
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perpustakaan 

 Perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti buku. Setelah 

mendapatkan awalan per akhiran an menjadi perpustakaan, yang berarti kitab, 

kitab perimbon, atau kumpulan buku-buku yang kemudian disebut koleksi bahan 

pustaka (Zen, 2004).  

2.1.1 Perpustakaan Perguruan Tinggi 

 Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mencakup Universitas, Sekolah 

Tinggi, Institut, Akademi, dan lain sebagainya (Zen, 2004). Perpustakaan tersebut 

berada di lingkungan kampus. Pemakainya adalah civitas akademika Perguruan 

Tinggi tersebut dan tugas dan fungsinya yang utama adalah menunjang proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2.1.2 Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

 Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(Perpustakaan UIN SUSKA Riau) dibentuk bersamaan dengan berdirinya UIN 

SUSKA yang dahulunya bernama Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim (IAIN SUSKA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 194 tahun 1970 (Perpustakaaan UIN SUSKA Riau, 

2013). 

Perpustakaan UIN SUSKA Riau adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) di 

bidang perpustakaan setingkat dengan Lembaga, dipimpin oleh seorang kepala 

dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Sejak awal berdiri hingga 

sekarang perpustakaan ini telah di pimpin oleh 7 orang kepala. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, Perpustakaan UIN SUSKA di kelola oleh 37 

orang yang terdiri dari Kepala, Pustakawan dan Staf. Dengan rincian 24 orang 

PNS dan 13 orang honorer dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. 

Gedung Perpustakaan ini memiliki 4 lantai dengan total luas 4.000 M
2
, yang 

terhubung dengan gedung Rektorat dan Pusat Komputer (Puskom).  

Berdasarkan pengamatan data pengunjung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 

2013 hingga 2015 rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan mengalami 
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peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2013 rata-rata pengunjung mencapai 425 

orang dalam sehari dan 10.318 orang perbulan. Kemudian di tahun 2014 terjadi 

peningkatan sebesar 52,7% menjadi 649 orang perhari dan 15.007 orang perbulan, 

hingga tahun 2015 jumlah nya semakin meningkat dengan persentase 45% 

menjadi 942 orang perhari dan 19.130 orang perbulan. Tahun 2016 rata-rata 

pengunjung mencapai 844 orang perhari dengan rentang waktu observasi yang 

lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga jumlah rata-rata pengunjung 

dinyatakan tetap meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah pengunjung tahun 

2016 mencapai 20.392 orang perbulan. Struktur oganisasi dari Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN SUSKA Riau 
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2.1.3 Fasilitas Teknologi Informasi Perpustakaan  

1. Komputer 

Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk mengakses sistem informasi 

perpustakaan Openbiblio Public Access Computer (OPAC), pengembalian 

dan peminjaman, perpanjangan status peminjaman buku, dan lain-lain. 

Untuk gambar komputer OPAC perpustakaaan dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 

Gambar 2.2 Komputer OPAC 

2. Barcode Reader 

Alat ini digunakan untuk membaca barcode pada kartu pengunjung 

perpustakaan dan koleksi buku perpustakaan yang ingin dipinjam atau 

dikembalikan oleh pengunjung. Untuk gambar Barcode Reader dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Barcode Reader 
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3. Multi Purpose Station  

Multi purpose station adalah stasiun swalayan yang digunakan sebagai alat 

peminjaman, pengembalian dan penyortiran atau penyeleksian koleksi 

buku perpustakaan. Untuk gambar Multi purpose station dapat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Multi Purpose Station 

4. Security Gate 

Alat ini mampu mendeteksi secara random dari jarak satu meter untuk 

koleksi yang tidak dipinjam melalui prosedur yang semestinya dengan cara 

membunyikan alarm sebagai peringatan. Untuk Gambar Security Gate 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Security Gate 
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2.2 Data Mining 

Menurut Turban dkk (2005) data mining adalah proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan dan machine 

learning untuk mengekstraksi mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan 

pengetahuan yang terikat dari berbagai database. 

Menurut Davies dkk (2004), terdapat tiga karakteristik dari data mining 

yaitu: 

1. Data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi 

dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya.  

2. Data mining biasa menggunakan data yang sangat besar.  

3. Data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama 

dalam strategi. 

2.3 Peramalan 

 Menurut Soeparno (2009) pengertian forecasting mengandung makna 

yang lebih luas cakupannya dari pada pengertian prediksi atau ramalan. Istilah 

forecasting dalam beberapa buku referensi diterjemahkan menjadi “prediksi” atau 

“peramalan”. Dalam buku Webster’s New Collagiate Dictionery (1981), 

pengertian “forecasting” adalah “to calculate some future event or condition as a 

result of nation study and analysis of availble pertinent data”. 

Ketidakakuratan dalam proses peramalan sering terjadi, tetapi peramalan 

tetap kita perlukan karena semua organisasi beroperasi dalam suatu lingkungan 

yang mengandung unsur ketidakpastian, tetapi keputusan harus tetap diambil yang 

nantinya akan mempengaruhi masa depan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, 

pendugaan secara ilmiah terhadap masa yang akan datang jauh lebih berarti 

ketimbang pendugaan yang tidak ilmiah.  

2.3.1 Peramalan Kualitatif 

Metode kualitatif digunakan dimana tidak ada model matematik, biasanya 

disebabkan data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang 

akan datang atau long term forecasting. Peramalan kualitatif menggunakan 

pertimbangan pendapat-pendapat para pakar yang ahli atau expert dibidangnya 

(Whitten, 2007). Adapun kelebihan dari metode ini adalah biaya yang dikeluarkan 
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sangat murah dan cepat diperoleh. Sementara kekurangannya yaitu bersifat 

subyektif sehingga seringkali dikatakan kurang ilmiah (Whitten, 2007). 

2.3.2 Peramalan Kuantitatif  

Penggunaan metode ini didasari ketersediaan data mentah disertai 

serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. Terdapat 

tiga macam model peramalan yang tergolong metode kuantitatif (Whitten, 2007). 

1. Model Regresi 

Perluasan dari metode Regresi Linier dalam meramalkan suatu variabel 

yang memiliki hubungan secara linier dengan variabel bebas yang 

diketahui atau diandalkan. 

2.  Model Ekonometrik 

Menggunakan serangkaian persamaan Regresi dimana terdapat variabel-

variabel tidak bebas yang menstimulasi segmen-segmen ekonomi seperti 

harga dan lainnya. 

3. Model Time Series Analysis (Deret Waktu) 

Memasang suatu garis trend yang representatif dengan data masa lalu 

berdasarkan kecenderungan datanya dan memproyeksikan data tersebut ke 

masa yang akan datang. 

2.4 Time Series  

Time series merupakan kumpulan data statistik yang merupakan hasil 

pengamatan setiap interval waktu tertentu. Karena berdasar waktu, sebuah deret 

berkala yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik garis atau line (Santoso, 2009). 

Data time series dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Trend 

Kecendrungan data untuk jangka panjang, apakah meningkat, tetap 

ataukah menurun. 

2. Gerakan siklis 

Gerakan disekitar garis trend, apakah gerakan siklis tersebut naik atau 

turun. Gerakan ini berlangsung lebih pendek dari trend, bisa teratur dengan 

pola tertentu atau tanpa pola. 
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3. Gerakan musiman 

Selain harus memperhatikan adanya gerakan siklis yang bisa berulang 

untuk beberapa tahun, pada data time series perlu diperhatikan pula pola 

data yan disebabkan oleh faktor musiman.  

2.5 Model Stasioner  

 Stasioner berarti bahwa tidak ada terdapat pertumbuhan atau penurunan 

data, artinya data tersebut horizontal sepanjang sumbu waktu. Dengan kata lain, 

fluktuasi data berada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak bergantung 

pada waktu dan varians dari fluktuasi tersebut (Makridakis dkk, 1999). Model 

stasioner terbagi atas model Autoregressive (AR), model Moving Average (MA), 

model Autoregressive Moving Average (ARMA). 

2.5.1 Autoregressive (AR) 

Secara umum untuk proses AR orde ke-p (AR(p)) (Makridakis dkk, 1999) 

dapat dilihat pada Persamaan 2.1. 

 t         t-      t-        p t-p  et .............................................. (2.1) 

dengan: 

 t : data pada waktu t , t=1,2,3, ... , n 

 t-  : data pada waktu t – i, i=1,2,3. ... , p 

   : nilai konstanta 

 i : parameter Autoregressive ke – i, i=1,2,3, ... , p 

et         : nilai kesalahan pada saat t 

2.5.2 Moving Average (MA) 

Secara umum proses MA berorde ke-q (MA(q)) (Makridakis dkk, 1999) 

dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 

 t       et-    et-         et-   et ....................................................... (2.2) 

dengan: 

 t : data pada waktu t, t=1,2, ... , n 

          : nilai konstanta 

et         : nilai kesalahan pada saat t 

et-        : nilai kesalahan pada saat t – j, j =1, 2, 3 ... , q 
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          : parameter moving average ke – j, j=1,2,3, ... , q 

2.5.3   Autoregressive Moving Average (ARMA) 

Secara umum proses ARMA (Makridakis dkk, 1999) dapat dilihat pada 

Persamaan 2.3. 

 t        t-       p t-p  et  -   et- -   et-  ....................................... (2.3) 

dengan: 

 t  : data pada waktu t, t=1,2,3, ... , n 

   : nilai konstanta 

 t-  : data pada waktu t – i, i=1,2,3, ... , p 

 i        : parameter autoregressive ke – i, i=1,2,3, ... , p 

et             : nilai kesalahan pada saat t 

et-        : nilai kesalahan pada saat t – j, j=1, 2, 3, ... , q 

          : parameter moving average ke –  ,   = 1,2,3, ... , q 

2.6 Model Nonstasioner 

Apabila model nonstasioner ditambahkan pada campuran ARMA maka 

model umum Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) terpenuhi. 

Metode ARIMA (p,d,q) merupakan metode proyeksi yang merupakan gabungan 

antara metode Pemulusan, metode Regresi dan metode Dekomposisi (Suliyanto, 

2008).  

2.6.1 Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Adapun rumus umum model ARIMA (p,d,q) (Wei, 2006) dapat dilihat 

pada Persamaan 2.4. 

 p(B)(1 - B) 
d
Xt =  q(B)et ....................................................................... (2.4) 

dengan: 

 p(B)  : (1 -  1 B - ... -  p B 
p
) , AR (p) 

 q(B)  : (1 -  1 B - ... -  p B 
q
) , MA (q) 

(1 - B) : differencing orde d 

et         : nilai residual pada saat t 
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2.6.2 Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) 

 Notasi ARIMA dapat diperluas untuk menangani aspek musiman, notasi 

umumnya adalah SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)
s
 (Wei, 2006) dapat dilihat pada 

Persamaan 2.5. 

 p,d,q: bagian yang tidak musiman dari model 

 P,D,Q: bagian musiman dari model 

 S: jumlah periode permusim 

Rumus umum dari ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)
s 
sebagai berikut (Wei, 2006). 

   
   ( )( -  )

d
( -  )

D
 t          

  et..................................... (2.5) 

dengan:  

  p(B)  : AR nonseasonal 

  P B : SAR seasonal 

 (1 - B)
d 

: differencing nonseasonal 

 (1 – B 
S
)
D
 : differencing seasonal 

  q (B) : MA non seasonal 

  q (B 
S
) : MA seasonal 

2.7 Pemodelan ARIMA dengan Eviews 

 Metodologi Box Jenkins dengan Eviews menurut Rosadi (2012) 

1. Preprocessing Data dan Identifikasi Model Stasioner 

Tahap identifikasi bertujuan untuk memodelkan sifat-sifat data. 

Identifikasi secara sederhana dilakukan secara visual dengan melihat plot 

data. Tahapan ini dapat juga digunakan untuk melihat teknik 

preprocessing manakah yang diperlukan untuk membentuk data stasioner, 

seperti membuang outlier, filtering, transformasi, diferensi, detrend, 

deseasonalisasi, dan lain-lain. Stasioneritas data time series adalah suatu 

keadaan dimana proses pembangkitan yang mendasari suatu deret berkala 

didasarkan pada nilai tengah dan nilai variansi yang konstan (Maridakris 

dkk, 1999). Stasioneritas dapat dilihat dari estimator Autocorrelation 

Function (ACF) dan Partial Correlation Function (PACF) atau dengan uji 

root test Dickey Fuller. 
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2. Estimasi Model 

Pada tahap ini dilakukan estimasi terhadap parameter ARMA dan nilai 

variansi terhadap residual. Dengan melihat plot ACF dan PACF yang 

signifikan atau keluar dari batas interval pada lag kecil dapat diamati 

bahwa model yang relatif baik untuk memodelkan data. 

3. Diagnosting Checking 

Untuk melihat apakah terdapat korelasi serial dalam residual dari hasil 

estimasi dengan model yang diamati, ditandai dengan nilai p-value dari 

statistik uji Ljung Box yang lebih besar dari      yang berarti residual 

dari model besifat white noise dan tidak terdapat korelasi. Untuk memilih 

model terbaik diantara model-model yang memenuhi uji diagnostik seperti 

Akaike Information Critea (AIC) dan Sum of Squared Error (SSE) yang 

dapat diestimasi dari jumlah kuadrat semua nilai atau untuk mengurangi 

derajat subyektifitas pemilihan orde p dan q, digunakan kriteria AIC dan 

Schwartz Information Criterion (SIC). 

4. Aplikasi Model untuk Simulasi dan Peramalan 

a. Static Forecast 

Static forecasting dilakukan peramalan satu langkah ke depan dari 

variabel dependen. Untuk nilai peramalan satu langkah. Eviews akan 

menghitung nilai permalan dengan menggunakan nilai-nilai aktual 

dari nilai lag untuk variabel dependen yang digunakan untuk 

peramalan. 

b. Dynamic Forecast 

Dengan menggunakan pendekatan dynamic forecasting, Eviews akan 

melakukan peramalan n langkah dari variabel dependen, dimulai dari 

waktu awal yang dispesifikasikan pada range sampel peramalan.  

2.8 Eviews 

Eviews adalah suatu perangkat lunak statistik yang sangat populer dan 

banyak digunakan. Software ini memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai 

tipe data seperti time series, cross section dan panel data (Ariefianto, 2012).  
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Menurut Rosadi (2012) Eviews memberikan kemudahan dalam melakukan 

analisis ekonometri, peramalan, dan simulasi dengan Graphical User Interface 

(GUI) yang user friendly, berbasis sistem operasi Windows. 

2.9 Analisis Time Series dengan Metode Rata-Rata Semi 

Adapun langkah-langkah menenentukan trend dengan metode Rata-Rata Semi 

yaitu (Suharjo, 2013) dapat dilihat pada Persamaan 2.6, Persamaan 2.7, 

Persamaan 2.8, dan Persamaan 2.9. 

1. Data dikelompokkan menjadi dua kelompok sama banyak. Jika jumlah 

banyak data genap, maka langsung dibagi dalam dua kelompok sama 

banyak. 

2. Tiap-tiap kelompok dicari rata-ratanya, yang merupakan ordinat trend. 

3. Titik absis harus dipilih dari variabel x yang berada di tengah tiap-tiap 

kelompok. 
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Selanjutnya untuk dapat melakukan peramalan ke depan dapat dilihat pada 

Persamaan 2.10. 

Perasamaan Rata Rata Semi,    (
 ̅ -  ̅ 
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2.10 PenelitianTerdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang metode Seasonal Autoregressive 

Moving Average (SARIMA) dan metode Rata-Rata Semi dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Peneliti Hasil 

1. Peramalan 

Kunjungan Wisata 

dengan Pendekatan 

Model SARIMA 

Kusuma 

Agrowisata. 

Nofinda Lestari 

dan Nuri 

Wahyuningsih, 

2012. 

a. ARIMA ([2,5]1,1)(1,0,0,)
12

 adalah 

model terbaik. 

b. Model tersebut memiliki nilai MSE 

882175,4%, RMSE 939,24% dan 

MAPE 15,93689%. 

 

2. Model Proyeksi 

Harga Minyak 

Mentah Indonesia 

Bulanan (ICP)  

dengan Metode 

ARIMA.  

Rudi Handoko, 

2013. 

a. Model terbaik untuk proyeksi harga 

minyak ICP bulanan adalah model 

ARIMA (1,2,1) dengan metode 

statis lebih akurat dibandingkan 

metode dinamis dengan deviasi 

sebesar 0,8%. 

b. Jika menggunakan metode statis 

maka outlook harga minyak ICP 

tahun 2014 akan berada pada kisaran 

US$106/barel hingga US$108/barel. 

c. Rekomendasi kebijakan terkait 

harga  minyak ICP adalah untuk 

menentukan asumsi harga minyak 

mentah Indonesia disarankan 

menggunakan model ARIMA 

(1,2,1).  

d. Model harga minyak ini memiliki 

implikasi yang penting dalam 

pengelolaan keuangan negara yaitu 

membantu penetapan asumsi harga 

minyak ICP dan membantu 

merespon  jika terjadi gejolak harga 

minyak. 

3. Penerapan metode 

Filter Kalman 

dalam Perbaikan 

Hasil Prediksi 

Cuaca dengan 

Metode ARIMA. 

Tomy 

Kurniawan, 

Lukman Hanafi, 

dan Erna 

Apriliani, 2014. 

a. Model terbaik untuk memprediksi 

suhu udara adalah ARIMA 1,1,1) 

dan ARIMA (0,1,1) untuk 

kecepatam angin. 

b. Penggunaan algoritma Filter Kalman 

mempunyai pengaruh baik terhadap 

perbaikan hasil prediksi terbukti dari 

nilai MAPE pada data suhu udara 

2,20% sedangkan MAPE Filter 

Kalman lebih kecil yaitu 1,94%. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Peneliti Hasil 

4. Analisis Peramalan 

Penjualan Sepeda 

Motor di Kabupaten 

Ngawi dengan 

ARIMA dan 

ARIMAX. 

Muflih Rori 

Putra Harahap 

dan Agus 

Suharsono, 

2014. 

a. Model terbaik untuk 

menggambarkan perkembangan 

jumlah penjualan sepeda motor 

semua merek jenis cub, Matic dan 

sport di Kabupaten Ngawi adalah 

dengan model ARIMAX. 

b. Model tersebut memiliki MAPE 

untuk sepeda motor jenis cub 

sebesar 26%, MAtic sebesar 26%, 

dan sport sebesar 14%. 

c. Rata-rata penjualan tertinggi 

sepeda motor jenis cub pada saat 

satu bulan sebelum lebaran Idul 

Fitri dan bulan Juli sebanyak 925 

dan 872 unit sepeda motor. 

5. Pemodelan dan 

Peramalan Data 

Deret Waktu dengan 

Metode Seasonal 

Arima. 

Annisa Ul 

Ukhra, 2014. 

a. Jumlah penumpang suatu 

maskapai penerbangan dari tahun 

1949 hingga 1959 ini, diperoleh 

ramalan jumlah penumpang untuk 

tahun berikutnya.  

b. Hasil tersebut dibandingkan 

dengan data aktual dimana data 

yang diperoleh tidak jauh berbeda 

dengan data aktual. 

6. Peramalan Jumlah 

Penumpang Pesawat 

Terbang di Pintu 

Kedatangan Bandar 

Udara Internasional 

Lombok dengan 

Metode ARIMA Box 

Jenkins, ARIMAX, 

dan Regresi Time 

Series. 

Juniar Iqbalullah 

dan Wiwiek 

Setya Winahju, 

2014. 

a. Berdasarkan  criteria  out sample, 

maka model terbaik yang 

digunakan untuk meramalkan 

jumlah penumpang pesawat 

terbang domestik di pintu 

kedatangan Bandar Udara 

Internasional Lombok adalah 

model ARIMA Box Jenkins, yaitu 

model ARIMA (1,1,1)(1,0,1)
12

. 

b. Metode tersebut memilik inilai 

RMSE ,MAPE, dan SMAPE yang 

minimum dibandingkan yang lain. 

7. Penerapan Metode 

Box Jenkins dalam 

Meramalkan Indeks 

Harga Konsumen di 

Kota Pekanbaru 

Ari Pani 

Desvina, 2015. 

a. Model ARIMA (1,1,1) adalah 

model yang sesuai untuk 

meramalkan indeks harga 

konsumen di kota Pekanbaru. 

b. Hasil peramalan menunjukkan 

bahwa data indeks harga untuk 

tahun 2015 mengalami 

peningkatan dan penurunan pada 

waktu tertentu. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Judul Peneliti Hasil 

8. Prediksi Jumlah 

Penduduk Provinsi 

Kalimantan Selatan 

menggunakan 

metode Semi 

Average. 

M. Ruslan, 

2016. 

a. Penelitian ini menghasilkan hasil 

data yang valid atau mendekati 

kebenaran.  

b. Dari hasil perhitungan data genap 

menggunakan metode Semi 

Average untuk perkiraan perolehan 

jumlah penduduk pada tahun 2012 

adalah 3.724.335 jiwa, tahun 2013 

adalah 3.786.422 jiwa dan tahun 

2014 adalah 3.848.508 jiwa.  

 


