
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Peramalan (forecasting)

Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan

kejadian dimasa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan

data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk

model matematis. Hal ini bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat

subjektif. Hal ini pun dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi model

matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer

(Heizer, 2001).

Setelah mengenal beberapa teknik peramalan, kita tidak akan melihat satu

metode tunggal yang unggul. Sesuatu yang berjalan dengan baik di suatu

perusahaan pada suatu set kondisi tertentu mungkin bisa menjadi bantuan bagi

organisasi lain, bahkan pada departemen yang berbeda di perusahaan yang sama.

Selain itu, juga dapat melihat keterbatasan dari apa yang dapat anda harapkan dari

suatu peramalan. Peramalan sangat jarang memberikan hasil yang sempurna.

Peramalan juga menghabiskan banyak biaya dan waktu untuk dipersiapkan dan

diawasi (Heizer, 2001).

Hanya sedikit bisnis yang dapat menghindari proses peramalan dan hanya

menunggu apa yang terjadi untuk kemudian mengambil kesempatan. Perencanan

yang efektif baik untuk jangka panjang maupun pendek bergantung pada

peramalan permintaan untuk produk perusahaan tersebut (Heizer, 2001).

2.2 Karakteristik Peramalan yang Baik

Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara

lain akurasi, biaya dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut adalah

sebagai berikut (Ginting, 2007) :
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1. Akurasi

Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan

kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila

peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan

yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya

kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan

mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak

dapat dipenuhi segera akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan

pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu

tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga

banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini

berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal.

2. Biaya

Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung

dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode

peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan

mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan

datanya (manual atau komputerisasi), bagaimana penyimpanan datanya dan

siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus

disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat,

misalnya item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang

sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hokum Pareto

(Analisa ABC).

3. Kemudahan

Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah

diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma

memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem

perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun

peralatan teknologi.
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Kesalahan peramalan = permintaan aktual – nilai peramalan

= At - Ft

2.3 Sifat Hasil Peramalan

Dalam pembuatan peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan,

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu (Heizer, 2001) :

1. Jarang ada peramalan yang sempurna. Hal ini berarti faktor luar yang tidak

dapat kita duga atau kendalikan sering mempengaruhi peramalan. Perusahaan

harus memberikan kelonggaran untuk kenyataan ini.

2. Hampir semua teknik peramalan mengasumsikan sistem akan tetap stabil.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan membuat ramalan secara otomatis

menggunakan komputer dengan software peramalan, serta hanya mengawasi

produk yang mempunyai permintaan tidak menentu.

3. Peramalan kelompok produk dan peramalan secara keseluruhan lebih akurasi

daripada peramalan produk individu. Sebagai contoh, Disney melakukan

peramalan melalui pengelompokkan peramalan pengunjung taman hiburan

harian. Pendekatan ini menolong menyeimbangkan prediksi yang mungkin

kurang atau berlebih untuk keenam taman hiburan Disney.

2.4 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan

Akurasi keseluruhan dari setiap model peramalan rata-rata bergerak,

penghalusan eksponensial, atau lainnya dapat dijelaskan dengan membandingkan

nilai yang diramal dengan nilai aktual atau nilai yang sedang diamati. Jika Ft

melambangkan peramalan pada periode t dan At melambangkan permintaan

aktual pada periode t, maka kesalahan peramalannya (deviasinya) adalah sebagai

berikut (Heizer, 2001) :

……(2.1)

Ada beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung

kesalahan peramalan total. Perhitungan ini dapat digunakan untuk

membandingkan model peramalan yang berbeda, mengawasi peramalan, dan

untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. Tiga dari perhitungan yang

paling terkenal adalah deviasi mutlak rerata (mean absolute deviation – MAD),
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kesalahan kuadrat rerata (mean squared error – MSE) dan rata-rata kesalahan

ramalan (mean forecast error – MFE) yang biasa dikenal dengan BIAS (Heizer,

2001).

Mean Absolute Deviation adalah ukuran pertama kesalahan peramalan

keseluruhan untuk sebuah model. Nilai ini dihitung dengan mengambil jumlah

nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data

(n) (Heizer, 2001).

MAD = .………………….(2.2)

Hampir semua peranti lunak peramalan menyediakan fitur yang secara

otomatis dapat menemukan konstanta penghalusan dengan kesalahan peramalan

terkecil. Beberapa software mengubah nilai α menjadi lebih besar jika kesalahan

menjadi lebih besar dari batas yang dapat diterima (Heizer, 2001).

Mean Squared Error (MSE) merupakan cara kedua untuk mengukur

kesalahan peramalan keseluruhan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara

nilai yang diramalkan dan diamati. Berikut rumusnya (Heizer, 2001) :

MSE = ………………….(2.3)

Kekurangan MSE adalah MSE cenderung menonjolkan deviasi yang besar

karena adanya penguadratan. Sebagai contoh, jika kesalahan peramalan untuk

periode 1 dua kali lipat lebih besar dari kesalahan untuk periode 2, maka

kesalahan kuadrat pada periode 1 lebih besar empat kali lipat dibandingkan

kesalahan kuadrat pada periode 2. Oleh karena itu, menggunakan MSE sebagai

perhitungan kesalahan peramalan biasanya menunjukkan bahwa lebih baik

mempunyai beberapa deviasi yang kecil daripada satu deviasi besar (Heizer,

2001).

MFE (mean forecast error) adalah cara yang sangat efektif untuk

mengetahui apakah hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau

terlalu rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka nilai MFE akan mendekati

nol. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama
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periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan (Ginting,

2007).

MFE = ..………………………….(2.4)

2.5 Pola-pola Data Peramalan

Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut

terdiri dari komponen-komponen Trend (T), siklus / cycle (C), pola musiman /

season (S) dan variasi acak / random (R) yang akan menunjukkan suatu pola

tertentu. Komponen tersebut akan dipakai sebagai dasar membuat persamaan

matematis. Analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan

permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode

waktu yang lama sehingga diharapkan pola tersebut masih berlanjut (Ginting,

2007).

Dengan analisis deret waktu dapat ditunjukkan bagaimana permintaan

terhadap suatu produk tertentu bervariasi terhadap waktu. Sifat dari perubahan

permintaan dari tahun ke tahun dirumuskan untuk meramalkan penjualan pada

masa yang akan datang (Ginting, 2007).

Ada empat komponen utama yang mempengaruhi analisis ini, yaitu

(Ginting, 2007) :

1. Pola Siklis (Cycle)

Penjualan produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik.

Banyak produk dipengaruhi pola pergerakan aktivitas ekonomi yang

terkadang memiliki kecenderungan periodik. Komponen siklis ini sangat

berguna dalam peramalan jangka menengah.
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Gambar 2.1 Contoh Pola Siklis

2. Pola Musiman (Seasonal)

Perkataan musim menggambarkan pola penjualan yang berulang setiap

periode. Komponen musim dapat dijabarkan ke dalam faktor cuaca, libur,

atau kecenderungan perdagangan. Pola musiman berguna dalam meramalkan

penjualan jangka pendek. Pola data ini terjadi bila nilai data sangat

dipengaruhi oleh musim, misalnya permintaan bahan baku jagung untuk

makanan ternak ayam pada pabrik pakan ternak selama satu tahun. Selama

musim panen harga jagung akan menjadi turun karena jumlah jagung yang

dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang besar. Pola data musiman dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Contoh Pola Musiman

3. Pola Horizontal

Terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan.

Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu

termasuk jenis ini. Pola data horizontal dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2.3 Contoh Pola Horizontal

4. Pola Trend

Pola data ini terjadi bila data memiliki kecenderungan untuk naik atau turun

terus menerus. Pola data dalam bentuk trend ini dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 2.4 Contoh Pola Trend

2.6 Metode-metode Peramalan

Terdapat dua pendekatan umum untuk peramalan sebagaimana ada dua

cara mengatasi semua model keputusan. Pendekatan yang satu adalah analisis

kuantitatif dan pendekatan lain adalah analisis kualitatif. Peramalan kuantitatif

(quantitative forecast) menggunakan model matematis yang beragam dengan data

masa lalu dan variabel sebab-akibat untuk meramalkan permintaan. Peramalan

subjektif atau kualitatif (qualitative forecast) menggabungkan faktor, seperti

intuisi, emosi, pengalaman pribadi dan sistem nilai pengambil keputusan untuk

meramal. Beberapa  perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan



II-8

lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari

keduanya merupakan kombinasi yang paling efektif (Heizer, 2001).

2.6.1 Metode Qualitatitve (Judgemental)

Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi,

emosi, pendidikan dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan

dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian,

peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi,

tetapi juga bisa mengikutsertakan model-model statistik sebagai bahan masukan

dalam melakukan judgement (keputusan), dan dapat dilakukan secara

perseorangan maupun kelompok (Ginting, 2007).

Pada bagian ini, akan dipelajari empat teknik peramalan kualitatif yang

berbeda, yaitu (Heizer, 2001):

1. Juri dari opini eksekutif (jury of executive opinion). Dalam metode ini,

pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi umumnya

digabungkan dengan model statistik, dikumpulkan untuk mendapatkan

prediksi permintaan kelompok. Sebagai contoh, Bristol-Meyers Squibb

menggunakan 220 ilmuwan terkenal sebagai pendapat juri eksekutif untuk

mendapatkan tren masa depan di bidang penelitian medis.

2. Metode Delphi (Delphi method). Ada tiga jenis partisipan dalam metode

Delphi : pengambilan keputusan, karyawan dan responden. Pengambilan

keputusan biasanya terdiri atas 5 hingga 10 orang pakar yang akan melakukan

peramalan. Karyawan membantu pengambil keputusan dengan menyiapkan,

menyebarkan, mengumpulkan, serta meringkas sejumlah kuesioner dan hasil

survei. Responden adalah sekelompok orang yang biasanya ditempatkan di

tempat yang berbeda dimana penilaian dilakukan. Kelompok ini memberikan

input pada pengambil keputusan sebelum peramalan dibuat. Sebagai contoh,

negara bagian Alaska menggunakan metode Delphi untuk meramalkan

ekonomi jangka panjangnya. Sekitar 90% anggaran negara bagian dihasilkan

dari 1,5juta barel minyak yang dipompa setiap hari melalui pipa minyak di

Prudhoe Bay. Sekumpulan besar pakar harus mewakili semua kelompok dan



II-9

pendapat dalam negara bagian dan wilayah. Delphi merupakan alat peramalan

yang sempurna karena perjalanan para panelis dapat dihindari. Hal ini juga

berarti para pemain Alaska dapat berperan serta karena jadwal mereka tidak

dipengaruhi oleh pertemuan dan jarak.

3. Komposit tenaga penjualan (sales force composite). Dalam pendekatan ini,

setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang dapat dicapai

dalam wilayahnya. Kemudian, peramalan ini dikaji untuk memastikan apakah

peramalan cukup realistis. Kemudian, peramalan tersebut digabungkan pada

tingkat wilayah dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara

keseluruhan.

4. Survei pasar konsumen (consumer market survey). Metode ini meminta input

dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Hal ini

tidak hanya membantu dalam menyiapkan peramalan, tetapi juga

memperbaiki desain produk dan perencanaan produk baru. Survei konsumen

dan gabungan tenaga penjualan bisa jadi tidak benar karena peramalan yang

berasal dari input konsumen yang terlalu optimis. Hancurnya industri

telekomunikasi di tahun 2001 merupakan hasil ekspansi berlebihan untuk

memenuhi “ledakan permintaan konsumen”. Oplink Communications,

pemasok Nortel Network, mengatakan, “Beberapa tahun terakhir, peramalan

perusahaan hanya didasarkan pada percakapan informal dengan para

konsumen”.

2.6.2 Metode Quantitative Time Series (Extrapolative)

1. Metode Penghalusan (Smoothing)

Metode ini digunakan untuk mengurangi ketidakteraturan musiman dari data

yang lalu, dengan membuat rata-rata tertimbang dari sederetan data masa lalu.

Ketepatan peramalan dengan metode ini akan terdapat pada peramalan jangka

pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang kurang akurat (Ginting,

2007).

Metode ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain (Ginting, 2007) :

a. Metode Rata-rata Bergerak (Moving Average), terdiri atas :
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1) Single Moving Average (SMA)

Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode

ke depan dari periode rata-rata tersebut. Persoalan yang timbul dalam

penggunaan metode ini adalah dalam menentukan nilai t (periode rata-rata).

Semakin besar nilai t maka peramalan yang dihasilkan akan semakin

menjauhi pola data. Secara matematis, rumus fungsi peramalan metode ini

adalah :

Ft+1 = .…………………..(2.5)

Dimana :

Xt   = data pengamatan periode i

N    =  jumlah deret waktu yang digunakan

Ft+1 = nilai peramalan periode t+1

2) Linier Moving Average (LMA)

Dasar dari metode ini adalah penggunaan moving average kedua untuk

memperoleh penyesuaian bentuk pola trend. Metode Linier Moving Average

adalah :

a) Hitung “single moving average” dari data dengan periode perata-rataan

tertentu, hasilnya dinotasikan St’

b) Setelah semua single average dihitung, hitung moving average kedua yaitu

moving average dari St’ dengan periode perata-rataan yang sama. Hasilnya

dinotasikan dengan St”

c) Hitung komponen at dengan rumus :

At = St’ + (St’ – St”) ……….………………....(2.6)

d) Hitung komponen trend bt dengan rumus :

bt = (St’ – St”) ….…….…………………(2.7)

e) Peramalan untuk periode kedepan setelah t adalah sebagai berikut :

Ft+m = at + bt x m .…………………………..(2.8)
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3) Double Moving Average

Notasi yang diberikan adalah MA (M x N), artinya M-periode MA dan N-

periode MA.

4) Weighted Moving Average

Data pada periode tertentu diberi bobot, semakin dekat dengan saat sekarang

semakin besar bobotnya. Bobot ditentukan berdasarkan pengalaman.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

Ft = .…………….....(2.9)

Dimana :

W1 = bobot yang diberikan pada periode t-1

W2 = bobot yang diberikan pada periode t-2

Wn = bobot yang diberikan pada periode t-n

n     = jumlah periode

b. Metode Exponential Smoothing, terdiri atas (Ginting, hal.52, 2007) :

1) Single Exponential Smoothing

Pengertian dasar dari metode ini adalah nilai ramalan pada periode t+1

merupakan nilai aktual pada periode t ditambah dengan penyesuaian yang

berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode t tersebut. Nilai

peramalan dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut :

Ft+1 = a x Xt + (1 – a) x Ft.. ……………………..(2.10)

Dimana:

Xt = data permintaan pada periode t

a     = faktor/konstanta pemulusan

Ft+1 = peramalan untuk periode t

2) Double Exponential Smoothing (DES)

DES terbagi atas :

a) Satu parameter (Browns Liniar Method), merupakan metode yang hampir

sama dengan metode linear moving average, disesuaikan dengan

menambahkan satu parameter.
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S’t = αXt + (1-α)S’t-1 …………….…………..(2.11)

S”t = αS”t + (1-α)S”t-1 .............…………….…(2.12)

Dimana S’t merupakan single exponential smoothing, sedangkan S”t

merupakan double exponential smoothing.

at = S’t + (S’t – S”t) = 2S’t – S”t ………..………….(2.13)

bt = (S’t – S”t) .…….…………………..(2.14)

Rumus perhitungan peramalan pada periode ke t:

Ft+m = at + bt x m ........................................(2.15)

b) Dua parameter (Holt’s Method)

Merupakan metode DES untuk time series dengan trend linier. Terdapat

konstanta yaitu α dan β. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

St = αDt + (1 – α)(St-1 + Gt-1) ……….…………...(2.16)

Gt = β (St – St-1) + (1- β)Gt-1 …….....……………(2.17)

Dimana :

St = intercept pada waktu t

Gt = slope pada waktu t

Rumusan perhitungan peramalan pada periode ke t :

Ft+m = St x Gt x m .………………………....(2.18)

3) Exponential Smoothing dengan musiman

Pola permintaan musiman dipengaruhi karakteristik data masa lalu, antara

lain natal dan tahun baru, lebaran, awal tahun ajaran sekolah dan sebagainya.

Terdapat dua kemungkinan dari pengaruh musiman. Pertama dapat bersifat

addictive, yaitu mengabaikan laju penjualan , yaitu mengabaikan laju

penjualan setiap minggu selama bulan Desember, hanya dikatakan penjualan

selama bulan Desember meningkat 200 unit. Kedua, pengaruh musiman

bersifat multiplicative, laju penjualan setiap minggu selama bulan Desember

meningkat dua kali lipat.

Rumus untuk exponential smoothing dengan musiman :
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St’ = α + (1-α)(st-1 + bt-1) …………..………..(2.19)

It = β + (1-β) It-1 ……………...……….…(2.20)

Gt = γ(St – St-1) + (1-γ) bt-1 .…………………..…(2.21)

Maka rumus perhitungan peramalan :

Ft+m = (St + G + m)It-1 + m....….………………..(2.22)

Dimana :

G = komponen trend

L = panjangan musiman

I = faktor penyesuaian

Ft+m = ramalan untuk m periode ke muka

1. Metode Proyeksi Kecenderungan dengan Regresi

Metode kecenderungan dengan regresi merupakan dasar garis kecenderungan

untuk suatu persamaan, sehingga dengan dasar persamaan tersebut dapat

diproyeksikan hal-hal yang akan diteliti pada masa yang akan datang. Untuk

peramalan jangka pendek dan jangka panjang, ketepatan peramalan dengan

metode ini sangat baik. Data yang dibutuhkan untuk metode ini adalah

tahunan, minimal lima tahun. Namun, semakin banyak data yang dimiliki

semakin banyak hasil yang diperoleh (Ginting, 2007).

Bentuk fungsi dari metode ini dapat berupa (Ginting, 2007) :

a. Konstan, dengan fungsi peramalan (Yt) :

Yt = a, dimana a = ∑YI / N

Yt = nilai tambah

N = jumlah periode

b. Linier, dengan fungsi peramalan :

Yt = a + bt …………….………………..(2.23)

Dimana :

a = .…………………………...…(2.24)
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b = ……….……...………..…….(2.25)

c. Kuadratis, dengan fungsi peramalan :

Yt = a + bt + ct2 .…………………………..(2.26)

Dimana :

a = …..…………………….(2.27)

b = ……..……………………....(2.28)

c = …..……………………....(2.29)

d. Eksponensial, dengan fungsi peramalan :

Yt = (a)(bt) …….……………................(2.30)

Dimana :

a = anti log …………………………(2.31)

b = anti log ….....…………………(2.32)

e. Siklis, dengan fungsi peramalan :

Ŷt = a + bsin + ccos ………….………....(2.33)

Dimana :

∑Y = na + b∑sin + c∑cos ………..……......(2.34)

∑Ysin = a∑sin + b∑sin2 + c∑sin cos .......(2.35)

∑Ycos = a∑cos + c∑cos2 + b∑sin cos …...(2.36)
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2.6.3 Metode Quantitative Causal (Explanatory)

Metode kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan

adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas

(independent). Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-

faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Kegunaan dari

metode kausal adalah untuk menemukan bentuk hubungan antara variabel-

variabel tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak

bebas (dependent) (Ginting, 2007).

Pada model ini untuk meramalkan permintaan tidak hanya memperhatikan

waktu, tetapi juga memperhatikan faktor yang mempengaruhi, antara lain

(Ginting, 2007) :

1. Harga produk, jika harga produk naik maka permintaan naik.

2. Saluran distribusi, jika banyak saluran distribusi maka permintaan naik.

Metode kausal terdiri atas beberapa metode, antara lain (Ginting, 2007) :

1. Metode regresi dan korelasi

Metode regresi dan korelasi pada penetapan suatu persamaan estimasi

menggunakan teknik “least squares”. Hubungan yang ada pertama-tama

dianalisis secara statistic. Ketepatan peramalan dengan menggunakan metode

ini sangat baik untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan

jangka panjang ternyata ketepatannya kurang begitu baik. Metode ini banyak

digunakan untuk peramalan penjualan, perencanaan keuntungan, peramalan

permintaan dan peramalan keadaan ekonomi. Data yang dibutuhkan untuk

penggunaan metode ini adalah data kurtalan dari beberapa tahun lalu.

Metode kecenderungan dengan regresi merupakan dasar garis kecenderungan

untuk suatu persamaan, sehingga dengan dasar persamaan tersebut dapat

diproyeksikan hal-hal yang akan diteliti pada masa yang akan datang. Untuk

peramalan jangka pendek dan jangka panjang, ketepatan peramalan dengan

metode ini sangat baik. Data yang dibutuhkan untuk metode ini adalah

tahunan, minimal lima tahun. Namun, semakin banyak data yang dimiliki

semakin banyak hasil yang diperoleh.
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2. Metode ekonometrik

Metode ini didasarkan atas peramalan sistem persamaan regresi yang

diestimasikan secara simultan. Baik untuk peramalan jangka pendek maupun

peramalan jangka panjang, ketepatan peramalan dengan metode ini sangat

baik. Metode peramalan ini selalu dipergunakan untuk peramalan penjualan

menurut kelas produk atau peramalan keadaan ekonomi masyarakat, seperti

permintaan, harga dan penawaran. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan

metode peramalan ini adalah data kuartalan beberapa tahun.

3. Metode input-output

Metode ini dipergunakan untuk menyusun proyeksi trend ekonomi jangka

panjang. Model ini kurang baik ketepatannya untuk peramalan jangka

panjang. Model ini banyak dipergunakan untuk peramalan penjualan

perusahaan, penjualan sektor industri dan sub sektor industri, produksi dari

sektor dan sub sektor industri. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan

metode atau model ini adalah data tahunan selama sekitar sepuluh sampai

lima belas tahun.

2.7 Pemilihan Metode Peramalan

Dasar dari pertimbangan dalam pemilihan metode peramalan yang akan

digunakan adalah (Heizer, 2001) :

1. Pengguna atau pelaku dan kecanggihan metode.

2. Waktu peramalan dan sumber data yang tersedia.

3. Tergabung pada tujuan penggunaan dan karakteristik keputusan manajemen

yang meliputi antara lain :

a. Akurasi hasil peramalan

b. Jangka waktu penggunaan hasil peramalan

c. Jumlah item yang akan diramalkan

4. Tersedianya data

5. Pola data

Metode peramalan yang terbaik adalah metode yang menggambarkan

penekanan pada data waktu yang berurutan. Apabila pola data penuh dengan
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random noise dan nonlinear maka pada metode peramalan kualitatif yang

terbaik/ringkasan pemilihan metode peramalan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini (Heizer, 2001).

Tabel 2.1 Pemilihan Metode Peramalan
Tujuan

Peramalan
Jangka
Waktu Akurasi

Tingkat
Manajemen Metode

Rencana proses
Jangka
panjang

Sedang Tinggi Qualitative/Causal

Kapasitas/fasilitas
Jangka
panjang

Sedang Tinggi Qualitative/Causal

Rencana agregat
Jangka
panjang

Tinggi Menengah Cusal/Time series

Penjadwalan
Jangka
panjang

Tertinggi Rendah Time series

Inventori
Jangka
panjang

Tertinggi Rendah Time series

(Sumber : Heizer, 2001)

2.8 Metode ARIMA

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) pertama kali

dikembangan oleh George Box dan Gwilym Jenkins untuk pemodelan analisis

deret waktu. ARIMA mewakili empat pemodelan yaitu dari autoregressive model

(AR), moving average (MA), autoregressive-moving average (ARMA), serta

autoregressive integrated moving average (ARIMA) (Setiawan, 2012).

Tahapan pelaksanaan dalam pencarian metodenya yaitu (Setiawan, 2012) :

1. Metode diidentifikasi menggunakan autokorelasi dan parsial autokorelasi.

2. Metode ditafsir dan diestimasi menggunakan data masa lalu dengan

menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode Cramer.

3. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan metode yang layak dipakai untuk

penerapan peramalan.

4. Penerapan, yaitu peramalan nilai data deret berkala yang akan datang

menggunakan metode yang telah diuji.
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2.8.1 Model Autoregressive (AR)

Model autoregressive mempunyai bentuk sebagai berikut (Syafii, 2103) :

Yt = βn + β1Yt-1 + β2Yt-2 +…+ βpYt-p + εt ..…………....(2.37)

Dimana :

Yt : series yang stasioner

Yt-1, Yt-2 : nilai lampau series yang bersangkutan

βn, β1, β2 : konstanta dan koefisien model

εt : kesalahan peramalan (galat)

2.8.2 Model Moving Average (MA)

Model moving average disebut juga dengan model rata-rata bergerak yang

mempunyai bentuk sebagai berikut (Syafii, 2013) :

Yt = α0 + εt – α1ε1 –α2ε2 -…- αqεt-q  ..……………..(2.38)

Dimana :

Yt : series yang stasioner

εt : kesalahan peramalan (galat)

εt-1, εt-2 : kesalahan peramalan masa lalu

α0, α1, α2 : konstanta dan koefisien model, mengikuti konvensi

koefisien pada model ini diberi tanda negatif

2.8.3 Model Autoregressive-Moving Average (ARMA)

Bentuk umum dari model ini adalah sebagai berikut (Syafii, 2013) :

Yt = β0 + β1Yt-1 +…+ βpYt-p + εt – α1εt-1 -…- αqεt-q …………(2.39)

Syarat perlu agar model ini stasioner adalah : β1 + β2 +…+βp < 1

2.8.4 Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Data time series lebih banyak bersifat tidak stasioner sehingga harus

melalui proses differencing sebanyak d kali agar menjadi stasioner. Dan untuk

model ARIMA (1, 1, 1) adalah (Syafii, 2103) :

(1-B)(1-β1B)Yt = µ + (1-α1B)εt …………………..(2.40)

Dimana :
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1-B : Pembedaan pertama (differencing)

β1 : bentuk AR(1)

α1 : bentuk MA(1)

2.9 Kovarian dan Korelasi
2.9.1 Kovarian

Menurut Walpole R.E dan Myers R.H (1995), kovarian antara dua peubah

acak adalah ukuran sifat asosiasi (hubungan) antara keduanya. Misalkan X dan Y

peubah acak dengan sebaran peluang gabungan F(x,y), kovarian X dan Y adalah

(Simanjorang, 2013) :

1. σxy = E[(X - µx)(Y - µy)] =   yx (x - µx)(y - µy)f(x,y) bila X dan Y

diskrit dan,

2. σxy = E[(X - µx)(Y - µy)] = 







(x - µx)(y - µy)f(x,y)dxdy bila X dan Y

kontinu.

2.9.2 Korelasi

Menurut Walpole R.E (1993), analisi korelasi mencoba mengukur

kekuatan hubungan antara dua peubah melalui sebuah bilangan yang disebut

koefisien korelasi. Koefisien korelasi linier didefinisikan sebagai ukuran

hubungan linier antara dua peubah acak X dan Y, dan dilambangkan dengan r.

Jadi, r mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus.

Ukuran hubungan linier antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien

korelasi contoh r, yaitu (Simanjorang, 2013) :

r =
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……..(2.41)

2.10 White Noise

Menurut Wei (2005), uji white noise dapat didefinisikan sebagai suatu

bentuk peubah acak yang tidak saling berjorelasi dan mengikuti sebaran tertentu.

Proses white noise ditetapkan dengan rata-rata yang konstan E(αt) = µa atau
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biasanya diasumsikan nol, memiliki ragam konstan Var(αt) = σa
2 dan kovarian γk =

cov(at,at+k) = 0 untuk semua k ≠ 0. Uji white white noise adalah :

Hipotesis : H0 : ρ1 = ρ2 =…= ρk = 0

H1 = minimal ada satu ρi yang ≠ 0, I = 1,2,…,k

Statistik uji : Q = n(n+2)
)(

2

1 kn
kK

k  



H0 ditolak jika nilai Q > χ2
(1-α)(K-m)

2.11 Random Walk

Random Walk merupakan model runtun waktu stokastik yang paling

sederhana, dan merupakan contoh klasik dari model yang tidak stasioner. Ada dua

bentuk random walk, yaitu : random walk tanpa intersep dan random walk dengan

intersep (Simanjorang, 2013).

2.11.1 Random Walk tanpa Intersep

Asumsi pada model ini adalah perubahan nilai Zt yang berurutan

berdasarkan suatu sebaran peluang dengan rata-rata 0. Dengan demikian,

modelnya dapat dinyatakan dalam bentuk (Simanjorang, 2013) :

Zt = Zt-1 + at;

Atau

Zt – Zt-1 = at; E(at) = 0; E(at.as) = 0; t ≠ s

Dimana at adalah error yang “white noise” atau “purely random”, dengan

rata-rata 0 dan ragam (varian) = σ2 (Simanjorang, 2013).

Model diatas juga dapat diartikan bahwa nilai Z pada waktu ke t sama

dengan nilai Z pada waktu ke t-1 ditambah acak. Bukti random walk tidak

stasioner, model diatas dapat ditulis dengan (Simanjorang, 2013) :

Z1 = Z0 + a1

Z2 = Z1 + a2 = Z0 + a1 + a2

Z3 = Z2 + a3 = Z0 + a1 + a2 + a3

Dengan demikian :

Zt = Z0 +∑at
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Sehingga :

E(Zt) = E(Z0 + ∑at) = E(Z0) + E(∑at)

Z0 adalh konstanta, sehingga nilai harapannya konstan, yaitu : Z0

at adalah “white noise”, sehingga nilai harapannya = 0

Jadi : E(Zt) = E(Z0 + ∑at) = E(Z0) + E(∑at) = Z0 + 0 = Z0

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata random walk tanpa

intersep adalah konstan. Sekrang kita lihat ragamnya, yaitu (Simanjorang, 2103) :

V(Zt) = V(Z0 + ∑at) = V(Z0) + V(∑at)

Z0 adalah konstanta, sehingga ragamnya = 0

at adalah “white noise”, sehingga ragamnya = σ2

Jadi : V(Zt) = V(Z0 + ∑at) = V(Z0) + V(∑at) = 0 + ∑σ2 = tσ2.

2.11.2 Random Walk dengan Intersep

Model : Zt = Zt-1 + dt + at

Pembuktian :

Z1 = Z0 + d + a1

Z2 = Z1 + d + a2 = Z0 + d + d + a1 + a2

Zt = Z0 + td + ∑at

Dengan demikian :

E(Zt = Z0 +td+ ∑at) = Z0 + td

V (Zt = Z0 + td + ∑at) = tσ2

2.12 Operator Backward Shift/ Shift Mundur (B)

Notasi yang sangat bermanfaat dalam metode runtun waktu box-jenkins

ada;ah operator shift mundur (backward shift) dinotasikan B, yang

penggunaannya adalah sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

BZt = Zt-1

Notasi B yang dipasang pada Zt, mempunyai pengaruh menggeser data 1

periode ke belakang. Dua penerapan B untuk shift Z akan menggeser data tersebut

2 periode ke belakang (Simanjorang, 2013).

B(BZt) = B2Zt = Zt-2
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Operator shift mundur juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses

pembedaan (differencing). Sebagai contoh apabila suatu runtun waktu tidak

stasioner maka data tersebut dapat dibuat lebih mendekati stasioner dengan

melakukan pembedaan pertama dari deret data. Pembedaan pertama dirumuskan

sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

Z’t= Zt – Zt-1

Dengan menggunakan operator shift mundur, pembedaan pertama dapat

dituliskan sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

Z’t = Zt –BZt = (1-B)Zt

Pembedaan orde kedua dirumuskan sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

Z”t = Z’t - Z’t-1

= (Zt – Zt-1) – (Zt-1 – Zt-2)

= Zt – 2Zt-1 + Zt-2

Dengan menggunakan operator shift mundur maka pembedaan orde kedua

dapat ditulis sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

Z”t = Zt – 2Zt-1 + Zt-2

= Zt – 2BZt + B2Zt

= (1 – 2B + B2)Zt

= (1 – B)2Zt

Pembedaan orde kedua dinyatakan oleh (1-B)2. Salah satu hal yang

penting adalah bahwa pembedaan orde kedua yang dinotasikan (1-B)2 tidak sama

dengan pembedaan kedua yang dinotasikan dengan (1-B2) (Simanjorang, 2013).

2.13 Autokovarian

Autokovarian adalah varian dari variabel yang sama, dalam hal ini adalah

data runtun waktu itu sendiri. Autokovarian (γk) didefinisikan sebagai

(Simanjorang, 2013) :

γk = E(Zt – E(Zt))(Zt-k – E(Zt-k))



II-23

2.14 Autokorelasi

Model runtun waktu dibuat karena secara statistik terdapat korelasi

(hubungan) antar deret pengamatan sehingga dapat dilakukan uji korelasi antar

pengamatan yang sering dikenal dengan fungsi autokeralasi (FAK). Autokorelasi

adalah hubungan antara nilai-nilai yang beruntun dari variabel yang sama atau

korelasi antar deret pengamatan waktu (Aswi & Sukarna, 2006) (Simanjorang,

2013).

Sembarang Zt dapat dipandang sebagai suatu realisasi dari suatu peubah

acak Zt yang mempunyai distribusi dengan fungsi kepadatan peluang (fkp)

tertentu, missal f(Zt). Setiap hubungan Zt, missal Zt+1,…,Zt+r mempunyai fkp

bersama f(Zt+1,…,Zt+r) (Simanjorang,2013).

Suatu proses runtun waktu itu dikatakan stasioner jika suatu runtun waktu

mempunyai fkp bersama f(Zt+n1,…,Zt+nm) yang bebas dengan t, sebarang bilangan

bulat m dan sebarang pilihan n1,…,nm, maka struktur peluangnya tidak berubah

sesuai dengan berubahnya waktu. Jika tidak demikian, maka proses tersebut

dinamakan tak stasioner. Stasioneritas dinamakan stasioneritas tingkat p jika hal

tersebut berlaku tetapi dengan pembatasan dimana m ≤ p dengan p bilangan bulat

positif (Fitriyah, 2006) (Simanjorang, 2013).

Fungsi autokorelasi dibentuk dengan himpunan {ρk;k = 0,1,…} dengan ρ0

=1 autokorelasi pada lagk didefinisikan sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

ρk =
2

1

)}var(),{var(

),(

ktt

ktt

ZZ

ZZkov





2.15 Autokorelasi Parsial

Autokorelasi parsial digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara Zt

dengan Zt+k, dengan asumsi pengaruh selang waktu 1,2,…,k – 1 terpisah.

Persamaan autokorelasi parsial didefinisikan sebgai berikut (Simanjorang, 2013) :

ϕ11 = ρ1
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2.16 Plot Autokorelasi dan Plot Autokorelasi Parsial

Teknik pembuatan plot autokorelasi, pertama-tama yaitu menghitung

autokorelasi untuk selang waktu 1,2,…,k. Bila pembuatan plot dilakukan secara

manual, tentunya akan memakan banyak waktu dan berpeluang terjadinya

kesalahan menghitung. Oleh karena itu, perhitungan autokorelasi, autokorelasi

parsial, dan pembuatan plot dilakukan dengan menggunakan bantuan software

Minitab (Simanjorang, 2013).

2.17 Stasioneritas dan Musiman
2.17.1 Pengujian Stasioneritas

Stasioneritas berarti tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data.

Data secara kasarnya harus sepanjang sumbu waktu. Dengan kata lain, fluktuasi

data berada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan. Nilai-nilai autokorelasi

dari data stasioner akan turun sampai nol sesudah selang waktu kedua atau ketiga

sedangkan untuk data yang tidak stasioner, nilai-nilai tersebut berbeda signifikan

dari nol untuk beberapa periode waktu (Simanjorang, 2013).

Berdasarkan deskripsinya, terdapat dua bentuk kestasioneran yaitu

(Simanjorang, 2013) :
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1. Stasioner kuat (strickly stationer) atau stasioner orde pertama (primary

stationer) dan

2. Stasioner lemah (weakly stationer) atau stasioner orde kedua (secondary

stationer).

Deskripsi umum kestasioneran adalah sebagai berikut, data deret Z1, Z2,…

disebut stasioner kuat jika distribusi gabungan Zt1, Zt2,…, Ztn sama dengan

distribusi gabungan Zt1+k, Zt2+k,…, Ztn+k untuk setiap nilai t1, t2,…, tn dan k.

Dikatakan stasioner lemah, jika rata-rata hitung data konstan, E(Zt) = µ, dan

autokovariannya merupakan fungsi dari lag,ρk = f(k) (Mulyana, 2004)

(Simanjorang, 2013).

Gambar-gambar di bawah ini menyajikan kasus plot data runtun waktu dan

FAK yang stasioner (Mulyana, 2004) (Simanjorang, 2013).

Gambar 2.5 Plot Data Runtun Waktu dan FAK yang Stasioner dalam Rata-rata

Gambar 2.6 Plot Data Runtun Waktu dan FAK yang Stasioner dalam Varian

Ketidakstasioneran data diklasifikasikan atas tiga bentuk yaitu (Mulyana,

2004) (Simanjorang, 2013) :
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1. Tidak stasioner dalam rata-rata, jika trend tidak datar (tidak sejajar sumbu

waktu) dan data tersebut pada “pita” yang meliput secara seimbang

trendnya.

2. Tidak stasioner dalam varian, jika trend datar atau hamper datar tapi data

tersebar membangun pola melebar atau menyempit yang meliputi secara

seimbang trendnya (pola terompet).

3. Tidak stasioner dalam rata-rata dan varian, jika trend tidak datar dan data

membangun pola terompet.

Terdapat dua tahap untuk menelaah ketidakstasioneran data secara visual,

pertama plot runtun waktunya dan jika belum mendapatkan kejelasan, kemudian

gambar FAK dengan FAKP. Gambar-gambar di bawah ini menyajikan kasus plot

data tidak stasioner (Mulyana, 2004) (Simanjorang, 2013).

Gambar 2.7 Plot Data Tidak Stasioner dalam Rata-rata

Gambar 2.8 Plot Data Tidak Stasioner dalam Rata-rata dan Varian
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Gambar 2.9 Plot Data Tidak Stasioner dalam Varian

Telaahan pada gambar FAK dan FAKP, jika data tidak stasioner maka

gambarnya akan membangun pola yaitu (Simanjorang, 2013) :

1. Menurun, jika data tidak stasiner dalam rata-rata (trend naik atau turun)

2. Alternating, jika data tidak stasioner dalam varian

3. Gelombang, jika data tidak stasioner dalam rata-rata dan varian.

Gambar-gambar di bawah ini menyajikan kasus data tidak stasioner dalam

bentuk FAK dan FAKPnya (Mulyana, 2004) (Simanjorang, 2013).

Gambar 2.10 FAK dan FAKP Data Tidak Stasioner dalam Rata-rata
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Gambar 2.11 FAK dan FAKP Data Tidak Stasioner dalam Rata-rata dan Varian

Gambar 2.12 FAK dan FAKP Data Tidak Stasioner dalam Varian

Bila kondisi stasioner dalam varian tidak diperoleh, Box dan Cox (1964)

memperkenalkan transformasi pangkat, Zt
(λ) =



 1)( tZ
, dimana λ disebut sebagai

parameter transformasi. Beberapa penggunaan nilai λ serta kaitannya dengan

transformasinya ditampilkan pada tabel di bawah ini (Aswi & Sukarna, 2006)

(Simanjorang, 2013).

Tabel 2.2 Nilai-nilai λ dengan Transformasinya
Nilai λ (lambda) Transformasi

-1.0
tZ

1

-0.5
tZ

1

0.0 lnZt

0.5 tZ

1.0 Zt

(Sumber : Simanjorang, 2013)



II-29

Berikut ini ada beberapa ketentuan untuk menstabilkan varian (Aswi &

Sukarna, 2006) (Simanjorang, 2013) :

1. Transformasi boleh dilakukan hanya untuk Zt yang positif

2. Transformasi dilakukan sebelum melakukan differencing dan pemodelan

runtun waktu

3. Nilai λ dipilih berdasarkan Sum of Squares Error (SSE) dari deret hasil

transformasi. Nilai SSE terkecil memberikan hasil varian paling konstan

SSE (λ) = 



n

t
tZ

1

2))(( 

4. Transformasi tidak hanya menstabilkan varian, tetapi juga dapat

menormalkan distribusi.

2.17.2 Mengenali Adanya Faktor Musiman dalam Data

Musiman didefinisikan sebagai suatu pola yang berulang-ulang dalam

selang waktu yang tetap. Untuk data yang stasioner, faktor musiman dapat

ditentukan dengan mengidentifikasi koefisien autokorelasi pada dua atau tiga

selang waktu yang berbeda nyata dari nol. Autokorelasi yang secara signifikan

berbeda dari nol menyatakan adanya suatu pola dalam data (Simanjorang, 2013).

Gambar 2.13 Plot Data Runtun Waktu dan FAK Pola Musiman

2.18 Runtun Waktu Tidak Stasioner

Menurut Fitriyah (2006), runtun waktu dikatakan tidak stasioner

homogeny apabila runtun waktu selisih derajat tertentunya adalah stasioner.

Model linier runtun waktu tidak stasioner homogeny dikenal sebagai model
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ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Jika derajat AR-nya p,

derajat selisihnya d dan derajat MA-nya q, modelnya ditulis sebagai

ARIMA(p,d,q). Bentuk umum ARIMA adalah (Simanjorang, 2013) :

ϕ(B)Zt = µ + θ(B)at

Persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk (Simanjorang, 2013) :

Zt = (1+ϕ1)Zt-1 + (ϕ2-ϕ1)Zt-2 +…+ (ϕp-ϕp-1)Zt-p – ϕpZt-p-1 + at – θ1at-1 -…-

θqat-q

Runtun waktu yang tidak stasioner dapat diubah menjadi runtun waktu

yang stasioner dengan melakukan differensi berturut-turut, yang mempunyai nilai

(1-B) (Wei, 2005). Sedangkan untuk model ARIMA musiman secara umum

dinotasikan sebagai berikut (Simanjorang, 2013) :

ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)s

Dimana :

(p,d,q) merupakan bagian yang tidak musiman dari model

(P,D,Q) merupakan bagian yang musiman dari model

s merupakan jumlah periode permusim.


