
95 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat membuktikan hasil prediksi lebih mendekati data asli saat 

proses prediksi dilakukan dengan menggunakan data minggu ke-1 sampai 

minggu ke-52 menggunakan regresi linear sederhana dengan melihat hasil 

nilai error untuk data minggu ke-1 sampai minggu ke-52 lebih kecil 

dibandingan data curah hujan tiap minggu dalam 1 tahun. Setelah dilakukan 

pengujian rumus mencari nilai r, diperoleh nilai error menggunakan data 

curah hujan mendapat r = 0,00031 dan menggunakan data minggu ke-1 

sampai minggu ke-52 didapat r = 0,12323. 

2. Dapat menampilkan hasil tabel perbandingan pada aplikasi dengan melihat 

hasil prediksi per minggu dan data penjualan air tangki dalam satu tahun 

dan bisa mencetak hasil prediksi dalam bentuk tabel sebagai sebuah laporan 

yang akan diberikan kepada pemilik tempat pengisian air tangki Oesapa. 

3. Pemilik dapat mengetahui tingkat penjualan pada hari yang akan datang 

dengan memprediksi data penjualan air tangki menggunakan aplikasi. 

4. Berdasarkan perhitungan  menggunakan metode regresi linear yang ada, 

dapat dilihat bahwa hasil perhitungan prediksi penjualan air tangki tidak di 

pengaruhi oleh curah hujan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran pengembangan yang ingin 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat masih dalam bentuk desktop dan offline, untuk itu 

pada pengembangan selanjutnya dapat dibuat aplikasi ini menjadi aplikasi 

berbasis web dan bisa online, agar pemilik dan pengelola tempat pengisian 

air tangki dapat memiliki interaksi yang lebih mudah dan cepat dengan 

mengelola aplikasi menggunakan akses internet. 

2. Perlu dikembangkan lagi dalam mengelola peramalan dengan metode 

regresi linear sederhana maupun metode lain dengan data yang konstan dan 

stabil untuk penjualan sehingga mampu meramalkan penjualan pada hari 

yang akan datang. 

3. Dapat di kembangkan dengan memperhatikan varibel – variabel lainnya 

untuk memprediksi hasil keuntungan dan kerugian dari penjualan air tangki. 
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