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ABSTRACT 

This study discusses the forecasting of the average price of rice at the level of trade in 

Indonesia, where this study uses time series analysis. The method used in this research is 

Holt's Double Exponential Smoothing. The results of calculations using the Root Mean 

Square Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) accuracy test 

equipment, determined that the Double Exponential Smoothing Holt method has a 

relatively small forecasting error with an RMSE value of 118.963 and a MAPE value of 

0.86% with MAPE value criteria < 10%. This shows that the accuracy of MAPE is in the 

very good category. 

Keyword: Rice price average, forecasting, time series, double exponential smoothing 

holt, RMSE, MAPE 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas peramalan rata-rata harga beras di tingkat perdagangan di 

Indonesia, dimana penelitian ini menggunakan analisis time series. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Double Exponential Smoothing dari Holt. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan alat uji tingkat keakurasian Root Mean Square Error 

(RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), menetapkan bahwa metode 

Double Exponential Smoothing Holt memiliki kesalahan peramalan relatif kecil dengan 

nilai RMSE sebesar 118.963 dan nilai MAPE sebesar 0,86% dengan kriteria nilai MAPE 

< 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa akurasi MAPE berada pada kategori sangat 

baik. 

Kata Kunci: Rata-rata harga beras, peramalan, deret waktu, double exponential 

smoothing holt, RMSE, MAPE 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan nilai dan jumlah produksi barang 

dan jasa, terutama pengaruh terhadap harga bahan pangan. Bagi manusia kebutuhan dasar 

yang paling esensial untuk mempertahankan hidup adalah bahan pangan. Secara umum 

pangan dibedakan terdiri dari dua bagian yaitu pangan nabati dan pangan hewani. Salah 

satu bahan pokok yang dibutuhkan oleh banyak orang adalah beras, yang sebagian besar 
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diolah menjadi nasi di kalangan masyarakat Indonesia. Beras merupakan bahan pokok 

yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia karena beras adalah suatu makanan 

pokok yang hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsinya (Sari, 2014). 

 Masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap  komoditi  beras  seperti  

wabah  yang  tak  terkendali. Dahulu, wilayah  timur Indonesia yang dulunya 

memproduksi makanan pokok selain beras seperti jagung dan sagu justru beralih 

mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok utama (Septiadi and Joka, 2019). Seiring 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berdampak pada harga beras 

selalu mengalami kenaikan. Dibuktikan pada data BPS, bahwa rata-rata harga beras di 

indonesia dominan mengalami kenaikan rata-rata harga beras, sehingga berdampak juga 

terhadap harga bahan pangan lainnya karena komoditi beras mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kestabilan perekonomian nasional. 

 Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2021) grosir suatu produk adalah 

transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama dan pembeli (grosir) kemudian 

pedagang lain secara massal di pasar pertama. Pedagang pasar pertama adalah pedagang 

besar sesudah produsen atau penghasil, sedangkan pasar pertama merupakan  tempat 

bertemunya pedagang besar pertama dengan pedagang berikutnya (non konsumen), atau 

aftermarket produsen. 

 Peramalan adalah teknik analisis di mana perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memprediksi peristiwa masa 

depan dengan menggunakan sumber data historis untuk meminimalkan efek 

ketidakpastian (Septiadi and Joka, 2019). Dalam hal manajemen dan operasi, 

perencanaan sangat penting, karena tenggang waktu  untuk pengambilan keputusan dapat 

berkisar dari beberapa tahun hingga beberapa hari, bahkan beberapa jam. Peramalan 

adalah alat  penting untuk perencanaan yang efektif dan efisien (Makridakis et al, 1999). 

Salah satu jenis metode peramalan adalah deret waktu (time series). Deret waktu adalah 

deret variabel yang diamati selama periode spasial yang sama yang dinyatakan sebagai  

deret waktu. Metode Double Exponential Smoothing (DES) merupakan metode 

peramalan time series untuk data yang mempunyai pola trend. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hudiyanti et al (2019) untuk peramalan data jumlah 

wisatawan mancanegara di bandara Ngurah Rai per bulan dari periode Januari 2008-

Desember 2017 menunjukkan bahwa metode Double Exponential Smoothing memiliki 

hasil peramalan dengan tingkat kesalahan yang lebih minimum dibandingkan metode 

Double Moving Average dengan alat ukur MAPE (Mean Absolute Percentage Error).  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ariyanto et al (2020) tentang sistem 

informasi peramalan penjualan barang dengan metode Double Exponential Smoothing 

pada istana sayur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori peramalan tergolong 

baik untuk percobaan pada keseluruhan data Sawi Caisim Manis, Telor Ayam, Cabe 

Hijau, Bawang Putih dan Kentang dengan menggunakan uji keakurasian Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Puspitasari et al (2017), tentang 

penerapan metode Double Exponential Smoothing pada peramalan produksi tanaman 

pangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai error dengan menggunakan uji keakurasian 

Percentage Error (PE) sebesar 2.22% dan untuk nilai Sum Of Squared Error (SSE) 

sebesar 1.180. Nilai alpha (α) dan beta (β) dapat mempengaruhi hasil uji keakurasian PE. 
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Berdasarkan hasil kajian diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

peramalan dengan metode Double Exponential Smoothing menggunakan data rata-rata 

harga beras di tingkat perdagangan besar/grosir Indonesia periode Januari 2010-Februari 

2022, guna melihat rata-rata untuk harga beras pada periode selanjutnya agar dapat 

menanggulangi masalah ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis 

time series dengan metode Double Exponential Smoothing. Pada akhir analisis, dilakukan 

penghitungan nilai akurasi peramalan dengan menggunakan alat Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE) dan Root Mean Square Error (RMSE). 

2. PERAMALAN DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING (DES) 

Peramalan (forecasting) merupakan upaya untuk memprediksi kondisi masa depan 

dengan memeriksa situasi masa lalu sebagai landasan untuk melakukan analisis 

peramalan. Tujuan dalam peramalan adalah untuk menghasilkan peramalan optimal yang 

tidak memiliki kesalahan atau sesedikit mungkin mempunyai kesalahan dengan 

melakukan pengujian pada hasil peramalan menggunakan metode-metode uji keakurasian 

peramalan. Peramalan mencakup bidang industri dan bisnis, pemerintahan, ilmu sosial, 

politik, ekonomi, ilmu lingkungan, kedokteran, dan keuangan (Wei, 2006). 

 Proses yang digunakan untuk meramalkan hasil suatu variabel yang akan datang 

dengan memperhatikan perkembangan nilai-nilai variabel pada waktu sebelumnya dapat 

menggunakan beberapa metode dari deret waktu. Data deret waktu adalah kumpulan 

dalam dimensi waktu atau dimensi  lain. Teknik analisis runtun waktu yang merupakan 

salah satu metode peramalan yang dapat digunakan dalam membuat peramalan yang 

operasional. Jenis data deret waktu ini mencakup variabel yang dikumpulkan selama deret 

waktu pada periode waktu tertentu, seperti  detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, atau 

tahun (Rosadi, 2014). Data pengamatan dinotasikan dengan xt untuk pengamatan saat 

waktu t. Sekumpulan pengamatan data deret waktu xt dapat dikatakan sebagai deret waktu 

diskrit dengan himpunan waktu 𝑡0 = {1, 2, 3, … , 𝑚} dan himpunan dari setiap 

pengamatan dapat dituliskan dengan 𝑥𝑡 =  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑚 dimana m menyatakan 

periode yang akan diramalkan. Suatu deret waktu bersifat kontinu jika suatu interval 

waktu memiliki himpunan 𝑡0 = [0, 1] maka 𝑥𝑡 dapat dikatakan sebagai deret waktu 

kontinu (Brockwell & Davis, 1990). 

Asumsi yang paling penting dalam penggunaan metode deret waktu adalah 

kestasioneritasan data yang diperoleh untuk melakukan analisis data deret waktu. 

Stasioneritas merupakan serangkaian data data deret waktu yang berfluktuasi di sekitar 

nilai rata-rata tetap dan memiliki variasi nilai yang konstan dari waktu ke waktu. Data 

deret waktu dikatakan stasioner jika memenuhi kriteria yang dicantumkan sebagai berikut 

(Gujarati, 2004): 

a) Rata-rata: E(xt) = µ konstanta pada semua t, 

b) Varians: 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑡) = 𝐸(𝑥𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎2 konstanta pada semua t, 

c) Kovarians: 𝛾𝑚 = 𝐸[(𝑥𝑡 − 𝜇)(𝑥𝑡+𝑚 − 𝜇)]. 
Pengujian stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data deret waktu stasioner 

atau tidak stasioner. Metode yang digunakan untuk menguji apakah suatu data sudah 

stasioner atau tidak stasioner dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji akar unit. 

Uji akar unit (unit root)  dapat digunakan sebagai uji stasioneritas pada suatu data 

deret waktu. Uji ini dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal sebagai tes Dickey-
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Fuller atau tes Augmented Dickey-Fuller. Pada prinsipnya pengujian ini dimaksudkan 

untuk menguji apakah nilai faktor tertentu dalam estimasi model autoregressive adalah 1. 

Adapun proses dalam menghitung uji akar unit dapat menggunakan model AR(1) sebagai 

berikut (Wei, 2006): 

𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡. (1) 

Uji akar unit menggunakan statistik uji τ (tau) dengan hipotesis sebagai berikut :  

𝐻0 ∶  𝜙 = 1 (memiliki akar unit atau data tidak stasioner), 

𝐻1 ∶  𝜙 < 1 (tidak memiliki akar unit atau data stasioner). 

Statistik uji : 

𝜏 =  
�̂� − 1

𝑆𝐸(�̂�)
, (2) 

dimana, statistik �̂� merupakan hasil estimasi dari parameter 𝜙 dengan menggunakan 

metode OLS (ordinary least square) dengan persamaan berikut: 

�̂� =
∑ 𝑥𝑡−1𝑥𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ 𝑥𝑡−1
2𝑛

𝑡=1

, (3) 

dengan 

𝑆𝐸(�̂�) = [𝜎𝛼
2 (∑ 𝑥𝑡−1

2
𝑛

𝑡=1
)

−1

]

1
2

, 
(4) 

dan 

𝜎𝛼
2 = ∑

(𝑥𝑡 − �̂�𝑥𝑡−1)
2

(𝑛 − 1)

𝑛

𝑡−1

. (5) 

Kriteria penolakan yang digunakan jika τ < τα,n dengan nilai τα,n dapat dilihat pada tabel 

Dickey-Fuller atau nilai p – value > α dimana derajat kepercayaan α = 0,05 yang 

menyatakan bahwa data tidak stasioner dan mengandung unsur trend. 

Jika data tidak stasioner dan mengandung unsur trend maka dapat dilakukan 

peramalan dengan menggunakan metode Double Exponential Smoothing (DES). Metode 

DES adalah metode yang melakukan perbaikan secara konstan terhadap peramalan objek 

pengamatan terbaru. Dengan kata lain, pengamatan terbaru akan diberikan prioritas yang 

lebih tinggi untuk peramalan dari pada pengamatan yang lebih lama (Febrian et al, 2020). 

Metode ini dikembangkan oleh Holt dengan menerapkan dua parameter konstanta 

pemulusan yaitu α dan β. DES dari Holt tidak menggunakan persamaan pemulusan ganda 

secara langsung, tetapi nilai trend dihaluskan dengan parameter yang berbeda dari 

parameter yang digunakan pada deret asli. Hasil ramalan dengan metode peramalan ini 

didapat dengan menggunakan dua konstanta pemulusan dan tiga tahap persamaan berikut 

(Makridakis et al, 1999): 

a. Menentukan nilai pemulusan awal 

𝑆𝑡 = 𝛼𝑥𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑇𝑡−1). (6) 
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b. Menentukan nilai pemulusan trend 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1. (7) 

c. Menghitung nilai peramalan 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑆𝑡 + 𝑇𝑡𝑚. (8) 

Setelah melakukan analisis, proses selanjutnya adalah mengukur tingkat kesalahan 

peramalan guna memilih model yang terbaik. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai 

kesalahan dalam peramalan dibutuhkan beberapa metode, berikut metode untuk 

menghitung tingkat kesalahan. 

1. Root Mean Square Error (RMSE) 

RMSE merupakan suatu metode untuk menghitung tingkat kesalahan dengan mencari 

kesalahan pada rata-rata error observasi. Nilai RMSE dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan berikut (Hadiansyah, 2017). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑥𝑡 − 𝐹𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛
. (9) 

2. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE adalah nilai rata-rata kesalahan persentase absolute dari suatu nilai peramalan. 

Persamaan yang digunakan untuk menentukan nilai MAPE bisa dilihat pada 

persamaan berikut (Layakana and Iskandar, 2020). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑥𝑡 − 𝐹𝑡|
𝑥𝑡

× 100𝑛
𝑡=1

𝑛
. 

(10) 

Skala untuk mengevaluasi keakuratan ramalan berdasarkan nilai MAPE yang 

dikembangkan oleh Lewis (1982) tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Kategori akurasi berdasarkan nilai MAPE 

Nilai MAPE Kriteria Akurasi 

MAPE ≤ 10% Sangat Baik 

10% < MAPE ≤ 20% Baik 

20% < MAPE ≤ 50% Cukup Baik 

MAPE > 50% Buruk 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data bulanan rata-rata harga beras di tingkat perdagangan 

besar/grosir (Rupiah/Kg) di Indonesia periode Januari 2010-Februari 2022 yang 

diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 146 data. Adapun tahap-

tahap yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pengumpulan data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan di 

Indonesia dari periode Januari 2010-Februari 2022 yang diperoleh dari website resmi 

BPS. 

http://repository.unej.ac.id/
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2. Melakukan penginputan data penelitian menggunakan software Rstudio. 

3. Melakukan pemrosesan data bulanan rata-rata harga beras di tingkat perdagangan 

besar/grosir (Rupiah/Kg), 2010-2021 untuk melihat jenis pola data. 

4. Menguji data menggunakan pengujian stasioneritas untuk melihat adanya pola trend  

5. Menerapkan metode DES terhadap data yang digunakan. 

6. Menghitung nilai ketelitian peramalan dilakukan dengan menghitung hasil error 

menggunakan MAPE dan RMSE. 

7. Meramalkan rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar/grosir (Rupiah/Kg) 

untuk 6 bulan kedepan  

4. PENERAPAN DES UNTUK PERAMALAN RATA-RATA HARGA BERAS 

DI INDONESIA 

Pola data penelitian rata-rata harga beras digambarkan menggunakan plot deret waktu 

berdasarkan data rata-rata harga beras. Gambaran umum dari data tersebut  dilihat pada 

Gambar 1 berikut ini. 

 
Gambar 1. Plot data rata-rata harga beras di Indonesia 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa data rata-rata harga beras setiap bulan 

dominan mengalami lonjakan dari tahun 2010 hingga 2017 dan pada tahun 2018 hingga 

2022 dominan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Peningkatan tertinggi rata-rata harga 

beras terjadi pada bulan Februari 2018, mengalami kenaikan harga hingga Rp. 12414/Kg 

beras di perdagangan besar Indonesia. Tingginya harga beras dapat disebabkan oleh 

tingginya permintaan konsumen beras di Indonesia karena beras adalah makanan pokok 

utama. Dapat disimpulkan dari Gambar 1 bahwa data aktual cenderung memiliki pola 

trend di awal periode dan cenderung memiliki pola musiman di akhir periode. 

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data deret waktu stasioner atau 

tidak stasioner. Oleh karena itu, dilakukan uji stasioneritas pada data penelitian dengan 

uji akar unit menggunakan  uji  Augmented Dickey Fuller (ADF). Berdasarkan hasil 

pengujian stasioneritas menggunakan software R-Studio, data rata-rata harga beras di 

Indonesia mempunyai nilai p-value = 0.9297 yang lebih besar dari taraf signifikan α = 

0.05 (5%) dimana H0 diterima, yang berarti bahwa masih ada akar unit atau data tidak 

stasioner. Data yg tidak stasioner menunjukkan bahwa data mengandung unsur trend, 

sehingga dilakukan analisis Double Exponential Smoothing Holt. 
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Tahap awal dalam pengolahan dengan menggunakan metode DES adalah 

menentukan nilai konstanta pemulusan dengan menggunakan software R-Studio. Nilai 

konstanta pemulusan α = 0.999 dan β = 0.7803. Berdasarkan dari hasil perhitungan 

menggunakan double exponential smoothing  dari holt diperoleh hasil yang dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Peramalan rata-rata harga beras menggunakan DES 

Tahun Bulan Harga Beras 
Pemulusan 

Awal 

Pemulusan 

Trend 
Peramalan 

2010 

Januari 6702 6702 46.5  

Februari 6888 6887.860 155.243 6748.500 

Maret 6854 6854.189 7.833 7043.103 

April 6761 6761.101 -70.916 6862.022 

Mei 6772 6771.918 -7.139 6690.185 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

2022 

Januari 12211 12210.975 71.548 12186.027 

Februari 12182 12182.100 -6.812 12282.523 

Maret    12175.289 

April    12168.477 

Mei    12161.666 

Juni    12154.854 

Juli    12148.042 

Agustus    12141.231 

Tabel 2 merupakan hasil dari perhitungan model persamaan pemulusan awal, 

pemulusan trend dan hasil peramalan menggunakan double exponential smoothing holt 

dengan mensubstitusikan nilai konstanta pemulusan α dan β yang telah diperoleh. Hasil 

peramalan menggunakan metode DES mengalami penurunan harga setiap bulannya. Hal 

itu bisa juga terjadi karena kestabilan perekonomian di Indonesia. Hasil grafik visualisasi 

data sebenarnya dengan data prediksi pada Gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2. Plot grafik perbandingan nilai prediksi DES dengan data aktual 
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Grafik hasil peramalan DES pada Gambar 2 menunjukkan bahwa data mengalami 

penurunan rata-rata harga beras untuk 6 bulan kedepan. Penurunan harga terendah terjadi 

pada bulan Agustus 2022 dengan rata-rata harga beras Rp.12141/Kg menggunakan 

metode DES. Penurunan harga beras untuk 6 bulan kedepan dapat disebabkan oleh 

tingginya produksi beras atau melimpahnya hasil panen padi masyarakat Indonesia. 

Tahap selanjutnya adalah mencari nilai pengukuran kesalahan dalam peramalan 

dengan menerapkan RMSE dan MAPE dengan bantuan software R-Studio. Adapun dari 

hasil perhitungan tingkat kesalahan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil pengukuran kesalahan peramalan nilai rata-rata harga beras 

Metode 
Nilai Pengukuran Kesalahan Peramalan 

RMSE MAPE 

Double Exponential 

Smoothing Holt 
118.963 0.861% 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pengukuran kesalahan peramalan 

menggunakan RMSE dan MAPE untuk metode DES memiliki kesalahan peramalan yang 

relatif kecil. Hasil menunjukkan bahwa metode DES memiliki nilai RMSE sebesar 

118.963 dan nilai MAPE sebesar 0.861% dengan kriteria nilai MAPE < 10%. Hal tersebut 

menunjukkan dari tabel kategori akurasi, kemampuan peramalan untuk mengevaluasi 

model dari peramalan sangat baik, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan dan 

meramalkan data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar di Indonesia periode 

yang akan datang. 

Hasil peramalan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk data 

periode yang akan datang. Hasil peramalan dalam penelitian ini menggunakan metode 

DES yang memiliki pengukuran kesalahan yang lebih minimum dengan menggunakan 

perhitungan tingkat kesalahan RMSE dan MAPE. Berikut hasil peramalan untuk 6 

periode yang akan datang menggunakan metode Double Exponential Smoothing Holt 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil peramalan rata-rata harga beras di perdagangan besar Indonesia 
Tahun Bulan Rata-rata harga beras per-Kg (Rupiah) 

2022 

Maret 12175 

April 12168 

Mei 12162 

Juni 12155 

Juli 12148 

Agustus 12141 

Tabel 4 merupakan hasil peramalan rata-rata harga beras di perdagangan besar 

Indonesia untuk periode Maret 2022-Agustus 2022. Hasil peramalan tersebut 

menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga beras untuk 6 periode yang akan datang. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis terhadap data rata-rata harga beras di tingkat 

perdagangan besar di Indonesia menggunakan software R-Studio, dapat diketahui bahwa 

data tersebut merupakan data deret waktu yang mengandung unsur pola trend. Metode 

forecasting yang digunakan adalah Double Exponential Smoothing Holt dengan 

pengukuran kesalahan dalam peramalan menggunakan RMSE dan MAPE. Berdasarkan 

hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode DES mempunyai nilai error peramalan  
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RMSE dan MAPE  relatif kecil dan baik digunakan sebagai pemodelan untuk peramalan 

data kedepan. Hasil ramalan yang diperoleh menggunakan metode DES menunjukkan 

adanya penurunan untuk rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar untuk 6 bulan 

kedepan. 
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