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ABSTRAK 

 

M. INDRA MUNHAMIR. 2015. 8323118280. Analisis Ramalan Penjualan (Sale 

Forecasting) dan Hasil Produksi pada UKM Batik Kota Pekalongan. Program 

Studi Diploma III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk meramalkan dan mengetahui produksi 

pada musim hujan tahun 2015 dengan menghitung penjualan pada UKM batik 

yang telah ditentukan di Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kerja dan aktivitas, dengan 

metode pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah rumus ramalan penjualan (sale forecasting) dengan 

membandingkan metode least square dan momen. 

 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa setiap musim hujan memiliki 

tingkat pengaruh penjualan yang berbeda. Dengan menggunakan sale forecasting 

terlihat bahwa angka penjualan pada bulan yang akan diramalkan dapat 

diketahui. Sehingga masing-masing UKM batik seharusnya melakukan produksi 

batik sesuai dengan angka penjualan yang telah diramalkan untuk meminimalisir 

kerugian. 

Kata Kunci : Penjualan, Produksi, Ramalan Penjualan (sale forecasting) 
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ABSTRACT 

 
M. INDRA MUNHAMIR. 8323118280. 2015. Sales Forecast Analysis and 

Production at UKM Batik Pekalongan. Diploma in Accounting Studies Program. 

Accounting Major. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 

This paper aims to predict and determine production in the rainy season 

of 2015 by counting sales at predetermined batik UKM at Pekalongan. The 

method used in this research is descriptive method of work and activity analysis, 

the method of collecting data through observation and interviews. The data 

analysis technique used is the formula forecast sales with compare method of 

least square and method of momen. 

From the results of the writing can be seen that every rainy season has a 

different level of influence sales. By using the sale forecasting shows that the 

sales figures for the month will be known foreseen. So that each UKM batik 

production should perform according to sales figures that have been predicted to 

minimize losses. 
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