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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Peramalan (forecasting) 

2.1.1 Definisi Peramalan 

Peramalan berasal dari kata ramalan yang artinya suatu situasi atau kondisi 

yang di perkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang, sedangkan peramalan 

merupakan kegiatannya. Peramalan (forecasting) adalah memperkirakan keadaan 

dimasa yang akan datang melalui pengujin keadaan dimasa lalu. Dalam kehidupan 

sosial, segala sesuatu itu serba tidak pasti dan sukar diperkirakan secara tepat, 

sehingga di perlukan peramalan[5]. Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar 

dapat meminimalkan pengaruh ketidakpastian ini terhadap sebuah masalah. 

Dengan kata lain peramalan bertujuan mendapatkan peramalan yang bisa 

meminimalkan kesalahan meralam (forecast error)[5]. Peramalan di artikan sebagai 

penggunaan teknik-teknik statistika dalam bentuk gambaran masa depan 

berdasarkan pengolahan angka-angka historia[5]. Peramalan adalah kegiatan 

memperkirakan tingakatan permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk 

atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu dimasa yang akan datang.  

Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif apa 

yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar data yang relevan pada 

masa lalu. Dengan kata lan metode peramalan bersifat objektif[6]. 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. 

Baik tidaknya suatu peramalan yang di susun, disamping di tentukan oleh 

metodeyang digunakan, juga ditentukan baik tidaknya informasi yang di gunakan. 

Jika informasi yang digunakan tidak meyakinkan, maka hasil peramalan yang 

disusun juga akan sukar dipercaya akan ketepatannya. Kegunaan peramalan telihat 
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pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang pada waktu keputusan itu 

dilaksanakan. Jangka waktu kedepan (time horizon) merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan dalam pemilihan teknik peramalan [6]. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Peramalan 

Berdasarkan sifatnua peramalan dibedakan atas dua macam, yaitu : 

1. Peramalan Kualitatif 

Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data 

kualitatif pada masa lalu.hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung 

pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan 

tersebut ditentukan berdasarkan pendapat dan pengetahuan serta 

pengalaman penyusunnya. Metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode 

eksploratoritas dan normatif[4]. 

 

2. Peramalan Kuantitatif 

Peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data 

kuantitatif masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada 

metode yang diperlukan dalam peramalan tersebut. Tujuan metode ini 

adalah mempelajari apa yang telah terjadi dimasa lalu untuk dapat 

meramalkan nilai-nilai dimasa yang akan dating[4]. 

Metode kuantitatif dapat dibagi dalam deret berkala (Time Series) dan 

metode kasual. Peramalan kuantitatif dapat dibagi ddigunakan bila terdapat 

3 (tiga) kondisi, yaitu : 

a. Adanya informasi tentang masa lau. 

b. Inforamasi tersebut dapat di kuantitatif dalam bentuk data. 

c. Informasi tersebut dapat di asumsikan bahwa beberapa aspek 

pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan 

datang. 
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2.1.3 Jangka Waktu Peramalan 

 Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dikelompokkan dalam tiga 

bagian, yaitu[4] : 

1. Peramaln jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. 

Misalnya, peramalan yang di perlukan dalam kaitannya dengan penanaman 

modal, perencanaan fasilitas. 

2. Peramalan jangkan menengah, mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. 

Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi 

dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 

3. Peramalan jangka pendek, yaitu untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. 

Mesalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan dengan 

perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja dan penugasan 

karyawan. 

Peramalan jangka panjang banyak menggunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan peramalan jangka menengah dan pendek biasanya menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan dalam prakiraan, 

pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu metode serial waktu 

(deret berkala atau time series) dan metode eksplonatori. 

a. Metode serial waktu merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisa serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. 

Metode ini mengasumsikan bahwa beberapa pola atau kombinasi 

pola selalu berulang sepanjang waktu, dan pola dasar dapat 

diidentifikasi semata-mata atas dasar data histori dari serial itu.  

Tujuan analisis ialah untuk menemukan pola deret variabel yang 

bersangkutan berdasarkan atas nilai variabel pada masa sebelumnya, 

dan mengekstrapolasikan pola itu untuk membuat peramalan nilai 

variabel itu pada masa datang. 

b. Metode eksplonatori mengasumsikan bahwa nilai suatu varial 

merupakan fungsi dari satu atau beberapa variabel lain. Misalnya, 

jmlah penjualan suatu komoditi dapat diprediksi dari nilai harga 

komoditi itu, pendapatan konsumen, jumlah konsumen. Kegunaan 
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metode eksplanatori ialah untuk menemukan bentuk hubungan 

antara suatu variabel tak bebas (yang diramalkan) terhadap 

perubahan dari variabel bebasnya. 

 

2.1.4 Distribusi Data 

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan 

perencanaan, pengumpulan, analisa, interpretasi, penyimpangan serta 

presentasi sekumpulan data. Ilmu statistika juga tidak lepas untuk menguji 

distribusi apa yang harus di pakai dalam suatu kasus atau fenomena. 

Pengujian distribusi dilakukan karena berbagai data yang di 

kumpulkan memiliki sebaran distribusi serta karakteristik yang berbeda. 

Ada beberapa jenis atau tipe distribusi data didalam ilmu statistika yang 

berpengaruh dalam membangun sistem peramalan ini, antara lain[7]: 

1. Distribusi Normal 

Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling 

banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal 

memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. 

Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika 

yang menggunakan bentuk data kontinu.  

Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai 

distribusi dalam statistika, dan kebanyakan pengujian 

hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Cara sederhana untuk 

mengetahui distribusi normal yaitu cukup dengan mengumpulkan data 

minimal 30. Jumlah 30 dianggap para ahli telah memenuhi syarat 

distribusi normal. 

2. Distribusi Binomial 

Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah 

yang percobaannya terdiri dari beberapa kali percobaan dan di setiap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_probabilitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengujian_hipotesis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengujian_hipotesis&action=edit&redlink=1
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perulangannya, hasil dari percobaan tersebut di golongkan pada 2 

macam, benar atau salah. 

Percobaan benar atau salah juga disebut percobaan bernoulli. 

Ketika n = 1, distribusi binomial adalah distribusi bernoulli. Distribusi 

binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi 

statistik. 

3. Distribusi Poisson 

Distribusi possion adalah distribusi probabilitas diskrit yang 

menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu 

tertentu, apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu 

yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat 

digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, 

luas, atau volume. 

 Dalam pengerjaan tugas akhir ini menggunakan distribusi normal karena 

susai dengan pengertian dan ciri-ciri dari distribusi normal itu sendiri.  

 

2.1.5 Pemilihan Teknik dan Metode Peramalan 

Ada 6 (enam) faktor utama yang diidentofokasi sebagai teknik dan 

metode peramalan, yaitu [6]: 

1. Horizon Waktu 

Ada 2 (dua) aspek dari horizon waktu yang berhubungan dengan 

masing-masing metode peramalan. Pertama adalah cakupan waktu 

dimasa yang akan datang. Kedua adalah jumlah periode untuk 

peramalan yang diinginkan. 

2. Pola Data 

Dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa macam-

macam dari pola yang didapati di dalam data yang akan diramalkan. 

 

  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percobaan_bernoulli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribusi_bernoulli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji_binomial&action=edit&redlink=1
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3. Jenis Dan Model  

Model merupakan suatu deret dimana waktu digambarkan sebagi unsure 

yang penting untuk menentukan perubahan-perubahan pola. 

4. Biaya Yang Dibutuhkan 

Umumnya ada 4 (empat) unsure biaya yang tercakup di dalam 

penggunaan suatu prosedur peramalan, yaitu biaya pengembangan, 

penyimpanan data, operasi pelaksanaan dan kesempatan dalam teknik 

dan metode lainnya. 

5. Ketepatan Metode Peramalan 

Tingkat ketepatan yang dibutuhkan sangat erat kaitannya dengan tingkat 

perincian yang di butuhkan dalam suatu peramlan. 

6. Kemudahan Dalam Penerapan 

Metode-metode yang dapat dimengerti dan mudah diaplikasikan sudah 

merupakan suatu oerinsip umum bagi pengambilan keputusan. 

2.1.6 Penentuan Pola Data 

Hal yang penting diperhatikan dalam metode deret berkala adalah 

menentukan jenis pola data historinya. Shingga pola data yang tepat dengan 

pola data historis tersebut dapat diuji. Pola data pada umumnya dapat dibedakan 

sebagai berikut[6]: 

1. Pola Data Horizontal 

Pola data ini terjadi jika terdapat data yang berfluktuasi disekitar nilai rata-

rata yang konstan. Misalnya suatu produk yang penjualannya tidak 

meningkat atau menurun selama waktu tertentu. Pola ini ditunjukkan pada 

gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Pola Data Horizontal 
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2. Pola Data Musiman 

Pola data ini terjadi jika terdapat suatu deret data yang dipengaruhi oleh 

factor musiman (misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau harian pada 

minggu tertentu). Pola data musiman ditunjukkan pada gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Pola Data Musiman 

 

3. Pola Data Siklis 

Pola data ini terjadi jika terdapat data yang dipengaruhi oleh fluktuasi 

ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. 

Misalnya penjualan produk mobil dan baja. Pola data ini ditunjukkan pada 

gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Pola Data Siklis 

 

4. Pola Data Trend 

Pola data trend terjadi jika terdapat kenaikan ataupun penurunan sekuler 

jangka panjang dalam data. Pola data trend ditunjukkan pada gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Pola Data Trend 

 

Di pengerjaan tugas akhir ini penulis menggunakan pola data horizantal atau 

berfluktuasi karena data yang di terima dari instansi yang bersangkutan 

merupakan data acak yang tidak bisa di tebak penurunan atau kenaikan nilai 

datanya. 

 

2.1.7 Proses Peramalan 

 Terdapat 5 (lima) langkah proses peramalan yang bisa dilakukan, yaitu[6]: 

1. Formulasi masalah dan pengumpulan data 

Jika metode peramalan kuantitatif yang dipakai, maka data yang relevan 

harus tersedia dan benar. Jika data yang sesuai tidak tersedia maka 

perumusan masalah perlu dikaji ulang. 

2. Manipulasi dan pembersihan data 

Ada kemungkinan kita memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit data yang 

dibutuhkan. Sebagian data mungkin tidak relevan pada masalah. Sebagian 

data mungkin memiliki nilai yang hilang yang harus diestimasi. Sebagian 

data mungkin harus dihitung dalam unit selain unit asli. Sebagian data 

mungkin harus diproses terlebih dahulu. 

3. Pembentukan dan evaluasi model 

Pembentukan dan evaluasi model menyangkut pengepasan data yang 

terkumpul pada suatu model peramalan yang sesuai dengan meminimalkan 

galat peramalan. 
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4. Implentasi model (peramalan sebenarnya) 

Implementasi model terdiri dari model peramalan aktual yang dibuat ketika 

data yang sesuai telah terkumpul dan terpilihnya model peramalan yang 

sesuai. Peramalan untuk periode sekarang dengan nilai histori aktual yang 

sering kali digunakan untuk mengecek keakuratan dari proses. 

5. Evaluasi peramlan 

Evaluasi peramalan menyangkut pembandingan nilai ramalan dengan nilai 

historis aktual. Pada proses ini sebagian dari nilai data terbaru sering kali 

dikeluarkan dari data yang sedang dianalisis. Setelah model peramalan 

dibentuk, peramalan dibuat dan dibandingkan dengan nilai histori yang 

diketahui. 

 

2.2 Metode Penghalusan Exponensial ( Exponential Smoothing) 

 Penghalusan eksponensial merupakan suatu teknik peramalan rata-rata 

bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara 

eksponensialm sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih 

besar dalam rata-rata bergerak. Dasar metode penghalusan eksponensial adalah 

pembodohan sederhana atau perumusan observasi masa lalu dalam suatu deret 

berkala untuk memperoleh ramalan periode yang akan datang. Keuntungan utama 

metode ini ialah biaya yang digunakan relatif rendah, dalam penerapan 

kecepatannya dapat di terima. Karakteristik ini membuat menarik terutama bila 

ingin meramalkan sejumlah besat item, seperti dalam kasus inventori dan bilaman 

jangka waktu relatif pendek (kurang dari 12 periode peramalan)[6]. 

 Metode penghalusan eksponensial merupakan pengembangan dari metode 

moving average[7]. Dalam metode ini, peramalan dilakukan dengan mengulang 

perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode 

penghalusan eksponensial teridiri atas : 

1. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Satu (Single Exponential 

Smoothing) 

Metode penghalusan eksponensial orde satu sebenarnya merupakan 

perkembangan dari metode rata-rata bergerak. Digunakan untuk data runtut 
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waktu yang mengikuti pola stasioner. Jika data dari t pengamatan makanilai 

ramalan pada waktu t+1 adalah[2]: 

 𝑆𝑡+1 =
𝑋1+𝑋𝑡−1+⋯+𝑋𝑡−𝑛+1

𝑛
      (1) 

  

𝑆𝑡 =
𝑋𝑡−1+𝑋𝑡−2+⋯+𝑋𝑡−𝑛

𝑛
       (2) 

Dengan melihat hubungan diatas bila 𝑆𝑡 diketahui, maka nilai 𝑆𝑡+1 dapat 

dicari berdasarkan 𝑆𝑡. 

𝑆𝑡+1 =
𝑋𝑡

𝑛
+ 𝑆𝑡 −

𝑋𝑡−𝑛

𝑛
       (3) 

Bila 
𝑋𝑡−𝑛

𝑛
  diganti dengan nilai peramalan pada t yaitu 𝑆𝑡 maka persamaannya 

diatas menjadi: 

𝑆𝑡+1 =
1

𝑛
𝑋𝑡 + (1 −

1

𝑛
)𝑆𝑡      (4) 

1

𝑛
 = 𝛼 sehingga persamaan diatas menjadi 

𝑆𝑡+1 = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆𝑡      (5) 

 

Dengan : 

𝑆𝑡+1 = nilai peramalan ke t+1 

𝑋𝑡 = data aktual ke t 

𝛼 = alpha dengan nilai antara 0 sampai 1 

𝑆𝑡 = nilai peramalan ke t 

 

2. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Dua (Double Exponential 

Smoothing) 

Metode ini merupakan model linier. Model ini sesuai jika data yang 

dimaksutd menunjukkan sifat tren. Dalam metode penghalusan 

eksponensial orde dua dilakukan proses penghalusan 2 (dua) kali, yaitu[2]: 

𝑆  𝑡
′ = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆  𝑡−1

′       (6) 



  

18 
 

𝑆   𝑡
′′ = 𝛼𝑆  𝑡

′ + (1 − 𝛼)𝑆   𝑡−1
′′       (7) 

𝑎𝑡 = 2𝑆  𝑡
′ − 𝑆    𝑡

′′        (8) 

𝑏𝑡 =
𝑎

1−𝑎
(𝑆  𝑡

′ − 𝑆    𝑡
′′ )       (9) 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑚       (10) 

  

Dengan: 

𝑋𝑡 = data aktual dari periode ke-t 

𝑆  𝑡
′ = nilai pemulusan tunggal 

𝑆   𝑡
′′ = nilai pemulusan ganda 

𝑎𝑡= nilai permintaan aktual periode sebelumnya 

𝑏𝑡= nilai pemulusan trend 

𝐹1+𝑚= nilai peramalan di perode berikutnya. 

m = jangka waktu ke depan yaitu untuk beberapa periode yang akan datang 

 

3. Metode Penghalusan Eksponensial Orde Tiga (Triple Exponential 

Smoothing) 

Metode ini cocok digunakan untuk meramalkan hal yang berfluktuasi atau 

mengalami gelombang pasang surut, masudnya kenaikan atau penurunan 

jumlah data tersebut biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sukar diprediksi. 

Dalam metode penghalusan eksponensial orde tiga dilakukan penghalusan 

sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu[2]: 

𝑆  𝑡
′ = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆  𝑡−1

′         (6) 

𝑆    𝑡 
′′ = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆    𝑡−1

′′         (7) 

          𝑆      𝑡
′′′ = 𝛼𝑆    𝑡

′′ + (1 − 𝛼)𝑆     𝑡−1
′′′          (11) 

𝑎𝑡 = 3𝑆  𝑡
′ − 3𝑆    𝑡

′′ + 𝑆      𝑡
′′′            (12)  
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𝑏𝑡 =
𝑎2

2(1−𝛼)2 [(6 − 5𝛼)𝑆  𝑡
′ − (10 − 8𝛼)𝑆    𝑡

′′ + (4 − 3𝛼)𝑆      𝑡
′′′ ]   (13)  

𝑐𝑡 =
𝑎2

(1−𝛼)2 (𝑆  𝑡
′ − 2𝑆    𝑡 

′′ + 𝑆      𝑡
′′′ )       (14) 

 

Sehingga dapat diramalkan dengan rumus sebagai berkut : 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑎𝑡 +  𝑏𝑡𝑚 +
1

2
𝑐𝑡𝑚2          (15) 

Dengan: 

𝑋𝑡 = data aktual dari periode ke-t 

𝑆  𝑡
′ = nilai pemulusan tunggal 

𝑆   𝑡
′′ = nilai pemulusan ganda 

𝑆      𝑡
′′′ = nilai pemulusan triple 

𝑎𝑡= nilai permintaan aktual periode sebelumnya 

𝑏𝑡= nilai pemulusan trend 

𝑐𝑡= nilai pemulusan musiman 

𝐹1+𝑚= nilai peramalan di perode berikutnya. 

 m = jangka waktu ke depan yaitu untuk beberapa periode yang akan datang 

 

2.3 Ketepatan Metode Peramalan 

 Ketepatan ramalan adalah suatu hal yang mendasar dalam peramalan, yaitu 

bagaimana mengukur kesesusaian suatu metode peramalan tertentu untuk 

kumpulan data yang diberikan. Cara yang cukup sering digunkan dalam 

mengevaluasi hasil peramalan yaitu dengan menggunakan metode mean absolute 

percentage error[8].  

 Metode ini melakukan perhitungan perbedaan antara data asli dan data hasil 

peramalan. Perbedaaan tersebut, di absolutkan, kemudian dihitung ke dalam bentuk 
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persentsi terhadap data asli. Hasil persentase tersebut kemudian di dapatkan nilai 

mean-nya[8]. 

1. PE (Percentage Error) atau Galat Persentase 

Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah persentase galat 

pada peramalan. 

𝑃𝐸 = (
𝑋𝑡−𝐹𝑡

𝑋𝑡
) × 100       (16) 

2. APE (Absolute Percentage Error) 

APE merupakan nilai absolut dari PE, maksudnya ialah semua nilai PE yang 

bernilai negatif di ubah menjadi positif. 

𝐴𝑃𝐸 = |𝑃𝐸|        (17) 

3. MPE (Mape Percentage Error) atau Rata-rata Galat Persentase 

Untuk mendapatkan nilai MPE yaitu dengan menjumlahkan nilai PE dari 

awal periode sampai akhir, kemudian dibagi dengan panjang periode. 

𝑀𝑃𝐸 =  ∑
𝑃𝐸

𝑛

𝑛
𝑡=1        (18) 

4. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

Merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase kesalahan (selisih) antara 

data aktual dengan data hasil peramalan.ukuran akurasi di cocokan dengan 

data time series dan di tunjukkan dalam persentase. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  ∑
𝐴𝑃𝐸

𝑛

𝑛
𝑡=1        (19) 

 

 

 

 

 

 


