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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Merauke mempunyai lahan hutan yang membentang luas di sepanjang Kali 

Maro dan Kali Bian. Hasil hutan yang berbentuk kayu alam ini dapat digunakan 

sebagai bahan untuk memproduksi bubur kertas (Pulp) dan sepihan kayu (Chip). 

Melihat hal tersebut banyak investor yang bersedia menanamkan modalnya di 

Kabupaten Merauke. Salah satunya PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI 

(PT. MIL) yang tergabung dalam MEDCO GROUP. PT. MIL berlokasi di 

Kampung Buepe, Distrik Keptel Kabupaten Meraoke, Provinsi Papua. PT. MIL 

merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak dibidang 

industri kayu serpih (Chip Mill), bubur kertas (Pulp Mill) dan fasilitas pendukung 

lainnya[1]. 

Proses produksi kayu serpih dan proses pembuatan bubur kertas (Pulp), 

melalui beberapa tahapan proses, mulai dari proses penyediaan kayu (hardvesting) 

hingga proses akhir pembuatan bubur kertas (pulp) memerlukan proses 

pendukung diantaranya, dukungan pasokan energi listrik dan uap, yang 

digunakan untuk memasak atau meleburkan kayu (cooking) dan Pemutihan 

(Recausticizing ) [1]. 

PT. MIL memiliki pembangkit listrik sendiri dalam menyediakan kebutuhan 

listrik untuk keperluan proses produksi dan sebagainya, yang di kelola oleh Unit 

Power Plant. Unit Power Plant merupakan suatu unit kerja yang berperan untuk 

menyediakan kebutuhan energi listrik ke seluruh area kerja pabrik. Unit Power 

Plant terdiri dari beberapa sub bagian yang menghasilkan energi listrik dan steam 

diantaranya, Diesel Generator (PLTD) dan Turbine Generator (PLTU ) yang 

diperoleh melalui proses mesin uap ( boiler ) [1]. Selain digunakan dalam proses 

produksi, energi listrik tersebut juga dialirkan ke perumahan, area chipper ,area 

dermaga/port, perkantoran, workshop, gudang asset, dan lain-lain.  
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Dilihat dari uraian di atas kebutuhan akan jumlah energi listrik yang besar 

sangat dibutuhkan. Setiap harinya Unit Powel Plant akan memproduksi energi 

listrik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan 

ketidakpastian hasil produksi dan dana operasional yang akan dikeluarkan. 

Ditambah jika terjadi inflansi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga 

bahan baku, sehingga dana yang dikeluarkan akan bertambah juga.  Jika 

kebutuhan energi listrik yang diperlukan sangat besar, maka dana operasional 

yang harus dikeluarkan juga akan sangat besar. Seringkali  dana operasional 

yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan. Jika 

permasalahan ini tidak ditangani dengan tepat perusahaan dapat mengalami 

kerugian yang cukup signifikan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penyelesaian terhadap masalah diatas sangat 

dibutuhkan. Jika permasalahan tersebut tidak di atasi dengan tepat, permasalahan 

ini dapat berimbas kesektor lainnya. Jika dana operasional yang ada hanya 

difokuskan untuk membiayai unit Power Plant, maka unit produksi akan 

mengalami kesulitan juga. Padahal fokus utama dari perusahaan adalah dibagian 

produksi kayu serpih dan bubur kertas.  

Melihat uraian  permasalah di atas maka perlu adanya perkiraan jumlah 

energi listrik yang akan diproduksi. Dimana hal ini berhubungan dengan cost 

yang dikeluarkan. Metode Forecasting merupakan salah satu metode yang dapat 

menyelesaikan masalah tersebut.  Metode Peramalan adalah proses untuk 

memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan 

dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam 

rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa[2]. 

Dengan adanya peramalan, maka perusahaan dapat mencapai tujuan dalam 

pengambilan keputusan dalam produksi. Sehingga resiko kerugian dapat 

diminimalisir. Ada banyak metode yang dapat dipakai untuk melakukan 

peramalan, salah satunya metode pemulusan eksponensial (exponential 

smoothing). Metode pemulusan ekponensial merupakan suatu metode peramalan 

rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan 

cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan 

lebih besar dalam rata-rata bergerak[2]. Pemulusan Eksponensial dibagi menjadi 
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3 (tiga), yaitu, pemulusan eksponensial orde satu (single exponential smoothing), 

pemulusan eksponensial orde dua (double exponential smoothing), dan 

pemulusan eksponensial orde tiga (triple exponential smoothing).  

Dari uraian diatas, metode pemulusan eksponensial orde tiga (triple 

exponential smoothing) dirasanya tepat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada, karena dari pengertian metode ini yaitu cocok digunakan 

untuk meramalkan hal yang berfluktuasi atau mengalami gelombang pasang 

surut, maksudnya kenaikan atau penurunan jumlah data tersebut biasanya terjadi 

secara tiba-tiba dan sukar diprediksi[3]. Hal tersebut sama dengan pola data dari 

data yang ada karena pola datanya sukar di prediksi dan sering terjadi kenaikan 

dan penurunan data yang tidak bisa di prediksi pula[4]. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara memprediksi hasil dan total produksi listrik dibulan 

selanjutnya dengan menggunakan metode Triple Exponential 

Smoohting? 

b. Bagaimana cara pengujian keakuratan atau ketepatan dari 

memprediksi hasil dan total biaya produksi listrik di tahun kedepan 

dengan menggunakan metode MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error)? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Membangun sebuah sistem yang memprediksi hasil pengadaan dan 

total produksi yang harus di keluarkan dalam produksi listrik di tahun 

kedepan menggunakan metode Triple Exponential Smoohting. 
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b. Menguji keakuratan atau ketepatan dari prediksi hasil dan total biaya 

produksi listrik menggunakan metode MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang akan dicakup dalam dalam proposal Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Membahas bagian power plant khususnya power produksi listrik. 

b. Menggunakan data hasil dan total biaya produksi listrik dari tahun 2012 

sampai 2016. 

c. Memakai fitur lihat data dan cetak data untuk bagian pengolahan data 

pada sistem. 

d. Menghitung nilai peramalan dengan keakuratan untuk bulan selanjutnya 

dari data yang di pakai sebagai acuan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

berbagai metodologi, antara lain : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi literatul dilakukan dengan mengumpulkan referensi baik dari 

buku, artikel, jurnal, makalah, maupun situs-situs internet yang 

pembahasannya terkait dengan masalah yang sedang dianalisa dan 

berhubungan dengan metode exponential smoothing, mulai orde satu 

(single exponential smoothing), pemulusan eksponensial orde dua (double 

exponential smoothing), hingga pemulusan eksponensial orde tiga (triple 

exponential smoothing). 

Tahap selanjutnya yaitu proses wawancara. Wawancara dilakukan 

untuk menggali data agar mendapatkan informasi dan menggali data 

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pemimpin dan karyawan. 
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1.5.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lakukan dengan metode dokumentasi. Metode 

ini dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan 

informasi atau data yang di butuhkan untuk penelitian dari PT 

Medcopapua Industri Lestari, yang berupa arsip dan berkas-berkas 

mengenai instansi tersebut.  

Untuk implementasinya dilakukan setelah mendapatkan data yang di 

peroleh dari observasi, wawancara dan berkas utnuk menjadi suatu 

informasi.  

  

1.5.3 Definisi dan Analisa Kebutuhan 

A. Sistem Peramalan 

Sistem peramalan adalah sebuah sistem untuk memperkirakan secara 

kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan 

dasar data yang relevan pada masa lalu. Dengan kata lain metode 

peramalan bersifat objektif[5].  

Di samping itu metode peramalan memberikan urutan pengerjaan dan 

pemecahan atas pendekatan suatu masalah dalam peramalan, sehingga 

bila digunakan pendekatan yang sama dalam suatu permasalahan dalam 

suatu kegiatan permalan, akan didapatkan dasar pemikiran dan 

pemecahan yang sama. 

B. Metode Exponential Smoothing 

Metode exponential smoothing/pemulusan eksponensial merupakan 

suatu teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan 

terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling 

akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata 

bergerak[5].  

Metode pemulusan eksponensial merupakan pengembangan dari 

metode moving average[5]. Dalam metode ini, peramalan dilakukan 

dengan mengulang perhitungan secara terus menerus dengan 

menggunakan data terbaru. Metode ini terdiri atas: 
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1. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Satu (Single Exponential 

Smoothing) 

2. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Dua (Doule Exponential 

Smoothing) 

3. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Tiga (Triple Exponential 

Smoothing) 

1.5.4 Pembuatan laporan 

Melakukan penyusunan laporan hasil implementasi dan pengujian 

serta analisa dari serangkaian penelitian yang sudah dilakukan. Penulis 

mengambil kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa yang kemudian 

dituliskan kedalam bentuk laporan tugas akhir. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

Bagian isi dari tugas akhir ini tersusun kedalam beberapa bab yang sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metodelogi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku, jurnal atau literature review yang berhubungan dengan peneltian dan 

digunakan untuk mendukung penganalisaan dan pengembangan sistem baru yang 

diusulkan  

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas perancangan, dan proses perhitungan serta diagram alur 

peramalan yang ingin dicapai. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini membahas hasil implementasi metode exponential smoothing dan 

pengujian akurasi dengan MAPE serta pengujian akurasi hasil regresi dengan cross 

validation. Selain itu juga sudah disertakan hasil pengujian dan analisanya. 

 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjadi ikhtisar dari serangkaian penelitian yang 

sudah dilakukan dan saran untuk penelitian terkait berikutnya. 


