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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang 

sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa 

lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya (selisih antara sesuatu yang 

terjadi dengan hasil perkiraan) dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan 

jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk 

mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. 

Semkain berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini 

mempunyai peran sangat penting , salah satunya di bidang komputer. Hal ini 

disebabkan karena teknologi informasi dapat memberikan kemudahan aspek 

kehidupan masyarakat,diantaranya dalam hal pekerjaan. penerapan teknologi dan 

informasi dalam aspek pekerjaan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

kerja. Peneltian hasil karya dari (Frandy Ristianto, Nurmalasari, Ani Yoraeni, 

2021) dengan judul “Impementasi Metode Naive Bayes Untuk Prediksi Harga 

Emas” Berdasarkan  penelitian yang telah di lakukan pada Kurs rupiah dan Harga 

emas mengenai Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Naive Bayes maka 

dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut, Prediksi harga 

emas dapat dilakukan dengan Menganalisa data kurs rupiah serta harga emas di 

masa lalu menggunakan Algoritma Naïve Bayes Algoritma Naïve Bayes dapat di 

gunakan untuk memprediksi profit investasi emas dengan akurasi yang  cukup 

baik Yaitu 95,92%, Bahwa faktor yang paling mempengaruhi kenaikan harga 

emas dalam profit investasi emaskenaikan harga emas Perubahan kurs Rupiah.. 

Toko bangunan martono sendiri adalah toko yang menjual berbagai 

keperluan untuk bangunan maupun proyek yang ada di masyarakat, namun dalam 

kenyataannya pengPrediksian atau pengemplokan produk tersebut masih jarang 

bahkantidak ada sama sekali. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuatlah sistem Prediksi penjualan 

muntuk Toko Bangunan Martono Martrial  dengan harapan agar dapat 

memudahkan pemilik toko untuk menentukan Prediksi produknya dengan judul 

“Prediksi penjualan pada toko bangunan martono martrial berbasis web ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa merumuskan 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Bagaimana merancang sebuah Prediksi Penjualan Pada Toko 

Bangunan Martono Martrial Berbasis Web? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan Prediksi Penjualan Pada Toko 

Bangunan Martono Martrial Berbasis Web? 

3. Bagaimana pengujian sistem Prediksi Penjualan Pada Toko Bangunan 

Martono Martrial Berbasis Web? . 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas maka dibuatlah sebuah batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya digunakan oleh Toko Bangunan Martono Martrial  

2. Barang yang di prediksi adalah harga semen gresik 40kg. 

3. Pengembangan dilakukan Platform Web. 

4. Metode Yang digunakan adalah Regresi Linier 

5. Tidak mengembangkan aplikasi berbasis android. 

6. Sistem ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti,maka tujuan dari penulisan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Membangun sebuah sistem Prediksi guna membantu pihak pemilik 

toko   pengelolaan data produk lebih mudah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis: 

a. Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik UMK. 
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b. Merupakan sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah di fakultas Teknik UMK. 

c. Mengasah pikiran dalam menciptakan sistem informasi yang baik dan 

lebih bermutu. 

2. Bagi Pengguna 

a. Memudahkan pemilik dalam mengPrediksikan produk yang kan di 

Prediksikan pada toko. 
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