Jurnal Pelita Informatika, Volume 6, Nomor 4, April 2018
ISSN 2301-9425 (Media Cetak)
Hal: 406-408

PERANCANGAN APLIKASI PREDIKSI PENJUALAN HANDPHONE
DENGAN MENERAPKAN METODE MANCOVA
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ABSTRAK
Prediksi penjualan (forecast) merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan
dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi. Salah satu teknik penjualan untuk memprediksi penjualan adalah promosi.
Mancova atau multivariate analysis of covariance merupakan kajian pada statistika yang mempelajari prilaku dan hubungan
antara dua atau lebih variable. Dasar dari kajian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi untuk dua variable. Dengan
kata lain, variable harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan ketiga merek handphone
tersebut. Dalam riset eksperimental pada ud. berkah sejahtera cellular ini ialah ketiga merek handphone secara signifikan
dipengaruhi oleh faktor merek, sedangkan harga tidak berpengaruh secara signifikan.
Kata Kunci : Prediksi, Multivariate Analysis Of Covariance

I. PENDAHULUAN
Penjualan merupakan suatu fungsi dari pemasaran
yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan
tersebut yaitu memperoleh laba untuk kelangsungan
hidup dari perusahaan. Prediksi penjualan (forecast)
merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang
akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat
berdasarkan data-data yang pernah terjadi.
Salah satu teknik penjualan untuk memprediksi
penjualan adalah promosi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan membeli konsumen akan
suatu produk dapat berasal dari diri konsumen maupun
berasal dari luar diri konsumen (Kusumastuti, 2011: 2).
Untuk menghasilkan prediksi yang tepat tentu saja
dibutuhkan kecermatan dan ketelitian. Metode yang
digunakan untuk memprediksi penjualan pada kasus ini
adalah metode, multivariate analysis of covariance
(MANCOVA).
Metode MANCOVA sangat membantu dalam
menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat pada
variable dependent terdapat satu atau lebih kuantitatif
variable yang dikenal kovariat komkomitan variable.
(Jonathan Sawono, ISBN: 978-602-02-0605-9,Hal:
115,116).

II. TEORITIS
A. Prediksi
Prediksi adalah seni dan ilmu memprediksi atau
meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan dengan
pengambilan data historis dan memproyeksikannya
kemasa depan dengan menggunakan beberapa bentuk
model matematis. Prediksi merupakan kegiatan
penerapan model yang telah di kembangkan pada
waktu yang akan datang(Lerbin, 2005;Utari, 2016).
B. Mancova (Multivariate analysis of covariance)
Analisis kovarian multivariate (MANCOVA)
merupakan suatu model linier umum dengan
menggunakan 2 (dua) atau lebih variable tergantung
(kuantitatif) pada waktu yang bersamaan dan 2 (dua)

atau lebih variable bebas (prediktor) kuantitatif dan
salah satu dari variable bebas tersebut merupakan
variable kualitatif. (Jonathan Sawono, 2013).
III. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Penerapan dalam bidang penjualan diilhami
dari buku Applied Multivariate Analysis. Karangan
Neil H. Timn (2002 : 263), tetapi sudah dimodifikasi
agar sesuai dengan MANCOVA dua arah dengan satu
kovariat.
Seorang peneliti tertarik melakukan penelitian
untuk membandingkan dua metode yang berbeda
dalam usaha toko handphone dalam produk
SAMSUNG, OPPO, dan iPHONE menggunakan
penjualan secara online dan offline. Variabel dependen
yang diamati adalah Produk yang terjual dari merk :
1. SAMSUNG yang dilambangkan S.
2. OPPO yang dilambangkan O dan,
3. iPHONE yang dilambangkan iP.
Berdasarkan permasalahan diatas dapat
diketahui bahwa percobaan tersebut adalah percobaan
MANCOVA dua arah 2 x 3 dengan satu kovariat dan
ulangan sebanyak 4 kali, maka peneliti ingin
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen setelah disesuaikan dengan variabel
konkomitan sebagai berikut :
1. Pengaruh metode mancova dan perbedaan
karyawan
Apakah metode mancova dan perebedaan karyawan
akan berpengaruh terhadap penjualan dari
SAMSUNG, OPPO, dan iPHONE.
2. Pengaruh metode mancova
Apakah metode mancova akan berpengaruh
terhadap variabel harga (x) dalam prediksi
penjualan terhadap penjualan SAMSUNG, OPPO,
dan iPHONE.
3. Pengaruh perbedaan variabel harga (x)
Apakah perbedaan harga akan berpengaruh
terhadap nilai dalam penjualan dari setiap penjualan
SAMSUNG, OPPO, dan iPHONE.
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Penyelesaian kasus diatas dengan menggunakan
aplikasi website, yaitu sebagai berikut :
1. Uji asumsi MANCOVA
Sebelum melakukan pengujian pada MANCOVA
2. Distribusi normal multivariat
Uji normalitas yang digunakan yaitu dengan jarak
Mahalanobis.

F=

55.60
50,20
61.20
55,66

24
24
24
72

Penjualan Offline
75,40
24
SAMSUNG
63,40
24
OPPO
77,70
24
iPHONE
72,16
72
Total
Sumber : Jonathan Sawono, Model linier dan non
linier, 2013, Hal : 115, 116).
3.

4.

5.

6.

Homogenitas matriks varians kovarians
Programan web digunakan untuk uji homogenitas
matriks varians kovarians dengan hipotesis
sebagai berikut :
Hipotesis
Langkah pertama pembuatan hipotesis seperti
berikut :
a. H0 : ∑ 1 = ∑ 1 = ⋯ = ∑ 6 (varian kesalahan
pada tiga kelompok penjualan handphone
sama).
b. H1 : ϶ ∑ 1 ≠ ∑ 1 untuk 𝑖 ≠ 𝑗 (varian
kesalahan pada tiga kelompok penjualan
handphone tidak sama).
Taraf Signifikansi
Langkah kedua menentukan kriteria pengujian
hipotesis di antaranya :
a. Jika sig/probabilitas hitung < 0.05, maka H0
ditolak dan H1 diterima
b. Jika sig/probabilitas hitung > 0.05, maka H0
diterima dan H1 ditolak.
Statistik Uji :
Uji Box’s M
a. Interaksi teknik penjualan dan perbedaan
produk.
𝐽𝐾𝐴𝐵𝑥| (𝑔−1)(𝑏−1)
F = 𝐽𝐾𝐺 /𝑔𝑏(𝑛−1)
𝑥

b. teknik penjualan
𝐽𝐾𝐴𝑥| (𝑔−1)(𝑏−1)
F = 𝐽𝐾𝐺 /𝑔𝑏(𝑛−1)
𝑥

c. Perbedaan produk

𝐽𝐾𝐺𝑥 /𝑔𝑏(𝑛−1)

Tabel 2. Uji kotak kesetaraan matriks kovarians
(Box’s Test of Equality of Covariance
Matrices)
Box’s
M
F
df1
df2
Sig.

Tabel 1. Statistik deskriptif
Merek Handphone
Mean
N
(ratarata)
Penjualan Online
SAMSUNG
OPPO
iPHONE
Total

𝐽𝐾𝐵𝑥| (𝑔−1)(𝑏−1)

146.60
61.15
8
12.829
,002

7.

Kriteria Keputusan
2
H1 ditolak jika MC −1 >𝑋30;(0,05)
atau P value < a
nilai sig/probabilitas hitung sebagaimana tertera dalam
keluaran di atas ialah sebesar 0.062 > 0.05, oleh karena
itu H0 diterima. Artinya varian kesalahan pada tiga
kelompok variabel tergantung penjualan handphone
sama ; meski untuk penjualan secara offline nilai
signifikan 0.029 < 0.05 karena satu persyaratan sudah
terpenuhi, maka penghitungan lanjut dapat dilakukan.
Setelah disesuaikan dengan variable harga (x).
Berikut hipotesis untuk contoh penerapan MANCOVA
:
1. Analisis pengujian kesamaan varian kesalahan
untuk masing-masing variabel tergantung.
Pengujian hipotesis nol bahwa varian kesalahan
dari variabel dependen sama antar kelompok.
2. Melihat perbedaan rata-rata penjualan ketiga
merek handphone secara deskriptif.
Perbedaan rata-rata penjualan untuk ketiga
merek handphone tersebut ialah sebagai berikut :
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di
lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang
berkaitan dengan perangkat lunak yang telah dirancang
yaitu :
1. Proses perancangan perangkat lunak yang dapat
memprediksi penjualan handphone menggunakan
bahasa pemrograman PHP, dimana untuk
mengetik listing program dilakukan pada
notepad++ yang merupakan perangkat lunak editor
untuk pembuatan web dan untuk aplikasi
databasenya penulis menggunakan Xampp.
2. Penerapan multivariate analysis of covariance
dengan menggunakan program bisa dilakukan.
3. Dengan merancang aplikasi perangkat lunak
prediksi penjualan, maka pengguna dapat
memprediksi data di dalam komputer sehingga
pengusaha dapat dengan memudah menentukan
keputusan apa yang akan di lakukan untuk
kemajuan usaha yang dimiliki.
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