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Studi Kasus Peramalan Permintaan Produk Kripik Tempe CV Aneka Rasa 

 

Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta atau dibeli pada suatu harga dan 

waktu tertentu (Gaspersz, 2001). Peramalan merupakan usaha untuk meramalkan keadaan di 

masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu (Nasution, 2007). Penetapan 

harga (pricing) adalah elemen penting dari rencana pemasaran. Keputusan harga sangat 

penting karena harga tidak hanya mempengaruhi marjin keuntungan melalui dampaknya pada 

pendapatan, tetapi juga mempengaruhi jumlah barang yang terjual melalui pengaruhnya pada 

permintaan. 

CV Aneka Rasa merupakan penghasil olahan aneka rasa produk kripik tempe. Usaha 

kripik tempe aneka rasa kini memiliki pesaing yang cukup ketat diantara perusahaan penghasil 

kripik tempe di kota Malang. Produk unggulan CV Aneka Rasa adalah keripik tempe daun jeruk 

yang kapasitasnya mencapai 70% total produksi keripik tempe kemasan 150 gram. Selama ini 

metode yang digunakan di CV Aneka Rasa hanya berdasarkan data penjualan sebelumnya 

tanpa ada pengolahan data lebih lanjut hanya berdasarkan data penjualan bulan yang sama di 

tahun sebelumnya. Seperti yang pernah terjadi pada Januari-Agustus 2011 stok yang dihasilkan 

sebanyak 3-5 ton. Stok yang terlalu banyak dan lama tersimpan akan mengakibatkan gudang 

menjadi penuh. Oleh karena itu, perkiraan yang tidak sesuai dapat menimbulkan beberapa 

masalah di area CV Aneka Rasa seperti penumpukan persediaan, biaya penyimpanan tinggi, 

produk kadaluarsa, dan kehilangan pelanggan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

meramalkan permintaan produk adalah Jaringan Syaraf Tiruan (JST). JST dapat digunakan 

untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian 

yang ada di masa lampau serta faktor-faktor yang terkait (Siang, 2005). JST adalah metode 

yang sesuai untuk masalah peramalan time series terutama jika asumsi stasioner dan linieritas 

tidak terpenuhi (Otok dan Suhartono, 2011). 
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Profil CV Aneka Rasa 

Keripik Tempe Aneka Rasa (KTAR) “Bu Noer” adalah jenis usaha dengan badan usaha 

bernama CV Aneka Rasa. Keripik Tempe Aneka Rasa “Bu Noer” ini dirintis sekitar tahun 1993 

dengan tempat produksi awal hingga saat ini di Jalan Ciliwung II/2 Malang. CV Aneka Rasa 

mengembangkan usaha dari skala UKM dengan kapasitas produksi kurang lebih 40-50 kg per 

hari menjadi skala industri menengah atau CV dengan kapasitas 1000 kg per minggu. CV 

Aneka Rasa dimulai dari rasa original hingga sampai saat ini telah berhasil menciptakan rasa 

yang lain, yaitu original, daun jeruk, keju (cheese), sambal balado, pizza, burger, daging 

panggang (barbeque), kebab, spaghetti, rumput laut, pedas, ayam bawang, jagung bakar 

pedas, jagung bakar manis, jagung bakar coklat, bakso malang, udang dan rasa lainnya. 

Banyaknya jenis rasa yang dihasilkan terdapat satu rasa yang menjadi keunggulan khas dari 

“Bu Noer” yaitu Keripik Tempe rasa Daun Jeruk. 

 

Keripik Tempe Rasa Daun Jeruk 

Produk unggulan untuk jenis keripik tempe yaitu keripik tempe rasa daun jeruk. Keripik tempe 

tersebut terbuat dari kedelai asli yang dicampur dengan potongan daun jeruk yang membuat 

rasa menjadi khas daun jeruk dan harum. Hal tersebut yang membuat keripik tempe rasa daun 

jeruk menjadi produk unggulan dari CV Aneka Rasa. Tingginya minat konsumen terhadap 

produk ini membuat produksi keripik tempe rasa daun jeruk ini sendiri bisa mencapai 70% dari 

total produksi keripik tempe. Perencanaan produksi keripik tempe rasa daun jeruk dilakukan 

satu bulan sekali dengan kapasitas produksi 70-80kg/hari (operasi 8 jam/hari) atau sekitar 20 

ton/tahun. Harga yang ditetapkan untuk produk keripik tempe rasa daun jeruk bervariasi tiap 

periode waktunya. Awal tahun 2007, harga keripik tersebut berkisar harga Rp5.000,00 tetapi 

pada akhir tahun 2011 harga keripik tempe rasa daun jeruk mengalami kenaikan harga yang 

cukup tinggi mencapai Rp7.400,00. Kenaikan harga tersebut biasanya dipicu dengan naiknya 

harga bahan baku, harga BBM, dan lainnya. Kenaikan harga tersebut tentunya sangat 

diperhatikan oleh perusahaan karena akan mempengaruhi naik dan turunnya jumlah 

permintaan terhadap keripik tempe. Oleh karena itu, harga dianggap factor penting yang akan 

mempengaruhi jumlah permintaan. 
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Analisis 

Setelah di analisis CV Aneka Rasa ini mengalami beberapa masalah yaitu seperti penumpukan 

persediaan persediaan yang berlebihan yaitu 3-5 ton membuat gudang penyimpanannya 

menjadi penuh dengan stok barang, biaya penyimpanan tinggi, produk kadaluarsa lamanya 

produk yang tersimpan di gudang penyimpanan mengakibatkan beberapa produk telah menjadi 

kadaluarsa, dan kehilangan pelanggan. Tentunya hal itu semua akan mengakibatkan kerugian 

yang cukup besar bagi CV Aneka Rasa, semua hal itu terjadi dikarnakan kurang 

terorganisasinya metode peramalan yang di lakukan oleh CV Aneka Rasa. CV Aneka Rasa 

meramalkan permintaan hanya berdasarkan data penjualan sebelumnya tanpa ada pengolahan 

data lebih lanjut menyebabkan beberapa stok menumpuk di gudang penyimpanan. Yang harus 

dilakukan oleh CV Aneka Rasa ini adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin tidak hanya 

berpaku pada 1 data saja agar tidak menyebabkan kesalahan dan juga supaya peramalan yang 

di lakukan itu terjamin keberhasilannya. 

 

Langkah – Langkah Yang Dilakukan Dalam Menganalisis 

1. Membaca dan meneliti apa inti masalah pada perusahaan 

2. Mencari apa penyebab munculnya masalah tersebut 

3. Meringkas semua masalah dan kasus perusahaan tersebut 

4. Mencari jalan keluar yang lebih baik dari masalah / kasus perusahaan 

 


