
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peramalan (Forecasting)

Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa

mendatang melalui pengujian keadaan masa lalu. Esensi peramalan adalah

perkiraan peristiwa-peristiwa diwaktu yang akan datang dasar pola-pola diwaktu

yang lalu, dan menggunakan kebijakan terhadap proyeksi-proyeksi dengan pola-

pola diwaktu yang lalu (Prasetyo, 2009). Peramalan atau forecasting merupakan

metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan

data masa lalu. Peramalan diartikan juga sebagai ilmu yang memperkirakan

kejadian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Peramalan bukanlah suatu

dugaan, peramalan menggunakan perhitungan matematis sebagai bahan

pertimbangan.

Tujuan dari peramalan adalah meramalkan nilai nilai atau keadaan yang

akan terjadi dimasa yang akan datang. Peramalan menggunakan metode deret

waktu yang didasarkan nilai masa lalu dari suatu variable atau kesalahan

peramalan dimasa lalu. Tujuan peramalan deret waktu ini adalah untuk

menemukan pola dalam deret data historis dan digunakan untuk

mengekstrapolasikan pola dalam deret data tersebut kedalam masa depan.

2.2 Langkah-Langkah dan Jenis Peramalan

Peramalan yang baik harus dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah

peramalan, dengan prosedur penyusunan yang baik akan menentukan kualitas atau

mutu dari hasil peramalan. Pada dasarnya ada tiga langkah permalan yang penting

yaitu :

1. Menganalisa data yang lalu, tahap ini berguna untuk menganalisa pola

yang terjadi pada masa lalu.
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2. Menentukan metode yang dipergunakan. Metode yang baik adalah

metode yang dapat memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda

dengan kenyataan yang akan terjadi.

3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang

dipergunakan, dan mempertimbangkan adanya beberapa factor

perubahan.

Salah satu cara untuk mengklasifikasi permasalah pada peramalan dengan

memepertimbangkan skala waktu yang digunakan. Ada tiga ketegori waktu yaitu,

seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Rentang waktu dalam peramalan

Rentang Waktu Tipe Keputusan Contoh

Jangka Pendek

( 3 – 6 bulan)

Operasional Perencanaan Produksi, Distribusi

Jangka Menengah

( 2 tahun)

Taktis Penyewaan Lokasi dan Peralatan

Jangka Panjang

(Lebih dari 2 tahun)

Strategis Penelitian dan Pengembangan

untuk akuisisi dan merger

Atau pembuatan produk baru

2.3 Metode

2.3.1 Metode Kualitatif

Metode ini digunakan karena data yang ada tidak cukup representative

untuk meramalkan masa yang akan datang. Pada metode ini menggunakan

pertimbangan-pertimbangan pendapat pakar ahli dibidangnya. Kelebihan model

ini adalah dari segi biaya lebih murah, sementara kekurangannya yaitu bersifat

subyektif sehingga sering kali dikatakan kurang ilmiah.
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2.3.2 Metode Kuantitatif

Pada metode ini ketersediaan data mentah disertai serangkaian kaidah

matematis untuk meramalkan hasil dimasa depan. Beberapa macam model

peramalan kualitatif adalah :

a. Model Regresi

Model ini meramalkan suatu variabel yang memiliki hubungan

secara linier dengan variabel bebas yang diketahui.

b. Model Ekonometrik

Model ekonometrik menggunakan serangkaian persamaan regresi

dengan terdapat variabel-variabel tidak bebas yang menstimulasi segmen-

segmen ekonomi.

c. Model Time Series Anlysis (Deret Waktu)

Memiliki garis tren yang representative dengan data-data masa lalu

(history), berdasarkan pola data untuk memproyeksikan data tersebut

kemasa yang akan datang. Model ini yang akan digunakan dalam peneltian

ini.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang penggunaan metode automatic clustering yang pernah

dilakukan oleh Rahanimi menyimpulkan bahwa dengan metode Automatic

Clustering dan Relasi logika Fuzzy yang dibandingkan dengan metode fuzzy time

series sederhana lebih baik yang dilihat dari perbandingan nilai MSE dan rata-rata

error. Berdasarkan hasil perhitungan MSE dan rata-rata error dari masing-masing

metode dapat disimpulkan bahwa metode peramalan dengan metode automatic

clustering dan relasi logika fuzzy memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dari pada

metode time series sederhana (Rahanimi, 2010).

Pada peramalan dengan Metode Fuzzy Time Series untuk meramalkan

jumlah pendaftar dengan metode fuzzy time series dilakukan dengan langkah

sebagai berikut:

1. Mendefenisikan semesta pembicara U dengan data historis dalam

himpunan fuzzy yang akan didefenisikan.
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2. Membagi semesta U kedalam beberapa panjang interval.

3. Mendefenisikan himpunan fuzzy pada semesta U.

4. Fuzzifikasi data historis.

5. Membentuk kelompok relasi logika fuzzy.

6. Melakukan perkiraan peramalan.

Adapun tahapan dari metode automatic clustering dan relasi logika fuzzy

adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan metode automatic clustering untuk cluster pendaftaran ke

interval untuk menghitung titik tengah setiap interval.

2. Mengasumsikan bahwa terdapat interval n kemudian mendefenizikan fuzzy

set.

3. Fuzzyfikasi setiap data historis menjadi himpunan fuzzy.

4. Membuat relasi logika fuzzy.

5. Melakukan perkiraan pendaftaran.

Pendekatan terhadap fuzzy time series yang menggunakan metode fuzzy

time series forcasting using percentage change as universe discourse dengan

menggunakan data historis harga emas dunia dengan tuntun waktu tahunan,

triwulanan, bulanan dan harian sebagai objek peramalan. Dengan metode ini

menggunakan nilai linguistik dari fuzzy set yang terbentuk dari selisih yang

dirubah kedalam bentuk persentase dari semesta pembicara sebagai nilai datanya

(Shendy Faizal Siddiq, 2013).

Metode Fuzzy time series forcasting percentage as universe of discourse

dapat diterapkan untuk peramalan harga emas. Beberapa faktor yang

mempengaruhi hasil peramalan dengan metode ini yang ditunjukkan dengan

perhitungan AFER dan MSE menghasilkan error yang bervariasi yang disebabkan

nilai variasi data pada periode tersebut lebih kecil. Peramalan data harga emas

harian menghasilkan peramalan yang lebih baik dibandingkan peramalan dengan

menggunakan data emas tahunan, triwulanan dan bulanan.
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2.5 Clustering

Clustering adalah proses pengelompokan obyek berdasarkan informasi

yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar obyek dengan prinsip

untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan

kesaman antar kelas/cluster. Clustering bertujuan untuk mengidentifikasi pola-

pola distribusi dan keterkaitan yang menarik antar atribut-atribut data. Peng-

cluster-an merupakan salah satu upaya mengelompokkan obyek yang mewakili

suatu karakter yang sama antar satu obyek dengan obyek yang lainnya. Obyek

yang sama tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan obyek

tersebut besert hubungan antar obyek tersebut.

2.6 Teori Fuzzy

Logika fuzzy atau dikenal sebuah logika tegas memiliki nilai benar atau

salah secara tegas. Logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk

melakukan pemetaan sutu ruang input kedalam suatu ruang output . Dalam teori

logika fuzzy sebuah nilai bisa bernilai benar atau bernilai salah secara bersamaan

namun beberapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai bergantung pada bobot

keanggotaan yang dimilikinya.

Teori yang dikembangkan oleh Prof. Lofti Zadeh tahun 1965 ini

mempunyai nilai yang continue. Samar dinyatakan dalam derajat dari suatu

keanggotaan dan derajat dari kebenaran.

2.7 Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set)

Dalam teori logika fuzzy dikenal adanya himpunan fuzzy (fuzzy set) yang

merupakan pengelompokan berdasarkan varibel bahasa (linguistic variable).

Variabel keanggotaan ini dinyatakan dalam fungsi keanggotaan. Contoh dari

variabel bahasa sebagai berikut :

Himpunan dari suhu dapat dinyatakan dengan : dingin, sejuk, normal,

panas, hangat.
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2.7.1 Variabel Fuzzy

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu

sistem fuzzy. Contoh : umur, temperature, permintaan, dsb.

2.7.2 Himpunan Fuzzy

Merupakan salah satu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan

tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contoh :

Variabel umur, terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu : MUDA, PAROBAYA,

dan TUA.

Gambar 2.1 Himpunan Fuzzy pada variabel umur

2.7.3 Semesta Pembicaraan

Merupakan nilai keseluruhan yang diperbolehkan untuk dioperasikan

kedalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicara merupakan himpunan bilangan

real yang senantiasa naik/bertambah yang nilainya dapat berupa bilangan positif

ataupun negativ.

Contoh semesta pembicaraan:

1. Semesta pembicaraan untuk variabel umur : [0 +∞]

2. Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur : [0 40]

2.7.4 Domain

Domain dalam himpunan fuzzy merupakan nilai keseluruhan yang

diijinkan dalam semesta pembcaraan dan boleh dioperasikan dalam sutu

himpunan fuzzy. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik

(bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan.
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Contoh domain himpunan fuzzy :

 DINGIN =  [0  20]

 SEJUK =  [15 25]

 NORMAL =  [20 30]

 HANGAT =  [25 35]

 PANAS =  [30  40]

2.8 Metode Automatic Clustering dan Realisasi Logika Fuzzy

Fuzzy clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster

optimal dalam suatu ruang vektor yang didasarkan pada bentuk normal euclidian

untuk jarak antar vektor. Fuzzy clustering sangat berguna bagi pemodelan fuzzy

terutama dalam mengindentifikasi aturan-aturan fuzzy. Metode clustering

merupakan pengelompokan data beserta parameternya dalam kelompok -

kelompok sesuai kecenderungan sifat dari masing-masing data tersebut (kesamaan

sifat). Ada beberapa algoritma clustering data, salah satu diantaranya adalah Fuzzy

C-Means. Fuzzy C-Means adalah suatu teknik pengclusteran yang mana

keberadaannya tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat

keanggotaan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun

1981.

Fuzzy time series diperkenalkan oleh Song dkk pada tahun 1993.

Kemudian pada Chen pada tahun 2000 menggunakan model time series fuzzy ordo

tinggi untuk meramalkan data pendaftaran. Selanjutnya pada tahun 2006, Chen

dan Chung melakukan peramalan menggunakan fuzzy time series dan Genetic

Algorithm sehingga memperoleh hasil yang menyatakan bahwa nilai 10%

dan menurunkan 10% menghasilkan chromosom terbaik untuk

pembentukkan interval, serta memperoleh nilai Mean Square Error (MSE) yang

lebik kecil dibandingkan beberapa metode lainnya.

Berikut adalah proses yang didasarkan pada metode automatic clustering

dan realisasi logika fuzzy.
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Langkah 1 Pertama yaitu menerapkan Algoritma automatic clustering untuk

menentukan interval data historis, algoritma ini dilakukan dalam beberapa tahap,

yaitu:

Tahap 1: Melakukan penyortiran terhadap data ganda dan kemudian

mengurutkan data tersebut secara menaik (ascending). Diasumsikan data

ascending sebagai , , , ..., . Kemudian hitung nilai dari average dif.

Average_dif =
∑ ( )

(2.1)= Data berikutnya= Data saat ini
n = Jumlah data

Tahap 2: Mengambil data pertama (data terkecil dalam barisan data terurut naik)

kemudian meletakkannya ke dalam pengelompokan sekarang. Untuk data

selanjutnya ditentukan berdasarkan nilai dari “average_dif”, ditentukan apakah

data angka selanjutnya diletakkan pada pengelompokan sekarang atau diletakkan

pada pengelompokan baru berdasarkan prinsip berikut:

Prinsip 1: Diasumsikan bahwa kelompok saat ini adalah kelompok

pertama dan hanya ada satu data didalamnya dan menganggap bahwa

adalah data selanjutnya yang berdekatan dengan , ditampilkan

sebagai { }, , , … , . Jika - ≤ _ , maka

diletakkan ke dalam pengelompokan sekarang yang mana termasuk

didalamnya. Jika tidak dibentuk kelompok baru untuk dan biarkan

kelompok baru yang baru dibangun yang mana termasuk kedalam

kelompok sekarang.

Prinsip 2 : Diasumsikan bahwa kelompok yang sekarang terdapat lebih

dari satu data. Diasumsikan bahwa adalah data terbesar dikelompok saat
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ini dan diasumsikan bahwa adalah data yang berdekatan di sebelah ,

yang ditampilkan sebagai berikut :{ , … }, ..., {...,}, {… , }, , ...,

Pernyataan 1 = − ≤
Pernyataan 2 = − <

Jika kedua pernyataan diatas benar maka diletakkan dalam kelompok

yang saat ini terdapat .  Jika tidak, maka buat kelompok baru untuk

dan biarkan kelompok baru yang dihasilkan sehingga termasuk

dalam kelompok saat ini, dimana ''Cluster_dif " menunjukkan perbedaan

rata-rata jarak antara setiap pasangan data yang berdekatan dalam

kelompok dan nilai dari cluster_dif dihitung sebagai berikut:

Cluster_ dif =
∑ ( )

(2.2)

Prinsip 3 : Dengan asumsi bahwa kelompok yang sekarang bukan

kelompok pertama dan hanya ada satu data dikelompok saat ini.

Diasumsikan juga bahwa adalah data yang berdekatan yang berada

disebelah dan menganggap bahwa adalah data terbesar di kelompok

yang merupakan anteseden kelompok kelompok saat ini. Untuk lebih jelas

dapat dilihat dengan ilustrasi sebagai berikut:{ , … }, ... ... ... {… , }, { }, , ..., .

Pernyataan 1 = − ≤
Pernyataan 2 = − < − ,

Jika kedua pernyataan di atas benar maka taruh ke kelompok yang saat

ini milik .  Jika tidak, hasilkan suatu kelompok baru untuk dan
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biarkan kelompok yang baru dihasilkan dengan termasuk menjadi

kelompok saat ini.

Tahap 3: Berdasarkan hasil pengelompokan yang diperoleh pada tahap 2,

sesuaikan isi dari kelompok ini menurut prinsip berikut:

Prinsip 1: Jika sebuah kelompok memiliki lebih dari dua data, maka kita

menjaga data terkecil, menjaga data terbesar dan menghapus yang lain

(Tahap3, Prinsip 1).

Prinsip 2: Jika sebuah kelompok memiliki tepat dua data didalamnya,

maka kelompok tersebut kita tinggalkan atau tidak merubah isi dari

kelompok tersebut (Tahap3, Prinsip 2).

Prinsip 3: Jika sebuah kelompok hanya memiliki satu data , maka kita

meletakkan nilai-nilai dari “ − ” dan

“ + ” ke dalam kelompok dan menghapus dari

kelompok ini (Tahap3, Prinsip 3). Terlebih lagi jika situasi berikut

terjadi, maka kelompok perlu disesuaikan lagi, jika situasi berikut terjadi,

maka kelompok perlu disesuaikan lagi(Tahap3, Prinsip 3).:

Situasi 1: Jika situasi diatas terjadi pada kelompok pertama, maka

kita menghapus nilai dari “ − ”

Situasi 2: Jika situasi terjadi di kelompok terakhir, maka kita

menghapus nilai dari “ + ”.

Situasi 3: Jika nilai dari “ − ”  lebih kecil dari pada

nilai terkecil dalam kelompok yg terdahulu, maka semua tindakan

dalam Prinsip 3 dibatalkan.

Tahap 4: Asumsikan bahwa hasil kelompok yang diperoleh pada Langkah 3

adalah ditampilkan sebagai berikut :{ , }, { , }, . . , { }, { , }, { , }.
Mengubah kelompok ini ke dalam interval yang bersebelahan dengan sub-langkah

berikut:
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Tahap 4.1: Merubah kelompok pertama { , } ke dalam interval[ , .

Tahap 4.2: Jika interval saat ini adalah [ , dan kelompok saat ini

adalah { , } , maka sesuaikan kelompok sesuai prinsip berikut:

Prinsip 1. Jika ≥, , maka { , } dalam kelompok saat ini

diubah ke dalam interval [ , . dan biarkan [ , menjadi

interval saat ini dan biarkan kelompok selanjutnya { , } menjadi

kelompok saat ini. (Tahap 4.2, Prinsip 1)

Prinsip 2. Jika <, , maka ubahlah { , } ke dalam interval[ , dan bentuk sebuah interval baru [ , diantara[ , dan [ , . Biarkan [ , menjadi interval saat ini

dan biarkan kelompok selanjutnya { , } menjadi kelompok saat

ini. (Tahap 4.2, Prinsip 2)

Prinsip 3. Jika interval saat ini adalah [ , dan kelompok saat

ini adalah { }, kemudian ubahlah interval saat ini [ , ke

dalam [ , . Biarkan[ , menjadi interval saat ini dan

biarkan kelompok selanjutnya menjadi kelompok saat ini. (Tahap

4.2, Prinsip 3)

Tahap 4.3: memeriksa dengan berulang-ulang interval saat ini dan

kelompok saat ini sampai semua kelompok telah berubah menjadi interval.

Tahap 5: Untuk setiap interval yang diperoleh pada langkah 4, bagi masing-

masing p diperoleh interval ke sub-interval, dimana ≥ 1.

Langkah 2: Mengasumsikan bahwa terdapat n interval , , … , , kemudian

mendefinisikan setiap fuzzy set Ai, di mana 1 ≤ ≤ , dengan ketentuan sebagai

berikut :
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otherwise

iorijif
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0

115.0

1

 (2.3)

Berdasarkan ketentuan diatas maka didapatkan hasil sebagai berikut :

= + , + + …+ + ,

= , + + , + …+ + ,

= + , + + , …+ + ,

..

.. = + + + …+ , + ,

Langkah 3: Fuzzifikasi setiap data historis menjadi himpunan fuzzy. Jika milik

data , dimana 1 ≤ ≤ , kemudian data difuzzifikasi ke .

Langkah 4: Membuat relasi logika fuzzy didasarkan pada fuzzifikasi data historis

yang diperoleh pada Langkah 3. Jika fuzzifikasi bulan t dan t + 1 adalah A danA , masing-masing kemudian membangun relasi logika fuzzy “A → A ”, denganA dan A berturut-turut disebut keadaan saat ini dan keadaan berikutnya dari

relasi logika fuzzy. Berdasarkan pada keadaan saat ini pada relasi logika fuzzy ,

relasi logika fuzzy dibagi ke dalam kelompok relasi logika fuzzy, di mana relasi

logika fuzzy yang memiliki keadaan saat ini yang sama dimasukkan ke dalam

kelompok relasi logika fuzzy yang sama.

Langkah 5: Menghitung perkiraan peramalan dengan prinsip berikut ini.

Prinsip 1: Jika fuzzifikasi  dari bulan adalah dan hanya ada satu relasi

logika fuzzy pada kelompok relasi logika fuzzy yang memiliki keadaan saat

ini ditunjukkan sebagai → , Kemudian perkiraan peramalan pada
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bulan + 1 adalah , dimana adalah titik tengah dari interval dan

nilai keanggotaan maksimum dari himpunan fuzzy terjadi pada interval

.

Prinsip 2: Jika fuzzifikasi dari bulan adalah dan ada relasi logika

fuzzy berikut dalam kelompok relasi logika fuzzy yang memiliki keadaan

sekarang , ditunjukkan sebagai → ( ), ( ),... , ( ),

Kemudian perkiraan peramalan dari bulan + 1 dihitung sebagai berikut:

∗ ∗ .... ∗⋯ (2.4)

Di mana menggambarkan angka dari relasi logika fuzzy → pada

kelompok relasi logika fuzzy, 1 ≤ ≤ ; , , …, dan adalah

titik tengah dari interval-interval , , …dan berturut-turut dan

nilai keanggotaan maksimum dari himpunan fuzzy , , … dan

terjadi pada interval , , …dan berturut-turut.

Prinsip 3: Jika fuzzifikasi dari bulan adalah dan ada relasi logika

fuzzy dalam kelompok relasi logika fuzzy yang memiliki keadaan sekarang

, yang digambarkan sebagai →≠, dimana simbol “≠” menunjukkan

sebuah nilai yang tak diketahui, maka perkiraan peramalan pada bulan+ 1adalah , dimana adalah titik tengah dari interval dan nilai

keanggotaan maksimal dari himpunan fuzzy terjadi pada .

2.9 Automatic Clusetering dan Relasi Logika Fuzzy (Chen’s

Method)

Penelitian yang dilakukan oleh Chen, Wang dan Pan (2009) tentang

penerapan metode automatic clustering dan relasi logika fuzzy pada peramalan

pendaftaran pada Unieversitas Alabama. Berdasarkan penelitian tersebut

diperolah hasil MSE yang lebih rendah dibandingkan penelitian sebelumnya

dengan studi kasus yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
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Dalam penelitiannya Chen menggunakan nilai p yang berbeda-beda

dengan asumsi bahwa nilai p ≥ 1 untuk menghasil kan interval yang berbeda-

beda. Huarng (2001a) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa panjang interval

mempengaruhi akurasi peramalan tingkat dan pilihan yang tepat dari panjang

interval dapat meningkatkan hasil peramalan. Oleh karena itu, ia

mempresentasikan distribusi dengan pendekatan berbasis rata-rata untuk

menangani masalah peramalan berdasarkan interval dengan interval yang

berbeda-beda (Chen, 2009).

Berikut ini adalah hasil pengujian yang dilakukan Chen dkk dengan

perbandingan nilai MSE yang menggunakan nilai p yang berbeda-beda.

Tabel 2.2 Perbandingan nilai MSE dari masing-masing p

Year Actual
enrollments

Number of sub-intervals in each obtained interval

p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 5 p = 6

1971 13055
1972 13563 13608 13481 13608 13544 13608 13565
1973 13867 14014 13938 13912 13900 13892 13887
1974 14696 14696 14845 14696 14770 14696 14745
1975 15460 15467 15399 15467 15433 15467 15444
1976 15311 15455 15412 15330 15433 15314 15403
1977 15603 15455 15667 15646 15635 15628 15624
1978 15861 15923 15891 15881 15876 15873 15871
1979 16807 16863 16835 16825 16821 16818 16816
1980 16919 17768 17725 17074 17035 17012 16996
1981 16388 16388 16537 16388 16462 16388 16437
1982 15433 15467 15399 15467 15433 15412 15444
1983 15497 15455 15412 15330 15433 15521 15403
1984 15145 15455 15149 15330 15147 15146 15146
1985 15163 15247 15205 15191 15184 15179 15177
1986 15984 16037 16010 16001 15997 15994 15992
1987 16859 16863 16835 16863 16877 16863 16853
1988 18150 17768 17725 18150 18224 18150 18199
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Tabel 2.3 Perbandingan nilai MSE dari masing-masing p (lanjutan)

Year Actual
enrollments

Number of sub-intervals in each obtained interval

p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 5 p = 6

1989 18970 19149 19059 19029 19014 19005 18999
1990 19328 19333 19330 19329 19329 19328 19328
1991 19337 19128 19334 19335 19335 19336 19336
1992 18876 19128 18899 18891 18887 18885 18883
MSE 56580 13608 4737 2668 721 1594

Dari tabel diatas diperoleh perbandingan hasil peramalan dari metode

Chen dengan nilai p yang berbeda-beda yaitu dengan membagi setiap interval

menjadi sub-sub interval. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel diatas, pada

tabel 2.3 dibawah ini merupakan perbandingan hasil peramalan dengan metode

Chen’s method (1996), Cheng et al.’s methods (2006, 2008), Huarng’s method

(2001b), Song and Chis-som’s method (1993b), and Sullivan and Woodall’s

method (1994). Dari tabel tersebut didapat bahwa metode Chen memliki Mean

Square Error yang lebih kecil.

Tabel 2.4 Perbandingan nilai MSE dari beberapa metode

Year Actual
enrollments

Song and
Chissom's
method
(1993b)

Sullivan
and

Woodall's
method
(1994)

Chen's
method
(1996)

Huarng's
method
(2001b)

Cheng et
al.'s

method
(2006)

Cheng et
ll.'s

method
(2008)

Chen's et al
method

when p=5
(2009)

1971 13055
1972 13563 14000 13500 14000 14000 14230 14242 13608
1973 13867 14000 14500 14000 14000 14230 14242 13892.4
1974 14696 14000 14500 14000 14000 14230 14242 14696
1975 15460 15500 15231 15500 15500 15541 15474.3 15467
1976 15311 16000 15563 16000 15000 15541 15474.3 15314.2
1977 15603 16000 15563 16000 16000 15541 15474.3 15628.8
1978 15861 16000 15500 16000 16000 16196 15474.3 15873.3
1979 16807 16000 15500 16000 16000 16196 16146.5 16818.2
1980 16919 16813 16684 16833 17500 16196 16988.3 17012.2
1981 16388 16813 16684 16833 16000 17507 16988.3 16388
1982 15433 16789 15500 16833 16000 16196 16146.5 15412.6
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Tabel 2.5 Perbandingan nilai MSE dari beberapa metode (lanjutan)

Year Actual
enrollments

Song and
Chissom's
method
(1993b)

Sullivan
and

Woodall's
method
(1994)

Chen's
method
(1996)

Huarng's
method
(2001b)

Cheng et
al.'s

method
(2006)

Cheng et
ll.'s

method
(2008)

Chen's et al
method

when p=5
(2009)

1983 15497 16000 15563 16000 16000 15541 15474.3 15521.4
1984 15145 16000 15563 16000 15500 15541 15474.3 15146.8
1985 15163 16000 15563 16000 16000 15541 15474.3 15179.8
1986 15984 16000 15563 16000 16000 15541 15474.3 15994.5
1987 16859 16000 15500 16000 16000 16196 16146.5 16863
1988 18150 16813 16577 16833 17500 17507 16988.3 18150
1989 18970 19000 19500 19000 19000 18872 19144 19005.8
1990 19328 19000 19500 19000 19000 18872 19144 19328.9
1991 19337 19000 19500 19000 19500 18872 19144 19336.1
1992 18876 - - 19000 19000 18872 19144 18885.4

MSE 423027 386055 407507 226611 261142 228918 721

Metode Chen dkk diperkenalkan pada tahun 2009 yang melakukan

peramalan pendaftaran dari Universitas Alabama yang dibandingkan dengan

beberapa metode lainnya dengan studi kasus yang sama. Metode Chen dkk

dengan menggunakan nilai p = 5 menghasilkan nilai error yang dihitung dengan

metode MSE lebih kecil dibandingkan dengan beberapa metode lainnya.

2.10 Peramalan Harga Emas

Emas adalah salah bahan mineral tambang yang tidak dapat dibentuk

melalui proses produksi atau diciptakan tetapi didapatkan dari hasil penambangan,

sehingga keberadaannya dibumi ini terbatas. Emas banyak digunakan untuk

mengendalikan defisit keadaan ekonomi suatu negara. Selain itu emas merupakan

salah satu komoditi yang dapat mempengaruhi bursa saham. Pergerakan harga

emas yang berfluktuatif membuat pergerakan harga saham di bursa efek juga

berpengaruh.

Emas adalah alat investasi yang banyak digunakan dari dulu hingga

sekarang ini dan ini menjadikan lumbung uang bagi para investornya. Dan
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sekarang ini adalah investasi emas batanganlah yang sedang naik daun karena

jumlah keuntungannya sehingga banyak sekali perusahaan yang menawarkan

untuk berivestasi dan bagi anda para investor emas.

Tabel 2.6 Data Harga Emas Dunia Tahun 2013

DATE USD DATE USD

02-Jan-13 168150 12-Feb-13 164175

03-Jan-13 168450 13-Feb-13 164800

04-Jan-13 163225 14-Feb-13 164400

07-Jan-13 165375 15-Feb-13 162925

08-Jan-13 165375 18-Feb-13 161125

09-Jan-13 166350 19-Feb-13 161350

10-Jan-13 166300 20-Feb-13 160200

11-Jan-13 166950 21-Feb-13 156850

14-Jan-13 166775 22-Feb-13 158000

15-Jan-13 168100 25-Feb-13 159250

16-Jan-13 167975 26-Feb-13 159725

17-Jan-13 168325 27-Feb-13 160850

18-Jan-13 169000 28-Feb-13 159100

21-Jan-13 168800 01-Mar-13 157000

22-Jan-13 169250 04-Mar-13 157800

23-Jan-13 169225 05-Mar-13 158425

24-Jan-13 167700 06-Mar-13 157400

25-Jan-13 167025 07-Mar-13 158050

28-Jan-13 165675 08-Mar-13 157700

29-Jan-13 166050 11-Mar-13 157750

30-Jan-13 166625 12-Mar-13 158250

31-Jan-13 167450 13-Mar-13 159150

01-Feb-13 166500 14-Mar-13 158500

04-Feb-13 166425 15-Mar-13 159325

05-Feb-13 167800 18-Mar-13 159950

06-Feb-13 167000 19-Mar-13 160250

07-Feb-13 167575 20-Mar-13 161150

08-Feb-13 166975 21-Mar-13 160875

11-Feb-13 166350 22-Mar-13 161150
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2.11 Mean Square Error (MSE)

Menghitung kesalahan dari peramalan merupakan salah satu prosedur dari

perhitungan  peramalan  secara  kuantitatif.  Setelah  didapat  kesalahan (error)

dari hasil metode peramalan, maka akan dilakukan pengujian terhadap metode

yang memiliki error yang  terkecil,  guna mendapatkan metode  peramalan

yang lebih  baik  untuk  digunakan. Mean Square Error (MSE) adalah sebuah

metode untuk mengevaluasi hasil metode peramalan. Masing-masing kesalahan

dari hasil peramalan dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan untuk dibagi dengan

jumlah data. Berikut adalah rumus untuk menghitung MSE :

= ∑ ( )
(2.5)

Forecasting value of year i = Hasil peramalan pada tahun i

Actual Value of year i = Nilai sebenarnya pada tahun i

n = Jumlah data

MSE menghasilkan kesalahan moderat yang lebih baik dengan tingkat

kesalahan yang lebih kecil namun kadang menghasilkan nilai dengan tingkat

kesalahan yang besar karena MSE digunakan untuk mengukur ketepatan nilai

peramalan yang dinyatakan dalam rata-rata kuadrat dari kesalahan.


