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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin 

pesat, tanpa disadari juga mempengaruhi pertumbuhan jumlah kendaraan yang 

digunakan. Jumlah penduduk yang saat ini bisa terbilang tidak terkendali dari 

tahun ke tahun, membuktikan jumlah kendaraan yang semakin hari semakin 

banyak di produksi yang akan mengakibatkan dampak yang beragam. Dampak 

yang ditimbulkan salah satunya adalah kemacetan kendaraan di berbagai 

daerah di Indonesia. tidak hanya di daerah ibu kota dan kota metropolitan, saat 

ini daerah-daerah kecilpun memiliki pasokan kendaraan yang semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga terjadi di daerah Malang, 

yakni terjadinya pertumbuhan jumlah kendaraan yang juga disebabkan salah 

satunya oleh pertumbuhan penduduk. 

Melihat jumlah kendaraan yang semakin hari semakin bertambah, maka 

diperlukan upaya peramalan untuk mengetahui laju pertumbuhan kendaraan di 

kota Malang diwaktu yang akan datang. Sehingga dengan peramalan ini 

pemerintah kota Malang dapat mengetahui perkiraan pertumbuhan jumlah 

kendaraan dan dapat mengatur pertumbuhan jumlah kendaraan sehingga 

menghindari kemungkinan kemacetan yang akan terjadi apabila jumlah 

kendaraan melebihi kapasitas jalan yang ada di kota Malang. Menurut data 

Dipenda kota Malang yang di kumpulkuan pada tanggal 14 April 2016 dan 22 

November 2016, pada Januari 2010 hingga Oktober 2016, jumlah kendaraan 

baru yang ada di kota Malang berkisar 2000 - 4000 kendaraan tiap bulannya  

Banyak metode  peramalan yang bisa digunakan dalam melakukan 

peramalan jumlah kendaraan di kota Malang, yaitu metode  ARIMA, 

SARIMA, moving average,   regresi linier, dekomposisi dan triple exponential 

smoothing. Semua metode tersebut bisa digunakan sebagai peramalan, akan 

tetapi untuk mendapatkan hasil peramalan dengan error terkecil, metode 

peramalan yang dipilih haruslah metode yang sesuai pola data yang diteliti. 
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Jenis pola data dibedakan menjadi 4 jenis pola data, pertama pola data 

horisontal, yaitu  pola data yang terjadi apabila pola data berfluktuasi di 

sekitar nilai rata-rata yang konstan. Kedua, pola data musiman, yaitu pola data 

yang apabila suatu deret data  dipengaruhi oleh faktor musiman, misal kuartal, 

bulanan, maupun tahunan. Ketiga, pola data siklis, yaitu pola data yang 

apabila pola datanya di pengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, 

seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Keempat,  pola data trend 

yaitu pola data yang mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka waktu 

yang panjang(Makridakis, 1999:21).  

Pada data jumlah kendaraan yang akan diteliti, pola jenis data yang 

dimiliki adalah pola data musiman. Pada data musiman, metode yang tepat 

digunakan adalah metode SARIMA, tripple exponential smoothing, dan 

dekomposisi (Makridakis, 1999:79,149,449). Peneliti akan membandingkan 

dua metode yaitu metode tripple exponential smoothing dan dekomposisi 

untuk peramalan pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Malang, dari 

perbandingan tersebut di cari metode mana yang paling akurat, keakuratan 

data dapat dilihat dari nilai Mean Absolout Percentage Error (MAPE). 

Metode SARIMA adalah metode ARIMA yang mempunyai faktor 

musiman, dimana ARIMA adalah suatu metode yang mengintegrasikan antara 

dua metode yaitu metode autoregessif dan metode moving average metode ini 

menggunakan data masalalu dan sekarang dan memiliki tingkat keakuratan 

tinggi untuk peramalan jangka pendek (Makridakis, 1999:466. Penelitian 

dilakukan oleh Neswin dan Retno  (2015) menyatakan juga bahwa metode 

SARIMA yang mereka teliti mempunyai MAPE sebesar 34%, pada kasus 

peramalan statistik wisatawan asing kraton Yogyakarta.  

Metode tripple exponential smoothing, yaitu metode exponential 

smoothing yang mengalami proses pemulusan sebanyak tiga kali. Yang 

pertama untuk estimasi awal, kedua untuk trend, dan ketiga untuk musiman 

(Santoso,2009:116). Metode exponential smoothing adalah metode pemulusan 

eksponensial dimana metode ini pengembangan dari metode rata-rata 

bergerak, dan data yang terbaru mempunyai bobot yang lebih berat dari pada 

data sebelumnya, (Makridakis 1999:101). Penelitian tentang triple exponential 
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smoothing pernah dilakukan oleh Sugiyanto dan Rinci (2016) menyatakan 

bahwa pada metode triple exponential smoothing  mempunyai MAPE sebesar 

17,05% pada peramalan penjualan pulsa elektrik. Penelitian lain juga 

dilakukan oleh Feby, Avia dan Tery (2015) menyatakan bahwa metode triple 

exponential smoothing mempunyai MAPE 28%, pada penelitian Peramalan 

Penjualan Semen Non-Curah (ZAK) PT. Semen Indonesia (PERSERO) TBK 

pada area Jawa Timur. 

Metode dekomposisi adalah metode yang memecah data menjadi beberapa 

pola, dan mengidentifikasi pola-pola tersebut secara terpisah, sehingga 

mendapatkan tingkat keakuratan yang tinggi(Makridakis,1999:150). Metode 

dekomposisi ini juga pernah diteliti oleh Suhartono dan Suryo Guritno (2005) 

menyatakan bahwa metode dekomposisi mempunyai MAPE sebesar 5,059% 

pada training data dan 6,1753 pada testing data  pada penelitian A 

Comperative Study of Forecasting Models For Trend And Seasonal Time 

Series : Does Complex Model Always Yield Better Forecast Than Simple 

Models?. 

Berdasarkan uraian beberapa metode tersebut, diketahui bahwa metode 

dekomposisi dan metode triple exponential smoothing adalah metode yang 

mempunyai MAPE yang lebih kecil dibandingkan dengan metode SARIMA, 

maka dari itu pemilihan walaupun dari penelitian yang berbeda. Sehingga dari 

fakta diatas maka peneliti menggunakan metode dekomposisi dan triple 

exponential smoothing untuk melakukan peramalan pertumbuhan jumlah 

kendaraan di kota Malang, sehingga akan didapatkan MAPE terkecil, dari 

penelitian tersebut, dan mengangkat judul “Peramalan Pertumbuhan Kendaran 

di Kota Malang Menggunakan Metode dekomposisi dan Exponential 

Smoothing”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah yang di akan dibahas adalah sebagai berikut : 

a) bagaimana interpretasi nilai Mean Absolout Percentage Error (MAPE)  

pada metode dekomposisi dan triple exponential smoothing? 
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b) metode manakah yang mempunyai MAPE terkecil antara metode 

dekomposisi dan  triple exponential smoothing terhadap peramalan 

pertumbuhan kendaraan di kota Malang? 

c) bagaimana hasil peramalan menggunakan metode terbaik yang diperoleh 

untuk meramalakan jumlah kendaraan di kota Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiaannya adalah 

sebagai berikut : 

a) menginterpretasikan nilai Mean Absolout Percentage Error (MAPE) 

pada metode dekomposisi dan triple exponential smoothing terhadap 

peramalan pertumbuhan kendaraan baru di kota Malang. 

b) menganalisis Metode  yang mempunyai MAPE terkecil antara metode 

dekomposisi dan  triple exponential smoothing terhadap peramalan 

pertumbuhan kendaraan baru di kota Malang. 

c) menginterpretasikan hasil peramalan menggunakan metode terbaik yang 

diperoleh untuk meramalakan jumlah kendaraan baru di kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

a) Bagi penulis, untuk memperdalam pengetahuan matematika, khususnya 

pada bidang statistika, serta dapat mengaplikasikan teori-teorinya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. 

b) Bagi bidang matematika, menambah literatur atau referensi ilmu 

statistika  

c) Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang, pemerintah dapat memprediksi 

pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Malang, dan dapat menekan 

pertumbuhan, untuk dapat mengurangi kemcetan yang terjadi.  
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1.5 Batasan Masalah  

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan meluasnya permasalahan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah yang diteliti berfokus pada 

semua jenis kendaraan darat  dan tidak membedakan antara roda dua maupun 

roda empat. Kendaraan baru yang diteliti adalah kendaraan yang baru keluar 

dari dealer, atau kendaraan yang baru pertama kali membayar pajak. 

1.6 Definisi Operasional 

a) Difinisi peramalan  

Peramalan adalah  perkiraan tentang masa depan dengan menggunakan 

data masa lalu sebagai alat perkiraan. 

b) Definisi Metode Dekomposisi 

Metode dekomposisi adalah sebuah metode yang memecah data menjadi 

beberapa data yaitu data yang mengandung unsur trend, musiman, dan 

siklus. 

c) Definisi Metode Triple Exponential Smoothing 

Metode triple exponential smoothing adalah metode peramalan yang 

menggunakan nilai rata-rata data masalalu, untuk meramalkan masa 

depan. Dan dalam metode ini mempunyai tiga kali pemulusan pada data.  

d) Metode Terbaik 

Metode yang memiliki Mean Absolout Percentage Error (MAPE)  

terkecil.  

 

 

 


