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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini banyak UMKM yang berdiri dan berkembang. Salah satunya yaitu 

pada UMKM Milkha Snack. UMKM Milkha Snack merupakan usaha yang 

memproduksi dan menawarkan berbagai macam produk jajanan kering seperti 

keripik pisang, keripik talas, maupun keripik ubi. Namun produksi utama yang 

dihasilkan oleh UMKM Milkha Snack ini adalah keripik pisang, sedangkan jenis 

keripik yang lainnya adalah produk tentative sesuai dengan permintaan konsumen 

yang tidak diproduksi secara periodik. Dari sekian banyak produk yang dihasilkan 

oleh UMKM Milkha Snack, keripik pisang merupakan produk yang paling 

memiliki banyak peminat dengan kapasitas penjualan yang paling tinggi. Hasil 

produksi keripik pisang telah dipasarkan di berbagai wilayah meliputi: Malang, 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan. Bahan utama dalam pembuatan 

produk keripik UMKM Milkha Snack ini didapatkan dari perkebunan pribadi 

maupun perkebunan masyarakat. Mengingat bahwa bahan baku utama pisang ini 

memiliki umur simpan yang cukup singkat karena mudah mengalami kerusakan 

sehingga untuk lead time pisang ini hanya sehari. Sedangkan bahan baku yang 

memiliki lead time Panjang yaitu kemasannya karena dapat bertahan lama dan 

pemesanan kemasan tersebut memiliki lead time yang lama. Sehingga dari 

permasalahan bahan baku tersebut dilakukan peramalan. Berikut data penjualan 

keripik pisang: 
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Gambar 1.1 Grafik Penjualan Keripik Pisang Pada Tahun 2019-2021 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi permintaan 

produk keripik pisang pada 3 tahun terakhir. Fluktuasi permintaan tersebut terjadi 

bulan Februari, Maret, Mei, Juli, dan Agustus. Dari data tersebut diketahui bahwa 

data permintaan mengikuti pola permintaan musiman. Pola permintaan musiman 

yang mana pola tersebut akan meningkat pada waktu-waktu tertentu, Dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 bahwa pada tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan 

namun ditahun 2020 mengalami penurunan.  Penurunan ini diakibatkan karena 

adanya Pandemi Covid-19 sehingga data tahun 2020 dihapuskan. Namun pada 

tahun 2021 penjualannya mengalami peningkatan seiring dengan adanya 

pemulihan pandemi Covid-19. Kemudian pada penjualan tahun 2019 dan 2021 

menunjukkan data yang meningkat sehingga data yang digunakan untuk 

melakukan peramalan yaitu tahun 2019 dan 2021 

Meningkatnya permintaan pada produk musiman tersebut tentunya akan 

memberikan manfaat yang cukup besar untuk para pengusaha. Namun dalam 

kegiatan penjualan ini terdapat hal-hal yang penting, yaitu pengendalian 

persediaan dan peramalan penjualan dimasa yang akan datang. Para pelaku usaha 

musiman ini sering mengalami kendala dalam memenuhi permintaan barang 

disaat waktu musimnya tiba. Masalah yang paling umum adalah kurangnya 

persediaan bahan baku. Jika pada musim-musim tertentu permintaan barang 
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sangat tinggi, pelaku perdagangan hanya memiliki barang dalam stock yang 

sedikit, sehingga permintaan tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan dapat 

menyebabkan penurunan jumlah penjualan. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan dari UMKM terhadap konsumen yang dimiliki, apabila 

permintaan konsumen tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidakpuasan konsumen 

yang menyebabkan konsumen beralih ke produsen lain dan dapat mempengaruhi 

penjualan produk keripik pisang pada UMKM Milkha Snack.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa pola data penjualan 

termasuk pola musiman sehingga perlu dilakukan peramalan permintaan. 

Peramalan ini akan memberikan gambaran mengenai kemampuan menjual pada 

waktu yang akan datang. Dari hasil peramalan tersebut nantinya data digunakan 

UMKM untuk merencanakan produksi yang akan datang dan dapat mencegah 

terjadinya kelebihan produksi yang membuat UMKM merugi. Peramalan 

permintaan pada UMKM Milkha Snack dapat dilakukan dengan menggunakan 

ARIMA Seasonal, Holt Winter, dan Regresi Linear. Metode Seasonal ARIMA 

dam Holt Winter dipilih karena sesuai dengan permintaan produk dengan pola 

yang musiman. Regresi Linear untuk meramalkan data dengan cara yang 

sederhana. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan 

peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang UMKM Milkha Snack 

dengan menggunakan metode Seasonal ARIMA, Holt Winter dan Regresi Linear. 

Kemudian dari beberapa metode tersebut dibandingkan, agar dapat mengetahui 

metode mana yang terbaik sehingga dapat digunakan UMKM untuk melakukan 

peramalan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul g Pada UMKM Milkha 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang UMKM 

Milkha Snack menggunakan ARIMA Seasonal dengan Software Minitab? 
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2. Bagaimana peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang UMKM 

Milkha Snack dengan metode Regresi Linear?  

3. Bagaimana peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang UMKM 

Milkha Snack menggunakan Winter? 

4. Bagaimana perbandingan hasil peramalan permintaan pada masing-masing 

metode ARIMA, Winter dan Regresi Linear? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui hasil penggunaan peramalan permintaan konsumen 

pada keripik pisang UMKM Milkha Snack menggunakan ARIMA 

Seasonal dengan Software Minitab 

2. Untuk mengetahui peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang 

UMKM Milkha Snack dengan metode Regresi Linear  

3. Untuk mengetahui peramalan permintaan konsumen pada keripik pisang 

UMKM Milkha Snack menggunakan Winter 

4. Untuk mengetahui perbandingan hasil peramalan permintaan pada masing-

masing metode ARIMA, Winter dan Regresi Linear 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menjadi media pengimplementasian dalam penerapan 

ilmu dan teknologi yang telah dipelajari dan juga menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam peramalan permintaan produksi keripik pisang 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam proses 

produksi. 
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1.5 Luaran Yang Diharapkan 

 Luaran dari penelitian ini adalah metode peramalan permintaan dan 

produksi yang tepat pada proses bisnis UMKM Milkha Snack untuk 

meminimalisir adanya kerugian pada perusahaan  

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah, sehingga perlu untuk 

dilakukan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat 

disimpulkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Lokasi penelitian adalah UMKM Milkha Snack dengan produk keripik 

pisang  

2. Data penjualan dan produksi yang digunakan sebagai dasar peramalan 

diperoleh dari Januari 2019 hingga Desember 2019 dan Januari 2021 

hingga Mei 2022  

3. Peramalan permintaan dilaksanakan untuk periode Juni 2022 hingga Mei 

2023 

 

 

  


