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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini dijelaskan tentang pengertian peramalan, metode dekomposisi dan 

triple exponential smoothing. 

2.1 Peramalan 

2.1.1 Pengertian Peramalan 

Peramalan pada saat ini sudah tidak menjadi hal asing bagi semua orang, 

karena saat ini hampir semua orang selalu melakukan sebuah peramalan, 

contoh kecilnya sebagai berikut, ketika langit sudah mendung dan gelap, 

pasti semua orang memperkirakan bahwa nanti akan terjadi turun hujan, 

kegiatan memperkirakan inilah yang bisa disebut juga peramalan, karena 

berkaca pada masalalu, dimana ketika mendung dan langit gelap, biasanya 

akan terjadi hujan. Hal ini sudah membuktikan bahwa hampir setiap orang 

pernah melakukan peramalan. Peramalan adalah prediksi nilai-nilai sebuah 

variable berdasarkan kepada nilai dari variable yang diketahui atau pada data 

historis dan pengalaman variable tersebut (Makridakis, 1999: Lampiran 24), 

peramalan juga merupakan proses menganalisis data masa lalu, dan data saat 

ini untuk menentukan data dimasa mendatang (Santoso, 2009:7). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peramalan merupakan kegiatan 

memperkirakan hal yang akan datang menggunakan data masalalu. 

2.1.2 Metode-Metode Peramalan 

Menurut Makridakis (1999:19) dan Santoso (2009:37) metode 

peramalan dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu metode kualitatif dan 

metode kuantitatif.  

2.1.2.1 Metode Kualitatif  

Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan apabila data masalalu 

tidak ada sehingga peramalan tidak bisa dilakukan. Dalam metode 

kualitatif, pendapat-pendapat dari para ahli akan menjadi pertimbangan 
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dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari peramalan yang telah 

dilakukan (Makridakis, 1999:19). Metode kualitatif adalah metode yang 

data pada masa lalunya tidak diketahui, penggunaan biasanya 

membutuhkan pendapat-pendapat para pakar yang ahli dalam masalah 

yang akan diramalkan (Santoso, 2009: 37). Melihat dari kedua pendapat 

ahli diatas bisa disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode yang 

digunakan ketika tidak ada data masalalu, misalnya penjualan produk baru 

oleh perusahaan , yang sebelumnya produk tersebut belum pernah ada di 

pasar.  Pada metode kualitatif ini ada beberapa metode yang termasuk 

dalam metode kualitatif yaitu Metode Delphi, Nominal Group Technique, 

Seles Force Opinions, Excecutive Opinions, dan Market Research.  

2.1.2.2 Metode Kuantitatif 

Metode Kuantitatif adalah metode peramalan dimana data masalalu 

tersedia (Makridakis, 1999:19). Metode kuantitatif ini adalah metode yang 

data masa lalunya diketahui atau tercatat dengan jelas dan rinci(Santoso,    

2009:37). Menurut pendapat dari dua ahli tersebut, maka bias di simpulkan 

bahwa metode kuantitatif adalah metode yang dapat digunakan apabila 

data masalalunyaa sudah diketahui, atau tercatat, misalkan peramalan 

jumlah penduduk.  

Metode peramalan kuantitatif dibagi lagi menjadi beberapa metode,   

yaitu metode analisis time series dan  metode eksplanatori. Metode time 

series adalah suatu metode yang beranggapan bahwa beberapa pola atau 

kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu. Sedangkan metode 

eksplanatori adalah metode-metode yang mempunyai variable peramalan 

lebih dari satu(Makridakis, 1994:52). Metode kuantitatif dibagi menjadi 

dua yaitu time series dan causal mode. Metode time series adalah metode 

yang mempunyai data dengan basis waktu (harian, mingguan, bulanan 

dan lainnya). Sedangkan causal mode adalah metode yang  prediksinya 

diasarkan atas hubungan sebab-akibat (kausal), dengan demikian, pada 

model ini akan membutuhkan lebih dari satu variable(Santoso, 2009:37). 

Melihat dari pernyataan dua ahli diatas, metode Kuantitatif dibedakan 

lagi menjadi dua yaitu metode time series dan causal mode.  
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2.1.2.2.1 Metode Time Series 

Metode-metode  dalam metode time series ada beberapa metode, yaitu 

metode moving average, exponential smoothing, dekomposisi, dan 

ARIMA, untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Moving average  

Moving average merupakan metode peramalan  dengan mengambil 

sekelompok nilai pengamatan, mengambil rata-ratanya, lalu 

menggunakan rata-rata tersebut untuk meramalkan masa depan 

(Subagyo ,1984:7). Metode moving average adalah metode yang 

digunakan untuk menghilangkan fluktuasi yang terjadi, apabila 

terdapat data yang ireguler, maka untuk menghilangkan itu 

menggunakan proses mencari mean, metode ini juga berasumsi 

bahewa data masa lalu relative sama dengan saat ini, dan untuk 

meramalkan masa depan. Dengan demikian proses rata-rata ini 

dilakukan secara kontinyu dari data masa lalu ke data saat 

ini.(Santoso, 2009:76).  

Jadi bisa disimpulkan bahwa moving average adalah metode yang 

mengambil nilai rata-rata dari data masa lalu hingga saat ini untuk 

meramalkan masa depan.  

2. Exponential Smoothing 

Metode  exponential smoothing  merupakan perkembangan dari 

metode moving average, dimana sama seperti moving average  

metode exponential smoothing pun ada beberapa macam, yaitu 

tunggal, ganda dan yang lebih rumit lagi. Semuanya mempunyai 

karakteristik sama, yaitu nilai yang lebih baru akan mendapatkan 

beban yang lebih besar dari pada nilai-nilai sebelumnya (Makridakis, 

1999:101). Metode exponential smoothing adalah metode yang 

hampir sama dengan metode moving average, perbedaannya adalah 

dimana untuk metode exponential smoothing, data pada tahun 

sebelumnya mempunyai bobot yang lebih besar dari data saat ini 

(Santoso, 2009:86). Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini hampir 
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sama dengan metode moving average, yang berbeda adalah pada 

metode ini data masalalu mempunyai bobot yang lebih besar 

daripada data saat ini. Metode exponential smoothing ini dibagi lagi 

menjadi 3, yaitu single exponential smoothing, double exponential 

smoothing dan triple exponential smoothing. Untuk penjelasan dan 

pembahasan mengenai exponential smoothing lebih lanjut akan di 

bahas pada 2.3. 

3. Dekomposisi 

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 adalah metode 

yang digunakan apabila data mempunyai 4 pola, yaitu trend, siklis, 

musiman, dan irregular, setelah pola-pola tersebut di dapatkan, maka 

data-data tersebut di pisah-pisahkan, dan dilakukan peramalan, 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat(Santoso, 2009:132). 

Jadi menurut pendapat dua ahli diatas dapat disimpulkn bahwa  

dekomposisi merupakan peramalan yang menggunakan data yang 

mengandung 4 unsur pola data yaitu, trend, siklis, musiman dan 

irregular, yang berguna untuk mendapatkan tingkat keakuratan 

peramalan yang tinggi. Untuk penjelasan dan pembahasan mengenai 

dekomposisi lebih lanjut akan di bahas pada 2.5 

4. Box-Jenkins(ARIMA) 

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, ARIMA 

sendiri bisa dikembangkan menjadi model musiman dan menjadi 

SARIMA (Makridakis, 1999:466). Metode ARIMA adalah metode 

peramalan yang murni menggunakan data masalalu saja, dan pada 

metode ini tidak perlu menentukan mana variable dependen dan 

independennya, pada ARIMA data yang diperoleh tidak perlu di 
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pecah-pecah menjadi pola-pola data seperti pada 

dekomposisi(Santoso, 2009:152). 

 

2.1.3 Langkah-Langkah Untuk Melakukan Peramalan 

Tahapan atau langkah-langkah untuk peramalan, antara lain :  

1. Menentukan masalah yang akan dianalisis (perumusan masalah) dan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses analisis tersebut. 

2. Menyiapkan data sehingga data dapat diproses dengan benar. 

3. Menetapkan metode peramalan yang sesuai dengan data yang telah 

disiapkan. 

4. Menerapkan metode yang sudah ditetapkan dan melakukan prediksi 

pada data untuk beberapa waktu kedepan. 

5. Mengevaluasi hasil peramalan. 

Pada penelitian peramalan jumlah kendaraan di kota Malang ini, 

metode yang akan di bahas adalah metode triple exponential smoothing dan 

dekomposisi. Sebelum membahas kedua teori tersebut, yang pertama kali 

akan dibahas adalah tentang MAPE (Mean Absolout Percentage Error) dan 

MSE (Mean Square Error). Selanjutnya pada triple exponential smoothing 

ada beberapa pembahasan yang dibahas sebelum menuju triple exponential 

smoothing yaitu moving average, single moving average, single exponential 

smoothing, double exponential smoothing, dan baru membahas triple 

exponential smoothing. Pada Teori dekomposisi akan dibahas peramalan 

menggunakan dekomposisi aditif maupun dekomposisi multiplikatif. 

2.2  Model Evaluasi  

Model yang baik adalah model yang memiliki keauratan yang baik, 

keakuratan yang baik dapat dilihat dari error yang di dapatkan pada setiap 

model. MAPE dan MSE adalah beberapa rumus dalam statistika untuk 

menentukan sebuah error. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah rumus 

untuk mencari MAPE dan MSE: 

1. Error  

                                                                                       (2.1) 
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2. Absolute Percentage Error  

      |(
     

  
) (   ) |                                                           (2.2) 

3. Mean Absolute Percentage Error 

      ∑
|   |

 

 
                                                                      (2.3) 

4. Mean Square Error 

     
∑ (     )

  
   

 
                                                                          (   )   

Keterangan : 

                          

                          

                                

                                           

Di bawah ini adalah tabel, tentang kriteria-kriteria MAPE menurut Chang PC, 

Wang YW, Liu CH. The development of a weighted evolving fuzzy neural. 

Expert Systems with Applications; 2007. 

Tabel 2.1 Kriteria MAPE 

MAPE(x) Pengertian 

 x <10% Kemampuan peramalan sangat baik 

10% < x < 20% Kemampuan peramalan baik 

20% < x <50% Kemampuan peramalan cukup 

x >50% Kemampuan peramalan buruk 

 

2.3 Metode Moving Average 

Moving average merupakan metode peramalan dengan mengambil 

sekelompok nilai pengamatan, mengambil rata-ratanya, lalu menggunakan 

rata-rata tersebut untuk meramalkan masa depan (Subagyo ,1984:7). Metode 

moving average adalah metode yang digunakan untuk menghilangkan 

fluktuasi yang terjadi, apabila terdapat data yang ireguler, maka untuk 

menghilangkan itu menggunakan proses mencari mean, metode ini juga 

berasumsi bahwa data masa lalu relative sama dengan saat ini, dan untuk 
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meramalkan masa depan. Dengan demikian proses rata-rata ini dilakukan 

secara kontinyu dari data masa lalu ke data saat ini.(Santoso, 2009:76).  

Jadi bisa disimpulkan bahwa moving average adalah metode yang 

mengambil nilai rata-rata dari data masa lalu hingga saat ini untuk 

meramalkan masa depan. 

2.3.1 Metode Single Moving Average 

Menurut Subagyo (1984:7) menggunakan metode singgle moving 

average mempunyai cara peramalan yang sangat sederhana  misalkan kita 

ingin menggunakan cara 3 bulan moving average maka peramalan suatu 

bulan sebesar rata-rata 3 bulan sebelumnya, atau dengan rumus sebagai 

berikut : 

       
                   

 
 
 

 
∑   
 
          (   )  

Keterangan: 

                                    

                            

                                       

 

Sifat-sifat Single Moving Average 

1. Hanya menyangkut T periode terakhir  dari data yang dimiliki. 

2. Jumlah titik  data dalam setiap rata-rata tidak berubah  dengan berjalannya 

waktu. 

3. Semakin panjang jangka waktu moving average  akan menghasilkan moving 

average yang semakin halus. 

Kelemahan Single Moving Average  

1. Metode ini memerlukan penyimpanan data masalalu yang sangat banyak, 

karena semua T pengamatan harus disimpan.t 

2. Metode ini tidak cocok  untuk menangani data-data yang bersifat trend atau 

musiman. 
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2.4 Exponential Smoothing 

Menurut Makridakis (1999: 101) Metode  exponential smoothing  

merupakan perkembangan dari metode moving average, dimana sama seperti 

moving average  metode exponential smoothing pun ada beberapa macam, 

yaitu tunggal, ganda dan yang lebih rumit lagi. Semuanya mempunyai 

karakteristik sama, yaitu nilai yang lebih baru akan mendapatkan beban yang 

lebih besar dari pada nilai-nilai sebelumnya. 

2.4.1 Metode Single Exponential Smoothing 

Menurut Makridakis (1999:101) metode Single Exponential Smoothing ini 

adalah metode paling sederhana dari Exponential smoothing, dimana 

metode ini dikembangkan dari persamaan moving average yang sudah di 

khususkan. Menurut Subagyo (1984: 18) metode Single Exponential 

Smoothing  sebenarnya merupakan pengembangan dari metode  moving 

average  sederhana, metode single exponential smoothing mempunyai 

kelebihan mudah dalam menghitungnya, akan tetapi metode ini memberikan 

beban yang sama kepada setiap data. Dari penjelasan 2 ahli di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa metode single exponential smoothing adalah 

metode yang berasal dari pengembangan metode miving average  sederhana. 

sehingga persamaannya berasal dari pengembangan  metode moving 

average sebagai berikut : 

      
                (   )

 
                                (   ) 

      
  
 
   

    
 
   

   (   )

 
                              

Dan  

    
                   

 
 

    
    
 
   

    
 
   

    
 

 

Keterangan : 
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dengan melihat kedua hubungan diatas maka kalau nilai Ft  sudah diketahui 

maka nilai Ft+1  dapat dicari menggunakan rumus : 

      
  
 
      

    
 
                                                  (   ) 

Pada beberapa khasus apabila terjadi data pengamatan yang lampau (Xt-N ) 

tidak ada, maka harus diganti dengan suatu nilai yang lain, pada khasus ini 

maka penggantinya yang mungkin adalah ramalan perione sebelumnya yaitu 

Ft . Dengan melakukan  substitusi maka persamaan yang diperoleh sebagai 

berikut : 

        (
  
 
  
  
 
)                                                     (   ) 

Atau jika di rubah kebentuk lain seperti dibawah ini : 

     (
 

 
)   (  

 

 
)   

karena n  adalah merupakan bilangan positif maka, 1/n  akan menjadi suatu 

konstanta antara nol (jika n  adalah tak terhingga) dan 1(jika n=1). Dengan 

mengganti 1/n dengan α maka persamaan menjadi : 

         (   )                                                    (   ) 

persamaan inilah bentuk umum yang digunakan untuk menghitung metode 

peramalan exponential smoothing. Metode ini mempunyai kelebihan pada 

data masa lalu yang digunakan tidak terlalu banyak, yang digunakan hanya 

pengamatan, terakhir, atau data terakhir, ramalan terakhir dan suatu nilai 

alpha yang harus disimpan. 

2.4.2 Double Exponential Smoothing 

Menurut Makridakis (1999:115) metode double exponential 

smoothing  ini merupakan metode exponential smoothing yang digunakan 

untuk menghitung data yang mempunyai sifat trend, dan mempunyai 2 

konstanta pemulusan. Menurut Subagyo (1984: 24) metode double 

exponential smoothing  ini merupakan metode proses smoothingnya 

dilakukan sebanyak 2 kali, dan metode ini sangat cocok untuk data yang 

bersifat trend naik. Merujuk pada dua pendapat ahli diatas, maka bisa di 
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simpulkan adalah metode ini mempunyai dua kali peroses smoothing dan 

metode ini sangat cocok untuk menghitung data yang bersifat trend. 

Dibawah ini adalah persamaan rumusnya : 

       (   )(          )                                    (    ) 

    (       )  (   )                                           (    ) 

                                                                              (    ) 

                                                                                   (    ) 

atau 

    
(     )    (     )    (     ) 

 
               (    ) 

keterangan : 

   :  proses smoothing pertama  

   : proses smoothing kedua 

    : proses peramalan  

  dan   : konstanta sebarang antara 0 sampai 1 

2.4.3 Triple Exponential Smoothing 

Menurut Makridakis (1999:121) Metode ini merupakan metode yang 

bisa digunakan untuk data yang bersifat, musiman, trend, stasioner maupun 

data yang non stasioner. Metode ini melakukan  smoothing  sampai tiga kali, 

sehingga biasa disebut triple exponential smoothing.  Menurut Santoso 

(2009:116) model ini tidak berbeda dengan model yang sebelumnya 

(double) hanya memberikan tambahan faktor seasonal atau musiman. 

Melihat dari dua pendapat di atas maka bisa disimpulkan bahwa metode ini 

merupakan pengembangandari metode double exponential smoothing,  

dengan menambahkan faktor musiman, sehingga metode ini  mampu 

meramalkan data yang bersifat musiman. Metode ini mempunyai persamaan 

dasar untuk menghitung peramalan, adalah sebagai berikut : 
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pemulusan keseluruhan : 

    
  

    
  (   )(         )                     (    )  

pemulusan trend   : 

     (       )  (   )                              (    ) 

pemulusan musiman : 

    
  
  
  (   )                                               (    ) 

ramalan : 

     (      )                                             (    )  

 

keterangan : 

β = konstantaantara 0 sampai 1 

L = panjang musiman(misal, jumlah bulan, atau kuartal dalam satu tahun) 

 

Sama dengan metode exponential smoothing yang lain, pada triple 

exponential smoothing ini membutuhkan nilai awal untuk bisa menghitung 

peramalan. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai awal itu, maka 

dibutuhkah estimasi nilai awal dari indeks musiman, paling tidak data 

lengkap satu musim, menurut Hyndman (1998) untuk mencari nilai awal 

dapat menggunakan persamaan sebagai berikut : 

   
 

 
 (             )                              (    )  

    
 

 
*
       

 
 
       

 
   

       

 
+             (    )  

   
  

  
     

  

  
        

  

  
                                      (    )  

 

dengan mendapatkan estimasi nilai-nilai awal, maka kita baru bisa memulai 

perhitungan .  
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2.4.3.1 Flowchart Metode Triple Exponential Smoothing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Flowchart Metode Triple Exponential Smoothing  
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2.5 Metode Dekomposisi 

Menurut Santoso  (2009:132) metode dekomposisi adalah metode yang 

digunakan apabila data mempunyai 4 pola, yaitu trend, siklis, musiman, dan 

irregular, setelah pola-pola tersebut di dapatkan, maka data-data tersebut di 

pisah-pisahkan, dan dilakukan peramalan, sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih akurat. Sedangkan menurut Makridakis (1999:150) metode dekomposisi 

adalah metode yang memecah data menjadi beberapa pola, dan 

mengidentifikasi pola-pola tersebut secara terpisah, sehingga mendapatkan 

tingkat keakuratan yang tinggi Pemisahan itu bertujuan untuk meningkatkan 

ketepatan peramalan dan membantu memahami suatu deret data dengan lebih 

baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode  dekomposisi adalah suatu metode 

yang memisahkan unsur-unsur dari data tersebut (faktor  trend,  siklus, dan 

musiman) untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat. 

Menurut Makridakis (1999:150) faktor trend  adalah faktor yang 

menggambarkan perilaku data dalam jangka panjang, dapat meningkat, 

menurun, atau bahkan tidak berubah. Faktor siklus adalah faktor yang 

menggambarkan naik turunnya ekonomi atau industri tertentu. Sedangkan 

faktor musiman adalah faktor yang berkaitan dengan fluktuasi periodik 

dengan jangka waktu yang tetap dan disebabkan oleh hal-hal tertentu. 

Perbedaan siklus dengan musiman adalah, bahwa musiman akan berulang 

dengan sendirinya pada interval mingguan, bulanan atau tahunan. Sedangkan 

siklus mempunyai jangka waktu yang lama, dan lamanya antara siklus satu 

dengan yang lainnya adalah berbeda. 

Metode dekomposisi berasumsi bahwa data tersusun sebagai berikut : 

data = pola + kesalahan 

                 = f (trend,  siklus, musiman) + kesalahan 

jadi disamping komponen pola, terdapat juga komponen kesalahan yang acak, 

sedangakn secara matematis umum dari model dekomposisi adalah : 

    (           )        (2.22) 
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dimana  

   adalah data aktual pada periode t 

   adalah indeks usiman pada periode t 

   adalah komponen trend pada periode t 

   adalah komponen siklus pada periode t 

   adalah komponen  kesalahan pada periode t 

metode dekomposisi dibedakan menjadi 2 yaitu metode dekomposisi rata-rata 

sederhana yang berasumsi pada model aditif : 

    (        )           (2.23) 

metode dekomposisi rasio-trend  yang berasumsi pada model mulltiplikatif: 

   (        )             (2.24) 

Untuk melakukan peramalan menggunakan metode dekomposisi, maka 

harus dicari faktor trend, faktor siklis, faktor musiman dan error terlebih 

dahulu, akan tetapi sebagian prosedur-prosedur dekomposisi untuk faktor 

trend dan faktor siklis di gabungkan menjadi hanya satu faktor, dan untuk 

error atau acak untuk aditif di anggap 0, dan untuk multiplikatif di anggap 1. 
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2.5.1 Flowchart Metode Dekomposisi 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Flowchart Metode Dekomposisi 

 


