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ABSTRACT 

 

The high population in Pekanbaru City requires a statistical control process on the number 

of traffic accidents that occur. Controlling of the number of accidents is carried out to 

monitor the level of accidents that occur so that it can be used for accident evaluation. 

Statistical quality control is a technique used in controlling and monitoring a process with 

statistical methods. The research has been conducted using the EWMA Poisson control 

chart for attribute data as a control tool with data on the number of traffic accidents in 

Pekanbaru City in January 2017-December 2021. The analysis was carried out with 

different weight values of λ (0<λ≤1) so as to give the results of the control chart Poisson's 

EWMA with different plot patterns. By using variance λ that are 

1,0; 0,9; 0,7; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 indicates that the resulting control chart is more sensitive 

when the weight value of decreases. Sensitivity is seen based on the number of sample 

points that are outside the control limits of UCL and LCL. 

Keywords: Traffic accident, statistical quality control, EWMA Poisson control chart 

ABSTRAK 

Tingginya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mengharuskan adanya proses 

pengendalian secara statistik terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. 

Pengendalian terhadap jumlah kecelakaan ini dilakukan untuk memantau tingkat 

kecelakaan yang terjadi sehingga dapat dijadikan evaluasi terhadap penyebab dari 

kecelakaan tersebut. Statistik pengendalian kualitas merupakan teknik yang digunakan 

dalam pengendalian dan monitoring suatu proses dengan metode statistik. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan Diagram Kontrol EWMA Poisson untuk data atribut sebagai alat 

pengendalian dengan data bulanan jumlah kecelakaan lalu lintas Kota Pekanbaru dari 

Januari 2017 - Desember 2021. Analisis dilakukan dengan nilai bobot λ yang berbeda 

(0<λ≤1) sehingga memberikan hasil Diagram Kontrol EWMA Poisson dengan pola plot 

berbeda. Penggunaan berbagai nilai bobot λ yaitu 1.0; 0.9; 0.7; 0.5; 0.3; 0.2; 0.1 

menunjukkan bahwa diagram kontrol yang dihasilkan semakin sensitif ketika nilai bobot 

λ mengecil. Sensitivitas dilihat berdasarkan jumlah titik sampel yang berada diluar batas 

kendali UCL dan LCL. 

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, statistik pengendalian kualitas, diagram kontrol 

EWMA Poisson 
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1. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah merupakan salah satu faktor penyebab 

peningkatan jumlah pergerakan dengan kendaraan, baik kendaraan bermotor, kendaraan 

roda empat, dan kendaraan lainnya (Yandi et al, 2020). Pergerakan yang terjadi 

menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kemacetan lalu lintas, populasi udara 

dan suara, kebisingan bahkan terjadinya kecelakaan baik kecelakaan ringan maupun 

kecelakaan yang tergolong kecelakaan berat hingga merenggut nyawa. Peristiwa 

kecelakaan biasanya terjadi akibat beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor 

kendaraan, faktor jalan maupun kombinasi dari berbagai faktor (Djaja et al, 2016).  

 Salah satu penelitian yang menjelaskan tentang faktor penyebab kecelakaan 

dilakukan oleh Enggarsasi & Sa’diyah (2017). Alasan yang menjadikan faktor manusia 

salah satu penyebab kecelakaan adalah kurangnya konsentrasi pengemudi yang sedang 

mengendarai kendaraan dan kurangnya kesadaran pengemudi terhadap aturan berkendara 

lalu lintas. Faktor lainnya yaitu faktor jalan yang dimaksudkan bahwa terdapat kerusakan 

di badan jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.  

 Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 

mencapai 983,356 jiwa pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah tersebut 

relatif tinggi sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan padatnya penduduk 

di Kota Pekanbaru. Kepadatan penduduk mengakibatkan berbagai masalah diantaranya 

permasalahan lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas (Striratna Dewi & 

Budiantara, 2018). Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau pada konferensi pers akhir 

tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 1,160 kasus kecelakaan yang terjadi di Kota 

Pekanbaru. Besarnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru ini menjadi 

permasalahan yang serius dan perlu adanya pengontrolan, monitoring dan evaluasi. 

Pengontrolan tersebut dalam statistik pengendalian kualitas dapat dilihat menggunakan 

diagram kontrol. 

 Statistik pengendalian kualitas (Statistical Quality Control) merupakan teknik yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah untuk proses pengendalian dan pengelolaan 

sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola dan memperbaiki menggunakan 

metode-metode statistik (Ariani, 2004). Statistik pengendalian kualitas membutuhkan alat 

bantu statistik yang pada kasus ini digunakanlah alat bantu berupa diagram kontrol 

(control chart). Diagram kontrol merupakan alat statistik pengendalian kualitas yang 

digunakan dalam melakukan pengontrolan terhadap suatu kejadian sehingga proses 

pengontrolan dapat berjalan dengan stabil dan dapat melakukan evaluasi atas 

penyimpangan yang terjadi pada proses pengendalian.  

 Diagram kontrol Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) menjadi 

diagram kontrol yang digunakan pada penelitian ini. Diagram kontrol EWMA merupakan 

alternatif yang digunakan dalam pengontrolan pada pergeseran-pergeseran nilai pada 

suatu proses (Dewiantari et al, 2019). Diagram kontrol EWMA akan memonitor 

pergeseran pada nilai rata-rata. Penggunaan Diagram kontrol EWMA ini banyak 

digunakan untuk memantau proses data kontinu.  

 Penelitian terdahulu menggunakan diagram kontrol salah satunya dijelaskan oleh 

Nelwati et al (2015) yang menggunakan diagram kontrol EWMA terhadap pola jumlah 

wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan 

diagram kontrol yang dihasilkan berdasarkan data kunjungan wisatawan memiliki pola 
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yang hampir sama dan seluruh nilai EWMA berada dalam batas pengendalian kecuali 

Wisatawan dari Singapura. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hamsah et al (2019), menggunakan diagram 

kontrol EWMA dan diagram kontrol DEWMA (Double Exponentially Weighted Moving 

Average). Hasil penelitian menunjukkan data berada pada batas pengendalian dengan 

nilai UCL (Upper Center Line) dan LCL (Lower Center Line) pada diagram kontrol 

DEWMA terlihat lebih besar dibandingkan dengan nilai UCL dan LCL pada diagram 

kontrol EWMA. 

 Penelitian lainnya yaitu diagram kontrol EWMA yang dilakukan oleh Dewiantari 

et al (2019). Penelitian ini membahas mengenai diagram kontrol EWMA pada kasus kurs 

beli rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengandung autokorelasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat data yang berada diluar batas kendali, sehingga 

proses tidak stabil. Pada penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan diagram 

kontrol EWMA yang dimodifikasi dalam mendeteksi pergeseran besar dan kecil. 

 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan diagram kontrol EWMA 

pada data berdistribusi poisson terhadap data bulanan jumlah kecelakaan yang terjadi di 

Kota Pekanbaru dari Januari 2017 – Desember 2021. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan diagram kontrol terhadap data untuk mengetahui tingkat kecelakaan di 

Kota Pekanbaru serta melihat sensitivitas dari diagram kontrol EWMA Poisson 

berdasarkan jumlah titik atau data yang berada diluar batas kendali. 

 

2. STATISTIK PENGENDALIAN KUALITAS, DISTRIBUSI POISSON, DAN 

DIAGRAM KONTROL EWMA POISSON 

 

Teknik dalam statistik yang biasa digunakan dalam suatu proses pengendalian disebut 

sebagai statistik pengendalian kualitas. Statistik pengendalian kualitas merupakan teknik 

yang digunakan dalam pengendalian dan pengelolaan suatu proses manufaktur ataupun 

jasa dengan bantuan metode statistik (Ariani, 2004). Statistik pengendalian kualitas 

terbagi atas SPC (Statistical Process Control) dan SQC (Statistical Quality Control). SPC 

merupakan alat bantu statistik yang digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas 

secara statistik sedangkan SQC merupakan teknik yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah pada proses pengendalian. Pada statistik pengendalian kualitas terdapat berbagai 

teknik berupa monitor, pengendalian, analisa, pengelolaan, serta perbaikan yang 

diterapkan pada suatu proses kontrol. Adanya pengendalian kualitas terhadap suatu 

proses statistik diharapkan dapat menemukan teknik dalam penyelesaian masalah atau 

kendala sehingga dapat dilakukan evaluasi atas penyimpangan yang terjadi dalam proses 

pengendalian. 

 Distribusi Poisson merupakan distribusi yang mengestimasi probabilitas dalam 

suatu standar unit sebanyak x kali. Distribusi ini biasanya digunakan dalam menentukan 

nilai probabilitas dalam suatu kejadian pada selang waktu atau daerah tertentu. Distribusi 

Poisson diperoleh sebagai bentuk limit distribusi binomial untuk kasus p mendekati nol 

dan n mendekati tak hingga dengan λ = np konstan, dengan ini dapat digunakan sebagai 

distribusi binomial. Pendekatan ini biasanya baik untuk n besar dan p < 0,1. Ketika nilai 

n semakin besar dan nilai p semakin kecil, maka akan semakin mendekati ke distribusi 

Poisson (Montgomery, 2009). Distribusi Poisson sebagai variabel random juga banyak 

digunakan dalam pemantauan karakteristik kualitas.  
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 Menurut Sugito & Mukid (2011), berdasarkan distribusi Poisson  apabila nilai 

harapan kejadian pada suatu interval adalah μ maka peluang terjadi peristiwa sebanyak x 

kali dengan X ~ POI(μ) adalah sebagai berikut. 

 

𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑋 = 𝑥) =  
μ𝑥𝑒−μ

𝑥!
, (1) 

dimana e menyatakan bilangan euler (2.71828), μ menyatakan rata-rata terjadinya suatu 

peristiwa μ = np, x menyatakan banyaknya peristiwa, n menyatakan ukuran sampel, p 

menyatakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Apabila X merupakan variabel 

random berdistribusi Poisson yang memiliki fungsi densitas seperti persamaan (1), maka: 

 

𝐸(𝑋) = μ, (2) 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  μ. (3) 

 Dalam menentukan suatu data berdistribusi Poisson atau tidak, maka dapat 

dilakukan uji distribusi. Uji distribusi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah distribusi yang diamati sesuai dengan distribusi yang diduga. Salah 

satu teknik pengujian yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 

Berdasarkan ilmu statistika, uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji nonparametrik dari 

distribusi kontinu, distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk 

membandingkan sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membandingkan 

𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (Quraisy, 2020). Nilai 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  diperoleh berdasarkan nilai ketetapan 

pada tabel hasil uji distribusi Poisson dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

diperoleh melalui persamaan berikut.  

 

𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑚𝑎𝑘𝑠 |𝐹0(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥)|, (4) 

dengan 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  menyatakan deviasi maksimum, 𝐹0 (𝑥) menyatakan distribusi frekuensi 

kumulatif teoritis, 𝑆𝑛(𝑥) menyatakan distribusi frekuensi kumulatif skor observasi. 

Hipotesis: 

 

𝐻0 ∶ Sampel yang diamati berdistribusi Poisson 

𝐻1 ∶ Sampel yang diamati tidak berdistribusi Poisson 

 

Kriteria pengujian: Jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima, artinya sampel yang diamati 

sesuai dengan distribusi yang diduga yaitu distribusi Poisson. 

 

 Pada pengendalian kualitas secara statistik terdapat alat yang paling sederhana dan 

banyak digunakan dalam melakukan pemeriksaan proses pengendalian statistik yaitu 

diagram kontrol (control chart). Diagram kontrol merupakan salah satu alat bantu statistik 

yang dapat digunakan untuk memantau kesalahan atau penyimpangan dalam suatu proses 

statistik sehingga dapat diidentifikasi penyebab dari penyimpangan tersebut (Ariani, 

2004). Diagram kontrol menyatakan suatu proses yang kemudian akan dilakukan evaluasi 

melalui grafik. Diagram kontrol berbentuk grafik sederhana dengan 3 garis, diantaranya 
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garis tengah atau Center Line (CL), batas kendali atas atau Upper Center Line (UCL) dan 

batas kendali bawah atau Lower Center Line (LCL) (Ariani, 2004).  

 

 

 
Gambar 1. Grafik dasar diagram kontrol 

 Salah satu diagram kontrol yang digunakan untuk mengukur pengendalian kualitas 

data atribut adalah Diagram Kontrol C. Langkah-langkah pembuatan Diagram Kontrol C 

yaitu diawali dengan menghitung nilai rata-rata sebagai CL (Fuady & Mashuri, 2014). 

Selanjutnya dilakukan perhitungan batas kendali menggunakan persamaan berikut: 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐶 + 3√𝐶, 
(5) 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐶 − 3√𝐶, 
(6) 

dimana C menyatakan nilai rata-rata. 

 Diagram kontrol EWMA merupakan alat bantu statistik yang digunakan untuk 

memonitoring pergeseran kecil rata-rata ataupun variabilitas terkendali secara statistik 

atau tidak terkendali (Fatahi et al, 2012). Rumus untuk mendeteksi titik plot diagram 

kontrol EWMA (Wahyuningtyas et al, 2016) didefinisikan sebagai berikut. 

𝑍𝑡 = λ𝑋𝑡 + (1 − λ)𝑍𝑡−1, 
(7) 

dengan nilai λ menyatakan parameter pembobot yang bernilai 0 hingga 1.  Berdasarkan 

persamaan (7), jika t yang diberikan adalah 1 yang artinya data sampel pertama maka, 

 

𝑍𝑡−1 = 𝑍0. (8) 

Nilai rata-rata digunakan sebagai nilai awal untuk target proses (Montgomery, 2009). 

Sehingga berdasarkan persamaan (9) diperoleh persamaan berikut, 

 

𝑍0 = 𝜇0, (9) 

dengan 𝑡 menyatakan periode pengamatan, 𝑍𝑡 menyatakan nilai EWMA ke-t, 𝑋𝑡 

menyatakan nilai pengamatan ke-t, λ menyatakan parameter bobot yang bernilai antara 0 

hingga 1, 𝑍𝑡−1 menyatakan nilai EWMA sebelumnya atau nilai EWMA sebelum 𝑍𝑡, 𝑍0 

menyatakan nilai awal atau nilai EWMA ke-1, 𝜇0 menyatakan rata-rata. 

 Garis tengah (CL) dan batas kendali pada diagram kontrol EWMA didefinisikan 

sebagai berikut. 

 

𝐶𝐿 = 𝜇0, (10) 
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𝑈𝐶𝐿 = 𝜇0 + 𝐿𝜎√(
λ

2 − λ
) , (11) 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇0 − 𝐿𝜎√(
λ

2 − λ
) . (12) 

 

dimana, L menyatakan jarak batas kendali atas dan bawah dari garis tengah. Nilai L 

mempengaruhi jarak batas kendali atas maupun bawah dengan λ sesuai dengan yang telah 

ditentukan (Fatahi et al, 2012). Nilai L ditentukan yaitu 𝐿 = 3 (Montgomery, 2009). 

 

 
Gambar 2. Grafik dasar diagram kontrol EWMA 

 Diagram kontrol EWMA banyak diterapkan untuk memantau data berdistribusi 

normal dengan proses kontinu. Namun, diagram kontrol EWMA tidak cukup memadai 

jika data dalam bentuk atribut sehingga sering dimodelkan dengan EWMA Poisson. 

Atribut digunakan apabila terdapat suatu pengukuran yang tidak memungkinkan untuk 

dilakukan (Ariani, 2004). Diagram kontrol EWMA Poisson merupakan diagram kontrol 

yang efektif pada situasi dimana jumlah ketidaksesuaian per unit berasal dari proses atau 

kejadian yang dimonitor ulang. Berdasarkan persamaan (9), diperoleh penetapan nilai 

target untuk EWMA Poisson sebagai berikut. 

 

𝑍𝑡 = 𝜇0, (13) 

dengan 𝜇0 menyatakan rata-rata. Berdasarkan persamaan (13), diketahui rata-rata dan 

variansi EWMA Poisson adalah: 

 

𝐸(𝑍𝑡) = 𝜇0, (14) 

dan, 

𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) =
𝜇0λ

2 − λ
 . (15) 

 Pada diagram kontrol EWMA Poisson, Center Line sebagai garis tengah 

dinotasikan sebagai: 

 

𝐶𝐿 = 𝑍𝑡 = 𝜇0, (16) 
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dimana 𝜇0 menyatakan rata-rata. Upper center line sebagai batas kendali atas dinyatakan 

sebagai berikut: 

 

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇0 + 𝐿√𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡)  

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇0 + 𝐿√
𝜇0λ

2 − λ
, 

  (17) 

 

dan lower center line sebagai batas kendali bawah dinyatakan sebagai berikut: 

 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇0 − 𝐿√𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡)  

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇0 − 𝐿√
𝜇0λ

2 − λ
 , 

  (18) 

 

dimana, L menyatakan jarak batas kendali atas dan bawah dari garis tengah. Nilai L 

mempengaruhi jarak batas kendali atas maupun bawah dengan λ sesuai dengan yang telah 

ditentukan (Fatahi et al, 2012). Nilai L ditentukan yaitu 𝐿 = 3 (Montgomery, 2009). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Pekanbaru. 

Data yang dianalisis merupakan data bulanan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

di Kota Pekanbaru dari Januari 2017 hingga Desember 2021. Adapun variabel yang 

digunakan yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas (Xt).  

 Langkah-langkah dalam analisis adalah: 

1. Melakukan pengambilan data dari Kantor Polresta Kota Pekanbaru. 

2. Melakukan penginputan data pada pemrograman yang digunakan. 

3. Melakukan uji kecocokan distribusi Poisson dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

4. Melakukan analisis menggunakan diagram kontrol C dengan langkah berikut: 

a) Menghitung nilai UCL, CL, dan LCL. 

b) Membentuk diagram kontrol C. 

5. Melakukan analisis menggunakan diagram kontrol EWMA Poisson dengan langkah 

berikut: 

a) Menentukan nilai λ sebagai nilai pembobot. 

b) Menghitung nilai EWMA. 

c) Menghitung nilai UCL, CL, dan LCL dengan 𝐿 = 3. 
d) Membentuk diagram kontrol EWMA Poisson. 

6. Mengevaluasi dan menentukan sensitivitas diagram kontrol EWMA Poisson 

berdasarkan nilai pembobot λ. Tingkat sensitivitas diagram kontrol EWMA Poisson 

dapat dilihat berdasarkan banyaknya titik yang berada diluar batas kendali baik UCL 

maupun LCL dengan nilai pembobot λ yang berbeda. 
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4. DIAGRAM KONTROL EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING 

AVERAGE (EWMA) POISSON PADA KASUS JUMLAH KECELAKAAN 

LALU LINTAS KOTA PEKANBARU 

 Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu data jumlah kecelakaan lalu lintas 

yang terjadi di Kota Pekanbaru. Data terdiri dari data bulanan dari Januari 2017 hingga 

Desember 2022 yaitu sebanyak 60 bulan. Dilakukan pengendalian secara statistik 

terhadap data menggunakan alat bantu statistik berupa diagram kontrol. Diagram kontrol 

yang digunakan yaitu diagram kontrol C (C-Chart) dan diagram kontrol EWMA Poisson. 

 Langkah awal sebelum dilakukan analisis dengan diagram kontrol yang digunakan, 

terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan distribusi menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi yang digunakan 

sesuai dengan distribusi yang diduga yaitu distribusi Poisson. Hasil pengujian dapat 

dilihat berdasarkan perbandingan nilai 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 . Hipotesis yang menjadi acuan 

dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

 

 𝐻0 ∶ Sampel yang diamati berdistribusi Poisson 

𝐻1 ∶ Sampel yang diamati tidak berdistribusi Poisson 

 

Hasil pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Hasil uji kecocokan distribusi 

Statistik Uji Hasil 

 
𝑫𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟐 

𝑫𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟒 

 

𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

 

 Berdasarkan tabel 1 dan sesuai dengan kriteria pengujian maka dapat disimpulkan 

bahwa 𝐻0 diterima, artinya data sampel yang diamati sesuai dengan distribusi yang 

diduga yaitu distribusi Poisson. Selanjutnya dapat dilakukan analisis dengan 

menggunakan diagram kontrol C dan diagram kontrol EWMA Poisson. Analisis 

menggunakan diagram kontrol C dengan nilai 𝑈𝐶𝐿 = 28.34,  
𝐶𝐿 = 16.25, dan 𝐿𝐶𝐿 = 4.16 yang diperoleh berdasarkan data dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 
Gambar 3. Diagram kontrol C 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 2 titik sampel yang berada diluar batas kendali 

yaitu titik ke-4 dan titik ke-35. Adanya titik yang berada diluar batas kendali 

menerangkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru belum 

terkendali secara statistik. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis menggunakan 

diagram kontrol EWMA yang berdistribusi Poisson. Pengendalian dilihat berdasarkan 

pergeseran rata-rata pada titik EWMA yang dihasilkan. 

 Analisis dengan diagram kontrol EWMA yang berdistribusi Poisson membutuhkan 

nilai pembobot yaitu λ sehingga pada analisis ini digunakan nilai bobot λ =
1.0; 0.9; 0.7; 0.5; 0.3; 0.2; 0.1 dan nilai batas kendali 𝐿 = 3. Analisis dilakukan untuk 

melihat pergeseran rata-rata pada diagram kontrol yang dihasilkan agar tetap terkendali 

dan melihat sensitivitas setiap diagram kontrol berdasarkan nilai bobot λ yang digunakan. 

Perhitungan nilai EWMA dan batas kendali untuk setiap nilai bobot λ menghasilkan 

diagram kontrol EWMA Poisson seperti berikut. 

 
(a). EWMA Poisson λ = 1,0 

 
(b). EWMA Poisson λ = 0,9 

 
(c). EWMA Poisson λ = 0,7 

 
(d). EWMA Poisson λ = 0,5 

 
(e). EWMA Poisson λ = 0,3 

 
(f). EWMA Poisson λ = 0,2 

 
(g). EWMA Poisson λ = 0,1 

Gambar 4. Diagram kontrol EWMA Poisson dengan nilai λ berbeda 
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Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa diagram kontrol EWMA Poisson 

memberi kesimpulan yaitu semakin kecil nilai bobot 𝜆 yang digunakan akan memberikan 

bentuk plot berbeda. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai UCL yang semakin 

mengecil dan nilai LCL yang semakin membesar, sehingga membuat jangkauan batas 

kendali menyempit. Jika jangkauan batas kendali menyempit, maka titik sampel akan 

semakin terkendali secara statistik.  

Kenaikan nilai bobot 𝜆 yang digunakan membuat diagram kontrol EWMA Poisson 

semakin sensitif. Sensitivitas dilihat berdasarkan semakin meningkatnya nilai bobot 𝜆 

yang digunakan, semakin bertambahnya jumlah titik sampel yang berada diluar batas 

kendali baik UCL maupun LCL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar nilai 

bobot 𝜆 yang digunakan pada diagram kontrol EWMA Poisson untuk kasus jumlah 

kecelakaan lalu lintas Kota Pekanbaru Januari 2017 hingga Desember 2021 semakin 

sensitif mendeteksi pergeseran rata-rata dan mendeteksi titik yang berada diluar batas 

kendali. Artinya diagram kontrol EWMA Poisson baik digunakan untuk data berdistribusi 

Poisson sehingga dapat mendeteksi pergeseran rata-rata dan titik yang berada diluar batas 

kendali. 

5. KESIMPULAN 

Analisis yang telah dilakukan membentuk diagram kontrol EWMA Poisson untuk data 

jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa jumlah kecelakaan belum terkendali sebab pada diagram kontrol menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa titik yang berada diluar batas kendali diwaktu tertentu sehingga 

perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap penyebab kecelakaan yang terjadi. Hasil 

analisis terhadap diagram kontrol EWMA Poisson menggunakan nilai bobot 𝜆 =
1.0; 0.9; 0.7; 0.5; 0.3; 0.2; 0.1 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai bobot 𝜆 

menyebabkan diagram kontrol EWMA Poisson semakin sensitif mendeteksi pergeseran 

rata-rata. Sensitivitas dapat dilihat berdasarkan semakin meningkatnya nilai bobot 𝜆 yang 

digunakan maka titik sampel yang berada diluar batas kendali akan semakin bertambah. 

Penambahan titik yang berada diluar batas kendali baik UCL maupun LCL menunjukkan 

bahwa analisis pada data yang digunakan belum terkendali secara statistik.  
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