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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 
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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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