dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman, 

yang merupakan kumpulan untaian kata perintah berupa instruksi yang terdiri 

dari banyak baris, yang dimengerti oleh komputer. (CODEPOLITAN, 2019). 

 

2.7.1 Hypertext Preprocessor (PHP) 

Hypertext Preprocessor atau PHP adalah salah satu bahasa 

pemrograman berbasis kode program yang membentuk kode mesin, 

yang dapat dibaca oleh komputer. Sifat server-side yang dimiliki oleh 

PHP dapat disisipkan ke dalam Hypertext Markup Language 

(HTML). (Supono dan Putratama, 2018). 

Selain disisipkan pada HTML, PHP dapat digabungkan 

dengan JavaScript untuk meningkatkan fungsionalitas pada sebuah 

website. (dicoding, 2020). 

 

2.7.2 CodeIgniter 3 

Framework adalah sebuah susunan dari kerangka kerja yang 

berguna dalam pengembangan sebuah website. Selain itu, framework 

dibangun untuk mempermudah web developer dalam menulis barisan 

kode bahasa pemrograman. Kegunaan lain dari framework adalah 

menampilkan kode barisan secara lebih terstruktur dan mempercepat 

pembangunan sebuah website. (dicoding, 2019). 
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Salah satu framework  yang biasa digunakan dalam bahasa 

pemrograman PHP adalah CodeIgniter, atau biasa disingkat menjadi 

CI. CI merupakan framework dengan susunan arsitektur yang 

memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu susunan arsitektur MVC atau 

Model, View, Controller. Dengan MVC dapat membuat penulisan 

barisan kode menjadi lebih spesifik. (dicoding, 2019). 

 

2.8 Black Box Testing 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode Black Box 

Testing yang berfokus pada uji coba sistem secara fungsional, memastikan 

sistem yang diuji berfungsi dengan baik pada tahap akhir proyek. 

Black Box Testing mengumpulkan kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengujian pada fungsionalitas program yang berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari suatu sistem atau perangkat lunak. (Mustaqbal, 

dkk, 2015). 

 

2.9 Akurasi 

Ukuran akurasi dari suatu prediksi merupakan ukuran kesalahan yang 

terjadi pada prediksi. Ukuran akurasi berisikan mengenai perbedaan hasil 

antara hasil prediksi dan faktual permintaan. Hasil dari prediksi tidak 

selamanya sama dengan hasil permintaan faktual karena beberapa faktor 

tertentu. (Nasution, 2008). 

Dasar dari suatu prediksi adalah mengenai akurasi yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dari ketepatan penggunaan sebuah metode 

terhadap proses pengolahan data.  

MAPE merupakan ukuran kesalahan yang tidak mutlak, yang 

dihasilkan dari perhitungan rata-rata kesalahan mutlak selama bulan waktu 

tertentu, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga hasil dari MAPE 

berupa sebuah persentase. (Susanto, 2017). 

Nilai persentase pada kemampuan model peramalan yang dihitung 

dalam MAPE dapat didefinisikan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut 

(Lewis, 1982): 
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1. < 10% = Sangat baik 

2. 10%-20% = Baik 

3. 20%-50% = Wajar 

4. > 50% = Tidak akurat 

Rumus untuk melakukan perhitungan MAPE dapat ditunjukkan, 

sebagai berikut: 

1

𝑛
∑ |

𝐴𝑖 − 𝐹𝑖

𝐴𝑖
| × 100%

𝑛

𝑖=1

     (𝟒) 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

𝐴𝑖 = Nilai data aktual 

𝐹𝑖 = Nilai peramalan 

 

2.10 Penelitian yang Relevan 

Untuk melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi literatur 

yang menjelaskan konsep dari teori yang berkaitan dengan permasalahan 

pada penelitian ini. Sebagai dasar pemahaman, penulis mengambil sumber 

dari jurnal, artikel, atau prosiding yang relevan, sehingga dapat menjadi acuan 

dalam penelitian penulis. 

 

Tabel 2 Tabel Penelitian yang Relevan 

No. 
Penulis 

dan Tahun 
Judul 

Metode 

yang 

Digunakan 

Hasil 

1 Riska 

Prawita. 

2021. 

Simulasi 

Metode Monte 

Carlo dalam 

Menjaga 

Persediaan Alat 

Tulis Kantor 

Monte 

Carlo 

Penelitian ini bertujuan 

memprediksi permintaan 

ATK pada IAIN 

Batusangkar agar 

persediaan ATK di IAIN 

Batusangkar mencapai 

salah satu tujuan dari 
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manajemen, yaitu efektif 

dan efisien. Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini merupakan 

kumpulan data pada tahun 

2018 – 2019. Prediksi 

permintaan ATK dalam 

penelitian ini 

menggunakan Simulasi 

Monte Carlo. Dari hasil 

simulasi tersebut 

didapatkan tingkat akurasi 

sebesar 96.92%, maka 

hasil simulasi prediksi 

dapat digunakan oleh IAIN 

Batusangkar sebagai alat 

bantu pengambil 

keputusan dalam 

menyediakan ATK di 

tahun berikutnya. 

2 Elvin 

Syahrin, 

Julius 

Santony, 

dan 

Jufriadif 

Na’am. 

2019. 

Pemodelan 

Penjualan 

Produk Herbal 

Menggunakan 

Metode Monte 

Carlo 

Monte 

Carlo 

Penelitian ini bertujuan 

memprediksi permintaan 

produk herbal pada masa 

yang akan datang, guna 

meningkatkan penjualan 

dan menganalisis 

perkembangan dari 

penjualan produk herbal. 

Prediksi permintaan 

produk herbal dalam 

penelitian ini 

menggunakan metode 
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Monte Carlo. Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini merupakan 

kumpulan data pada tahun 

2016 – 2017, kemudian 

diolah dengan perangkat 

lunak Matlab 2014a. Dari 

hasil prediksi tersebut 

menghasilkan tingkat 

akurasi sebesar 97%, maka 

prediksi tersebut dinilai 

layak untuk membantu 

manajemen perusahaan 

dalam menentukan 

persediaan barang yang 

akan datang. 

3 Abdussalam 

Al Akbar, 

Hendri 

Alamsyah, 

dan Riska. 

2020. 

Simulasi 

Prediksi Jumlah 

Mahasiswa Baru 

Universitas 

Dehasen 

Bengkulu 

Menggunakan 

Metode Monte 

Carlo 

Monte 

Carlo 

Penelitian ini bertujuan 

memprediksi jumlah 

mahasiswa baru dari tiap 

program studi yang akan 

masuk pada tiap tahun 

yang akan mendatang. 

Prediksi dalam penelitian 

ini menggunakan metode 

Monte Carlo. Teknik 

pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan 

dengan observasi  secara 

langsung terhadap objek 

dan mengambil sampel 

data tahun 2013 – 2017. 

Perancangan sistem pada 
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penelitian ini 

menggunakan bahasa 

pemrograman Visual 

Basic. Dari hasil prediksi 

jumlah mahasiswa baru 

yang masuk, didapatkan 

nilai akurasi sebesar 100%, 

maka hasil prediksi 

tersebut dinilai dapat 

memberikan informasi 

mengenai penerimaan 

mahasiswa baru. 

4 Dina 

Mardiat. 

2020. 

Simulasi Monte 

Carlo dalam 

Memprediksi 

Tingkat 

Lonjakan 

Penumpang 

Monte 

Carlo 

Penelitian ini bertujuan 

memprediksi tingkat 

lonjakan penumpang PT 

Tri Arga Travel, agar 

pemimpin perusahaan 

dapat membuat suatu 

kebijakan dalam 

menghadapi kelonjakan 

penumpang tersebut. 

Prediksi dalam penelitian 

ini menggunakan metode 

Monte Carlo. Data yang 

digunakan dalam 

memprediksi merupakan 

kumpulan data pada tahun 

2017 – 2019 dengan rute 

Padang – Perawang. Dari 

hasil prediksi tersebut 

diperoleh tingkat akurasi 

sebesar 86.74%, maka 
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hasil prediksi tersebut 

dapat digunakan dalam 

meningkatkan pelayanan 

PT Tri Arga Travel pada 

masa yang akan datang. 

5 Hasanatul 

Iftitah, dan 

Yuhandri 

Yunus. 

2020. 

Prediksi Tingkat 

Penerimaan 

Lulusan Siswa 

Kejuruan dalam 

Dunia Usaha 

dan Industri 

Menggunakan 

Metode Monte 

Carlo 

Monte 

Carlo 

Penelitian ini bertujuan 

memprediksi tingkat 

penerimaan siswa lulusan 

SMK Negeri 4 Kota Jambi. 

Prediksi dalam penelitian 

ini menggunakan metode 

Monte Carlo. Data yang 

digunakan dalam prediksi 

ini merupakan kumpulan 

data pada tahun pelajaran 

2015 – 2019. Perancangan 

sistem yang dibangun 

menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Dari 

hasil penelitian tersebut 

diperoleh tingkat akurasi 

sebesar 84%, maka hasil 

prediksi tersebut dapat 

digunakan sebagai 

informasi untuk SMK 

Negeri 4 Kota Jambi. 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alur Penelitian 

Berikut merupakan alur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

yang digambarkan pada flow chart berikut: 

 

Gambar 3.1 Gambar Alur Penelitian 
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3.2 Identifikasi Masalah 

Pada tahap mengidentifikasi masalah, penulis melakukan observasi 

secara langsung dengan mengunjungi Toko Keluarga dan melakukan analisis 

terhadap permasalahan yang kerap terjadi di Toko Keluarga secara langsung 

dengan tahap wawancara bersama pemilik Toko Keluarga. 

 

3.3 Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur, penulis melakukan literasi melalui 

kumpulan buku dan jurnal, yang terkait dengan teori probabilitas dan 

statistika, metode Monte Carlo, dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan 

dengan penelitian. Teori serta pembahasan tersebut bersumber dari berbagai 

macam literatur, seperti jurnal, website, dan e-Book. Dari tahap studi literatur, 

penulis mendapatkan sebuah referensi dalam pemecahan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data 

historis pembelian telur melalui laporan penjualan, selama bulan November 

2020 - Oktober 2021, yang terjadi pada Toko Keluarga. Data permintaan telur 

tersebut dihitung dalam satuan per kilogram, dan diakumulasikan menjadi 

permintaan telur di tiap bulannya. 

 

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem merupakan metode untuk memecahkan 

suatu masalah yang dilakukan dengan cara menguraikan tiap kebutuhan 

sistem ke dalam komponen-komponen yang sesuai dengan kinerjanya, 

kemudian komponen-komponen tersebut disatukan untuk mencapai tujuan 

dari sistem yang akan dibangun. Analisis kebutuhan sistem berguna untuk 

mengetahui kebutuhan sistem dalam merubah proses manual menjadi proses 

yang efisien, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode PIECES 

yang meliputi (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan 

Service). Dengan menggunakan aspek analisis pada metode PIECES dapat 
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mempermudah pengguna dalam mengetahui hasil prediksi permintaan telur 

yang akan datang. 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data, penulis melakukan perhitungan secara 

manual untuk melihat kinerja dari metode Monte Carlo. Perhitungan ini 

meliputi proses penetapan distribusi probabilitas, membuat distribusi 

probabilitas kumulatif, menetapkan interval bilangan acak, membangkitkan 

angka acak, dan menyimulasikan percobaan hingga penulis dapat 

menganalisis dari hasil tahapan proses tersebut. Dari hasil analisis data 

menggunakan metode Monte Carlo, penulis akan melakukan perhitungan 

akurasi dengan menggunakan metode MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error). 

 

3.7 Perancangan Sistem Prediksi 

Pada tahap perancangan sistem prediksi, penulis melakukan 

perancangan dengan membuat diagram aliran data untuk mengetahui alur dari 

data yang terjadi di dalam sistem, dari proses input hingga output. Setelah 

diagram aliran data dibuat, perancangan sistem dilanjutkan dengan membuat 

desain antarmuka dari sistem prediksi dengan menggunakan desain Low-

Fidelity. 

 

3.8 Implementasi 

Pada tahap implementasi sistem prediksi, penulis melakukannya 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dibantu dengan 

framework CodeIgniter 3 untuk mempermudah pembangunan sistem. Penulis 

menggunakan javascript untuk mengimplementasikan seluruh rumus yang 

digunakan dalam sistem prediksi. Selain javascript, penulis menggunakan 

template admin dashboard sebagai User Interface dari sistem prediksi, yang 

didukung dengan Bootstrap untuk menunjang penampilan website. 
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3.9 Pengujian Sistem Prediksi 

Pada tahap pengujian sistem prediksi, penulis melakukannya dengan 

menggunakan metode Black Box Testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian 

terhadap sistem yang telah dibangun dengan fokus utama yang terletak pada 

informasi yang ditampilkan oleh sistem, dan melihat bagaimana respon 

sistem terhadap inputan data, apakah hasil yang dikeluarkan sesuai dengan 

yang diharapkan, sehingga pengguna nantinya akan dapat menggunakan 

sistem tersebut. 

 

3.10 Hasil Prediksi 

Pada tahap ini, hasil dari perhitungan yang telah dilakukan berupa 

informasi dari prediksi permintaan telur yang akan terjadi selama 12 bulan 

mendatang. Informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, sementara 

untuk visualisasi data akan ditampilkan dalam bentuk diagram, sehingga 

informasi tersebut diharapkan mampu membantu pengguna dalam 

mengambil keputusan, serta meminimalisir terjadinya pemborosan. Pada 

tahap ini juga akan dilakukan perbandingan antara prediksi dengan data real 

time selama 6 bulan pada bulan November 2021 – April 2022. 

 

3.11 Alat Bantu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan alat bantu berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut merupakan spesifikasi dari 

perangkat yang digunakan: 

a. Spesifikasi Perangkat Keras  

1. Processor  : Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @  

1.10GHz 

2. RAM   : 8,00 GB 

3. Hard Disk  : 1 TB 

b. Spesifikasi Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi  : Windows 11 Home Single Language 

2. Aplikasi Program : Microsoft Excel 2019, Draw.io 

3. Penulisan Laporan : Microsoft Word 2019 



25 

 

4. Web Browser   : Google Chrome 

 

3.12 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian merupakan rincian dari waktu yang dibutuhkan oleh 

penulis untuk melakukan penelitian. Ada pun kolom yang diberi warna 

merupakan jadwal kegiatan dan durasi lamanya pengerjaan proses tersebut. 

Berikut merupakan rincian kegiatan yang akan dilakukan: 

 

Tabel 3 Tabel Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

Jadwal Penelitian 

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identifikasi Masalah                                 

Studi Pustaka                                 

Pengumpulan Data                                 

Analisis Kebutuhan 

Sistem 
                                

Pengolahan Data                                  

Perancangan Sistem 

Prediksi 
                                

Pengujian Sistem                                 

Hasil Prediksi                 

Dokumentasi                 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data permintaan telur pada Toko 

Keluarga selama 12 bulan, terhitung sejak November 2020 – Oktober 2021, 

yang dikumpulkan melalui laporan penjualan. Dari laporan yang terkumpul 

didapatkan total permintaan telur pada Toko Keluarga selama 12 bulan 

sebanyak 5.540 kg telur. Dalam data permintaan tersebut, jumlah permintaan 

telur pada tiap bulannya bervariasi acak, dan tidak menentu. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, berikut merupakan tabel 

permintaan telur pada Toko Keluarga selama 12 bulan: 

 

Tabel 4 Tabel Permintaan Telur Toko Keluarga Selama 12 Bulan 

Bulan Permintaan Telur (kg) 

2020 
November 667 

Desember 406 

2021 

Januari 696 

Februari 435 

Maret 319 

April 580 

Mei 624 

Juni 363 

Juli 290 

Agustus 551 

September 290 

Oktober 319 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan metode PIECES, dengan 

memerhatikan tiap aspek penilaian pada PIECES (Performance, Information, 

Economy, Control, Efficiency, Services) dapat diketahui proses bisnis yang 



27 

 

masih berjalan secara manual kemudian dapat menciptakan sebuah gagasan 

dari perancangan sistem untuk membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara langsung bersama 

pemilik Toko Keluarga, pemilik Toko Keluarga menyatakan belum pernah 

melakukan prediksi permintaan telur dengan menggunakan sistem prediksi. 

Dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Toko Keluarga, maka 

penulis menggunakan aspek pengukuran dari metode PIECES dalam 

menganalisis kebutuhan sistem yang nantinya akan digunakan oleh 

pengguna. 

Berikut merupakan hasil analisis dengan metode PIECES yang 

dilakukan oleh penulis untuk menilai pengukuran aspek dari proses bisnis 

yang terjadi: 

 

Tabel 5 Tabel Analisis PIECES  

No. Aspek 
Sistem yang Berjalan 

(Manual) 
Gagasan Sistem Prediksi 

1 Performance Penyediaan persediaan 

telur pada Toko Keluarga 

masih menggunakan 

sistem manual dengan 

mengandalkan catatan 

histori dari permintaan 

telur yang terjadi, dan 

memperkirakan kenaikan 

atau penurunan 

permintaan telur tanpa 

perhitungan statistika. 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 

dengan membuat sebuah 

sistem yang dapat melakukan 

inputan data dari data historis, 

kemudian mengolahnya di 

dalam sistem dengan 

perhitungan statistika, 

sehingga hasil yang 

dikeluarkan berupa informasi 

yang dapat diperhitungkan 

ketepatannya serta menjadi 

alat bantu dalam pengambilan 

keputusan. 

2 Information Pada Toko Keluarga, 

informasi mengenai 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 
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kenaikan atau penurunan 

permintaan telur berjalan 

secara manual, karena 

pemilik toko tidak pernah 

melakukan perhitungan 

statistika, sehingga sering 

kali terjadi pemborosan 

akibat tidak melakukan 

prediksi permintaan yang 

akan terjadi. 

menghasilkan sebuah 

informasi permintaan telur 

yang akan terjadi di bulan 

berikutnya, sehingga pemilik 

toko dapat mengantisipasi 

ketika terjadinya kenaikan 

atau penurunan permintaan 

dalam bulan tertentu, dan 

meminimalisir terjadinya 

pemborosan. 

3 Economy Prediksi yang tidak pernah 

dilakukan dengan 

perhitungan statistika oleh 

Toko Keluarga, 

membuatnya kerap 

mengalami pembengkakan 

pada modal usaha yang 

dikelolanya dan 

mengakibatkan kerugian 

pada toko. 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 

membantu meminimalisir 

salah satu jenis pemborosan 

yang terjadi pada Toko 

Keluarga, sehingga pemilik 

toko dapat memaksimalkan 

modal usaha yang 

dimilikinya. 

4 Control Proses bisnis yang masih 

berjalan secara manual 

pada Toko Keluarga 

menghambat pemilik toko 

dalam mengontrol 

persediaan telur untuk 

dijual. 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 

membantu pemilik toko dalam 

mengontrol persediaan telur 

pada bulan berikutnya dengan 

menampilkan secara detil 

hasil dari tiap perhitungan 

prediksi. 

5 Efficiency Toko Keluarga belum 

pernah melakukan 

prediksi, baik secara 

perhitungan maupun 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 

membuat proses bisnis dalam 

memprediksi permintaan telur 
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melalui sistem prediksi, 

hal tersebut membuat 

pemilik toko harus 

memperkirakan 

persediaan telur dengan 

memanfaatkan data 

historis. 

menjadi lebih efisien dan 

tidak memakan waktu yang 

terlalu banyak. 

6 Service  Toko Keluarga tidak 

mampu melakukan 

pelayanan secara 

maksimal dalam 

memenuhi permintaan 

konsumen terhadap telur 

ketika terjadinya lonjakan 

permintaan pada satu 

bulan tertentu. 

Gagasan dari sistem prediksi 

yang akan dibuat adalah 

membantu pemilik toko dalam 

memprediksi permintaan telur 

yang akan terjadi di bulan 

berikutnya, agar Toko 

Keluarga dapat melakukan 

persediaan sesuai dengan hasil 

prediksi. 

 

4.3 Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data dalam penelitian ini, penulis menerapkan 

tahapan dalam simulasi Monte Carlo yang terdiri dari penetapan distribusi 

probabilitas, membuat distribusi probabilitas kumulatif, menetapkan interval 

bilangan acak, membangkitkan angka acak, dan menyimulasikan percobaan, 

yang dibantu dengan program Microsoft Excel 2019 dalam proses 

pengolahannya. 

 

4.3.1 Menetapkan Distribusi Probabilitas 

Distribusi probabilitas adalah proses menguji hasil dari data 

historis yang telah dikumpulan. Berikut merupakan tabel dari 

permintaan serta frekuensi permintaan telur yang terjadi pada Toko 

Keluarga selama 12 bulan: 

 

Tabel 6 Tabel Frekuensi Permintaan Telur 
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No. Permintaan Frekuensi 

1 667 1 

2 406 1 

3 696 1 

4 435 1 

5 319 2 

6 580 1 

7 624 1 

8 363 1 

9 290 2 

10 551 1 

Jumlah  12 

 

Pada penelitian ini penulis menghitung frekuensi dari tiap 

kejadian, dan membaginya dengan jumlah dari kejadian tersebut 

menggunakan rumus (1) pada bab 2, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

𝑃𝑏(𝑖) =
𝑓𝑘

𝑛
 

𝑃𝑏(1) =
1

12
 

= 0,08 

… 𝐻𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑃𝑏(10) 

 

Didapatkan nilai dari perhitungan distribusi probabilitas 

yang dapat dilihat melalui tabel berikut: 

 

Tabel 7 Tabel Distribusi Probabilitas 

No. Permintaan Frekuensi Distribusi Probabilitas 

1 667 1 0,08 

2 406 1 0,08 

3 696 1 0,08 
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4 435 1 0,08 

5 319 2 0,17 

6 580 1 0,08 

7 624 1 0,08 

8 363 1 0,08 

9 290 2 0,17 

10 551 1 0,08 

 

4.3.2 Membuat Distribusi Kumulatif 

Distribusi probabilitas kumulatif adalah kumpulan 

probabilitas dari hasil perhitungan, yang dapat diambil nilainya pada 

rentang yang bersifat kontinu. Pada penelitian ini penulis 

menjumlahkan antara distribusi probabilitas dan angka sebelumnya 

untuk menghasilkan nilai dari distribusi probabilitas kumulatif 

menggunakan rumus (2) pada bab 2, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

𝐷𝑖 + 𝑃𝑖 

0,08 + 0,08 = 0,16 

… 𝐻𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 1 

 

Dari hasil penjumlahan kumulatif, maka diperoleh nilai akhir 

sebesar 1, yang dapat dilihat melalui tabel berikut: 

 

Tabel 8 Tabel Probabilitas Kumulatif 

No. Permintaan Frekuensi 
Distribusi 

Probabilitas 

Probabilitas 

Kumulatif 

1 667 1 0,08 0,08 

2 406 1 0,08 0,16 

3 696 1 0,08 0,25 

4 435 1 0,08 0,33 

5 319 2 0,17 0,50 

6 580 1 0,08 0,58 
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7 624 1 0,08 0,66 

8 363 1 0,08 0,75 

9 290 2 0,17 0,91 

10 551 1 0,08 1,00 

 

4.3.3 Menetapkan Interval Bilangan Acak 

Kemudian masuk ke dalam tahap menetapkan interval 

bilangan acak, pada penelitian ini penulis mengambil jarak interval 

bilangan acak dengan menggunakan nilai dari distribusi probabilitas 

kumulatif yang telah dihitung. Berikut merupakan tabel dari interval 

bilangan acak: 

 

Tabel 9 Tabel Interval Bilangan Acak 

No. Permintaan Frekuensi 
Distribusi 

Probabilitas 

Probabilitas 

Kumulatif 

Interval 

Bilangan 

Acak 

1 667 1 0,08 0,08 0 - 8 

2 406 1 0,08 0,16 9 - 16 

3 696 1 0,08 0,25 17 - 25 

4 435 1 0,08 0,33 26 - 33 

5 319 2 0,17 0,50 34 - 50 

6 580 1 0,08 0,58 51 - 58 

7 624 1 0,08 0,66 59 - 66 

8 363 1 0,08 0,75 67 - 75 

9 290 2 0,17 0,91 76 - 91 

10 551 1 0,08 1,00 92 - 100 

 

4.3.4 Membangkitkan Angka Acak 

Pada tahap membangkitkan angka acak, penulis menggunakan 

metode Linear Congruential Generator (LCG) dengan nilai a = 4, b = 

7, m = 99, dan 𝑋0 = 11. Dari parameter tersebut, penulis mendapatkan 

hasil bilangan relatif prima, karena FPB (Faktor Persekutuan Besar) 
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yang dihasilkan dari bilangan a dan b adalah 1. Berikut merupakan 

perhitungan metode LCG untuk membangkitkan 12 angka acak 

dengan menggunakan rumus (3) pada bab 2: 

𝑋𝑛 = (𝑎. 𝑋𝑛−1 + 𝑏)𝑚𝑜𝑑 𝑚 

𝑋1 = (4.11 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 51 

𝑋2 = (4.51 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 13 

𝑋3 = (4.13 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 59 

𝑋4 = (4.59 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 45 

𝑋5 = (4.45 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 88 

𝑋6 = (4.88 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 62 

𝑋7 = (4.62 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 57 

𝑋8 = (4.57 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 37 

𝑋9 = (4.37 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 56 

𝑋10 = (4.56 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 33 

𝑋11 = (4.33 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 40 

𝑋12 = (4.40 + 7)𝑚𝑜𝑑 99 = 68 

 

Hingga didapatkan 12 angka acak dari metode LCG: 51, 13, 

59, 45, 88, 62, 57, 37, 56, 33, 40, dan 68. 

 

4.3.5 Menyimulasikan Percobaan 

Pada tahap terakhir dalam metode Monte Carlo, yaitu 

menyimulasikan percobaan, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil tiap angka yang dihasilkan dari angka acak, kemudian 

penulis melihat pada interval angka acak yang telah dibuat pada 

perhitungan sebelumnya. Dari hasil simulasi percobaan tersebut, 

penulis dapat melakukan analisis kemungkinan atau peluang yang 

akan terjadi pada permintaan telur di Toko Keluarga dalam 12 bulan 

mendatang. Hasil simulasi permintaan telur Toko Keluarga dapat 

dilihat melalui tabel berikut: 

 

Tabel 10 Tabel Simulasi Monte Carlo 
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Bulan 
Data 

Aktual 

Angka 

Acak 

Hasil 

Simulasi 
Akurasi 

November 667 51 580 87% 

Desember 406 13 406 100% 

Januari 696 59 624 90% 

Februari 435 45 319 73% 

Maret 319 88 290 91% 

April 580 62 624 92% 

Mei 624 57 580 93% 

Juni 363 37 319 88% 

Juli 290 56 580 0% 

Agustus 551 33 435 79% 

September 290 40 319 90% 

Oktober 319 68 363 86% 

Rata-rata Akurasi 81% 

 

4.3.6 Akurasi 

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian kinerja dari pada 

sistem prediksi. Hasil prediksi dihasilkan dari data historis permintaan 

telur pada Toko Keluarga selama 12 bulan. Proses perhitungan 

statistika dilakukan dengan menggunakan metode Monte Carlo. Hasil 

dari penelitian ini berupa informasi mengenai prediksi permintaan 

telur pada Toko Keluarga selama 12 bulan mendatang, informasi 

tersebut digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan Toko 

Keluarga dalam melakukan penyediaan persediaan telur. Akurasi 

dilakukan untuk menghitung ketepatan dari hasil prediksi yang 

dihasilkan dari sistem prediksi. 

Untuk menghitung nilai akurasi, penulis menggunakan rumus 

(4) pada bab 2, maka didapatkan hasil Mean Absolute Percentage 

Error (MAPE), sebagai berikut : 

1

𝑛
∑ |

𝐴𝑖 − 𝐹𝑖

𝐴𝑖
| × 100%

𝑛

𝑖=1
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|
603 − 580

603
| × 100% = 4% 

… 𝐻𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝐴𝑃𝐸 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 − 6 

 

Nilai rata-rata MAPE yang dihasilkan dari perhitungan di atas 

adalah 9%, dan menghasilkan nilai rata-rata akurasi sebesar 91%, 

maka akurasi dari sistem prediksi dinilai sebagai prediksi yang 

‘Sangat Baik’. 

4.4 Perancangan Sistem Prediksi 

4.4.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Aliran data yang terjadi dalam sistem prediksi permintaan 

telur terdiri dari satu entitas, yaitu user, yang dapat menggunakan 

sistem prediksi. User akan melakukan inputan data berupa data 

historis dari permintaan telur, kemudian terdapat komponen yang 

menyatakan proses prediksi untuk mengolah data tersebut hingga 

menghasilkan sebuah informasi. Data yang telah diolah dan 

menghasilkan informasi akan dialirkan kembali kepada user sebagai 

alat bantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. 

 

 

Gambar 4.1 Gambar Data Flow Diagram (Sistem Prediksi 

Permintaan Telur) 

 

4.4.2 Rancangan Antarmuka (Low-Fidelity) 

Dalam tahap perancangan antarmuka (low-fidelity), 

perancangan sistem dibuat dengan tampilan yang fleksibel serta 

menarik, sehingga dapat dimengerti oleh pengguna sistem. Elemen 

yang digunakan dalam perancangan antarmuka antara lain adalah 
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tombol, tabel, dan teks. Rancangan antarmuka ini digunakan untuk 

mempermudah penulis dalam merancang sistem prediksi. 

Berikut merupakan tampilan dari rancangan antarmuka (low-

fidelity) sistem prediksi: 

 

Gambar 4.2 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Beranda) 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.2  yang menggambarkan desain 

dari halaman beranda sistem prediksi, halaman ini berisikan elemen 

teks. Teks tersebut akan diisi dengan informasi umum mengenai 

prediksi, dan kegunaan dari prediksi, yang mampu membantu 

pengguna dalam mengambil keputusan. Ada pun tombol dari ‘Hitung’ 

yang akan beralih dari halaman beranda ke halaman perhitungan. 

Halaman beranda akan muncul pertama pada sistem prediksi. 
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Gambar 4.3 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Perhitungan) 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.3 yang menggambarkan desain 

dari rancangan antarmuka sistem prediksi halaman perhitungan, 

halaman ini berisikan elemen berupa label yang dapat diisi sesuai 

dengan data yang ingin dimasukkan, serta tombol ‘Ok’ untuk 

menjalankan perintah selanjutnya dengan menampilan label sesuai 

dengan data yang diinginkan. 

 

 

Gambar 4.4 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Perhitungan) 
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Berdasarkan pada Gambar 4.4 yang menggambarkan 

rancangan antarmuka dari sistem prediksi halaman perhitungan, 

halaman ini berisikan elemen label dan tombol. Label tersebut dapat 

diisi sesuai dengan data yang dimiliki. Sementara untuk tombol 

‘Hitung’ sistem akan memulai proses perhitungan dari pengolahan 

data permintaan dan frekuensinya. 

 

 

Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Perhitungan) 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.5 yang menggambarkan 

rancangan antarmuka dari sistem prediksi halaman perhitungan, 

halaman ini akan menampilkan hasil dari perhitungan yang telah 

dilakukan sebelumnya, dan akan ditampilkan pada kolom 

Kemungkinan Terjadi, Kemungkinan Kumulatif, dan Interval Angka 

Acak. Pada bagian ini terdapat elemen berupa label untuk 

memasukkan nilai dari parameter variabel penentu pembangkit angka 

acak. Sementara tombol hitung akan melakukan proses perhitungan 

berikutnya hingga mengeluarkan hasil akhir dari perhitungan, yaitu 

prediksi permintaan. 
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Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Perhitungan) 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.6 yang menggambarkan 

rancangan antarmuka dari sistem prediksi halaman perhitungan, 

halaman ini akan menampilkan hasil akhir dari perhitungan 

menggunakan metode Monte Carlo. Hasil prediksi akan ditampilkan 

sesuai dengan periode serta angka acak yang dikeluarkan oleh sistem. 

Sementara tombol ‘Simpan’ akan berfungsi untuk menyimpan data 

hasil prediksi ke dalam database untuk kemudian ditampilkan ke 

dalam grafik permintaan atau prediksi permintaan dalam bentuk 

diagram garis. 
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Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Grafik Permintaan) 

Berdasarkan pada Gambar 4.7 yang menggambarkan 

rancangan antarmuka dari sistem prediksi halaman grafik permintaan, 

halaman ini akan menampilkan visualisasi dari data inputan 

permintaan, dan akan ditampilkan dalam bentuk diagram garis. 

 

 

Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Sistem Prediksi (Halaman 

Grafik Prediksi) 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.8 yang menggambarkan 

rancangan antarmuka dari sistem prediksi halaman grafik prediksi, 

halaman ini akan menampilkan visualisasi dari data hasil prediksi 
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permintaan, dan akan ditampilkan dalam bentuk diagram garis untuk 

mempermudah pengguna dalam menganalisis pergerakan permintaan 

di masa yang akan datang. 

 

4.5 Implementasi  

Dalam melakukan implementasi dari desain antarmuka, penulis 

menggunakan template dengan menggunakan CSS, Javascript, dan Bootstrap 

4 untuk membuat tampilan website lebih menarik dan efisien. 

1. Halaman Beranda 

Pada halaman beranda menampilkan deskripsi singkat mengenai 

Sistem Prediksi Permintaan melalui teks keterangan yang terdapat 

di dalam website. Pada sisi kiri website terdapat sub-menu website 

untuk pengguna memilih menu, dan terdapat tombol ‘Mulai 

Perhitungan’ untuk beralih ke halaman perhitungan. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Beranda Sistem Prediksi 

 

2. Halaman Perhitungan 

Pada halaman perhitungan terdapat kolom input data di antara 

lainnya adalah jumlah data yang ingin dimasukkan, tahun 

permintaan, banyaknya permintaan, dan frekuensi dari permintaan 

yang terjadi. 
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Gambar 4.10 Halaman Perhitungan Sistem Prediksi 

 

Pada Gambar 4.10 menggambarkan implementasi dari 

halaman perhitungan sistem prediksi. Pada halaman perhitungan 

ini dimulai dengan melakukan inputan data berupa jumlah data 

yang ingin dihitung serta tahun permintaan yang terjadi. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Perhitungan Sistem Prediksi 

 

Pada Gambar 4.11 menggambarkan implementasi dari 

halaman perhitungan sistem prediksi. Pada halaman perhitungan 

berikutnya menampilkan form inputan dari data yang dibutuhkan, 

yaitu permintaan serta frekuensi dari permintaan yang terjadi. 
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Gambar 4.12 Halaman Perhitungan Sistem Prediksi 

 

Pada Gambar 4.12 menggambarkan implementasi dari 

halaman perhitungan sistem prediksi. Pada halaman perhitungan 

berikutnya setelah pengguna meng-klik tombol ‘Hitung’, sistem 

akan menampilkan hasil dari perhitungan berupa kolom 

Permintaan, Kemungkinan Terjadi, Kemungkinan Kumulatif, 

dan Interval Angka Acak. Kemudian pada bagian bawah sistem 

terdapat form inputan dari pembangkit angka acak, serta di 

sampingnya terdapat keterangan mengenai variabel parameter 

yang dibutuhkan untuk membangkitkan angka acak tersebut. 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Perhitungan Sistem Prediksi 

 

Pada Gambar 4.13 menggambarkan implementasi dari 

halaman akhir perhitungan sistem prediksi. Pada halaman akhir 

ini menampilkan output atau hasil dari perhitungan yang telah 
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dilakukan. Hasil tersebut ditampilkan dalam kolom Angka Acak, 

dan Permintaan, sehingga pengguna dapat melihat prediksi di tiap 

periodenya. 

 

3. Halaman Laporan 

Pada halaman laporan, hasil dari perhitungan yang telah disimpan, 

akan ditampilkan pada halaman ini melalui diagram garis, 

sehingga membantu pengguna dalam membaca informasi yang 

tersedia dalam Sistem Prediksi. 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Grafik Permintaan Sistem Prediksi 

 

Pada Gambar 4.14 menampilkan visualisasi dari data 

permintaan yang telah dimasukkan ke dalam sistem dan dipanggil 

kembali melalui database. Data tersebut ditampilkan dalam 

bentuk diagram garis sehingga pengguna dapat menganalisis 

pergerakan data permintaan dari grafik yang disajikan. 
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Gambar 4.15 Halaman Grafik Prediksi Permintaan 

 

Pada Gambar 4.15 menampilkan visualisasi dari data 

prediksi yang telah diolah di dalam sistem dan dipanggil kembali 

melalui database. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk 

diagram garis sehingga pengguna dapat melihat kemungkinan 

yang akan terjadi dalam permintaan dari grafik yang disajikan. 

 

4.6 Pengujian Sistem Prediksi 

Pengujian pertama dilakukan dengan melakukan Black Box Testing, 

yang dimana proses pengujian terhadap sistem dilakukan dengan tujuan 

mengetahui kinerja dari sistem prediksi yang telah dirancang. Pengujian ini 

berfokus pada fungsional sistem, seperti feedback dari tiap fitur serta tombol 

yang tersaji pada sistem. 

 

Tabel 11 Pengujian Black Box Testing 

Modul Input Proses Output Status 

Halaman 

Beranda 

Mengakses 

halaman 

URL melalui 

localhost 

Menuju pada 

halaman beranda 

Menampilkan 

halaman beranda 

dari sistem prediksi 

Berhasil 

Klik tombol 

hitung 

Mengalihkan dari 

halaman beranda 

menuju halaman 

perhitungan 

Menampilkan 

halaman dari form 

inputan data 

permintaan 

Berhasil 
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Halaman 

Hasil 

Prediksi 

Klik tombol 

Ok 

Menghitung jumlah 

inputan data yang 

dimasukkan 

Menampilkan form 

perhitungan dan 

jumlah label yang 

sesuai dengan data 

yang dibutuhkan 

Berhasil 

Klik tombol 

hitung 

Melakukan 

perhitungan dengan 

menggunakan 

metode Monte Carlo 

Mengalihkan dari 

halaman 

perhitungan 

sebelumnya pada 

halaman hasil 

perhitungan yang 

selanjutnya 

Berhasil 

Klik tombol 

hitung 

Melakukan 

perhitungan 

pembangkit angka 

acak dengan 

menggunakan 

metode LCG 

Menampilkan hasil 

perhitungan secara 

keseluruhan serta 

hasil dari prediksi 

permintaan pada 

halaman akhir 

perhitungan 

Berhasil 

Klik tombol 

simpan 

Melakukan 

penyimpanan data ke 

dalam database 

Mengalihkan ke 

halaman beranda 

Berhasil 

Halaman 

Grafik 

Permintaan 

Mengakses 

halaman 

melalui sub-

menu Grafik 

Premintaan 

Menuju pada 

halaman Grafik 

Permintaan 

Menampilkan hasil 

dari data yang 

tersimpan dalam 

bentuk diagram 

garis 

Berhasil  

Klik tombol 

pencarian 

tahun 

melalui 

kolom date 

Mengambil data pada 

database sesuai 

dengan waktu yang 

dimasukan 

Menampilkan hasil 

data dari database 

yang tersimpan 

Berhasil 

Halaman 

Grafik 

Prediksi 

Mengakses 

halaman 

melalui sub-

Menuju pada 

halaman Grafik 

Prediksi 

Menampilkan hasil 

dari data yang 

tersimpan dalam 

Berhasil  
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menu Grafik 

Prediksi 

bentuk diagram 

garis 

Klik tombol 

pencarian 

tahun 

melalui 

kolom date 

Mengambil data pada 

database sesuai 

dengan waktu yang 

dimasukan 

Menampilkan hasil 

data dari database 

yang tersimpan 

Berhasil 

 

4.7 Hasil Prediksi 

Hasil dari penelitian ini adalah informasi mengenai hasil prediksi, 

yang telah dilakukan melalui perhitungan statistika dan probabilitas dengan 

menggunakan metode Monte Carlo. Data dari hasil prediksi ditampilkan 

dalam bentuk diagram garis, sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.16 Hasil Prediksi Permintaan Telur Selama 12 Bulan 

Pada gambar 4.16 merupakan visualisasi data berupa diagram garis  

dari hasil prediksi permintaan telur selama 12 bulan. Hasil akurasi yang 

didapatkan dari sistem prediksi dengan menggunakan metode Monte Carlo 

adalah sebesar 81%, dan masuk ke dalam kategori prediksi ‘Baik’, sehingga 

hasil prediksi dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan Toko 

Keluarga dalam melakukan penyediaan persediaan telur selama 12 bulan 

yang akan datang. 
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Berdasarkan hasil perhitungan prediksi dengan menggunakan metode 

Monte Carlo, maka didapatkan hasil prediksi selama 12 bulan dalam status 

permintaan yang akan menurun dengan selisih permintaan sebesar 101 kg. 

Untuk menghindari kerugian, menurut Ratna Darmadi dalam ‘Penawaran, 

Permintaan dan Penentuan Harga Pasar’, hukum permintaan menyatakan 

bahwa semakin rendah harga jual barang, maka semakin tinggi tingkat 

permintaan barang tersebut dari konsumen. Dengan begitu, penjual di Toko 

Keluarga dapat menurunkan harga pasar telur untuk meningkatkan 

permintaan telur. Selain untuk menghindari kerugian, Toko Keluarga juga 

dapat memanfaat peluang kemungkinan yang akan terjadi dengan 

meningkatkan permintaan telur. 

Perbandingan hasil prediksi pada November 2021 – April 2022 

dengan data real time selama 6 bulan menghasilkan selisih permintaan telur 

sebesar 43 kg dengan rata-rata persentase akurasi sebesar 91%. 

 

Tabel 12 Perbandingan Prediksi dengan Data Real Time 

Bulan 
Bilangan 

Acak 
Prediksi 

Data 

Real 

Time 

Akurasi 

2021 November 51 580 603 96% 

Desember 13 406 412 99% 

2022 Januari 59 624 605 97% 

Februari 45 319 350 91% 

Maret 88 290 208 61% 

April 62 624 622 100% 

Rata-rata Akurasi 91% 

 

Melalui perbandingan antara prediksi dengan data real time 

selama 6 bulan pada tabel 4.9 di atas, menghasilkan nilai rata-rata akurasi 

sebesar 91%, dan masuk ke dalam kategori prediksi ‘Sangat Baik’. 
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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka penulis dapat membuat kesimpulan, sebagai berikut : 

a. Simulasi Monte Carlo dapat diterapkan ke dalam metode analitik 

prediktif dengan menggunakan perhitungan statistika dan 

probabilitas. 

b. Akurasi yang dihasilkan oleh Sistem Prediksi Permintaan adalah 

sebesar 91%, sehingga informasi berupa prediksi tersebut masuk 

ke dalam kategori prediksi ‘Sangat Baik’, dan dapat digunakan 

sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam melakukan 

penyediaan barang persediaan. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian yang telah dilakukan masih terdapat banyak 

kekurangan yang dapat dikembangkan, dan berikut merupakan saran dari 

penulis untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya : 

a. Bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang Web 

Development, diharapkan mampu mengembangkan sistem secara 

dinamis, sehingga mempermudah pengguna dengan segala jenis 

data historis yang dimiliki. 

b. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan website dengan 

menggunakan framework terbaru, yang mengikuti arus 

perkembangan teknologi dan informasi. 

c. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan website menjadi 

website  berbasis Object Oriented Programming dengan 

menambahkan fitur pada pengguna.  
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LAMPIRAN 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama   : Sri Nurbaeti 

Jabatan  : Pemilik serta penjual dari  Toko SEMBAKO Keluarga 

Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni, 2021 

Tempat  : Toko SEMBAKO Keluarga 

 

Lampiran 1. Transkrip wawancara 

No. Pertanyaan Penelitian Jawaban Narasumber 

1 Assalamualaikum, bu. Sebelumnya 

maaf, jika saya mengganggu 

aktivitas berjualan ibu. Izin 

memperkenalkan diri, saya Nurul 

Aini, mahasiswa aktif tingkat akhir 

dari Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta. Tujuan 

saya ke sini ingin meminta sedikit 

waktu ibu untuk melakukan 

wawancara singkat, sebagai data 

dari penelitian yang saya lakukan di 

sini, bu. 

Waalaikumsalam, neng. Masuk, 

masuk. Iya, boleh, silakan. 

2 Saya izin bertanya, ya, bu. Seperti 

yang kita ketahui bahwa maraknya 

kasus COVID ini memengaruhi 

segala aspek kehidupan, terutama 

ekonomi. Nah, ibu, sebagai pelaku 

bisnis, yang menjalankan aktivitas 

jual-beli kebutuhan pokok di pasar, 

apakah merasakan pengaruh dari 

COVID itu sendiri? 

Waduh, sangat berpengaruh, neng. 

Apalagi ada peraturan-peraturan 

pemerintah yang membataskan 

daerah, jadi sepi pelanggan, jarang 

yang belanja, yang biasanya bisa 

dapet banyak, ini cuma sedikit. 
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3 Boleh dikasih tau, nggak, bu, 

perubahan apa yang paling ibu 

rasain dan berdampak di toko ibu, 

selain sepi pelanggan? Karena toko 

ibu ini, ‘kan toko SEMBAKO, 

yang dibutuhkan tiap harinya oleh 

warga masyarakat. 

Sejauh ini yang paling berubah 

drastis itu telur. Biasanya kalo 

menjelang hari-hari besar, kayak 

Natal, yang beli banyak, sampe 

kadang ibu kehabisan stok, tapi sejak 

COVID ini, malah kebalikannya. 

4 Perubahan permintaan pelanggan 

itu terjadinya cuma di saat hari-hari 

besar aja atau emang berubah tiap 

bulannya, bu? 

Berubah tiap bulannya, neng. Kalo 

lagi rame, ya, sampe kekurangan 

stok. Kalo lagi sepi, kayak yang neng 

liat sendiri aja. Terus kita dibatasin 

cuma boleh buka sampe jam 4 sore, 

kadang jam 2 siang, bikin makin 

susah pendapatan aja. 

5 Terus untuk telurnya, kalo lagi stok 

berlebih ini gimana, bu? 

Ya, nggak gimana-gimana. Rugi 

kita. Telur, ‘kan nggak bisa disimpen 

lama, bisa dingin dia. Ibu nggak bisa 

jual lagi, rugi. 

6 Tapi ibu pernah melakukan 

perhitungan, nggak, sih, bu, untuk 

telur yang akan dijual di bulan 

depan? 

Nggak, neng. Kerjaan ibu udah 

banyak, jadi ibu nyetok telur kayak 

biasanya aja, liat dari catetan belanja, 

atau, ya, tebak aja, kira-kira lebaran 

bakalan rame, ibu bakal nyetok 

banyak.  

7 Oke, baik, bu. Sebelumnya terima 

kasih banyak, ya, bu, karena udah 

izinin saya untuk penelitian di sini 

terkait dengan tugas akhir saya dan 

masalah yang sering ibu alami di 

Toko SEMBAKO Keluarga ini. 

Iya, sama-sama, neng, seneng ibu 

juga dibantu begini. Semoga lancar 

sampai akhir, ya, neng. 
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8 Kalau begitu, saya izin untuk ambil 

beberapa foto toko dan bukti 

transaksi, ya, bu. 

Iya, silakan, neng. 

 

 

Lampiran 2. Toko SEMBAKO Keluarga 

 

Dok : Nurul Aini. 2021 

 

 

Dok : Nurul Aini. 2021 
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Lampiran 3. Penjualan telur di Toko SEMBAKO Keluarga 

 

Dok : Nurul Aini. 2021 

 

Lampiran 4. Tempat persediaan telur Toko Keluarga 

 

Dok : Nurul Aini. 2021 
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Dok : Nurul Aini. 2021 

 

Lampiran 5. Buku pencatatan transaksi telur pada November 2020 

 

Dok : Nurul Aini. 2021 
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Dok : Nurul Aini. 2021 

 

Lampiran 6. Perhitungan manual melalui Microsoft Excel 

 

 

Lampiran 7. Perhitungan manual pembangkit angka acak melalui Microsoft 

Excel 
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Lampiran 8. Source Code Model BarangModels.php 

 

 

 

 

Lampiran 9. Source Code Views index.php 
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Lampiran 10. Source Code Controller Barang.php 
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Lampiran 11. Hasil Turnitin 
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