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ABSTRACT

This article discusses the Holt-Winters forecasting method that takes into account
the effect of Eid. This method is used to predict total domestic passenggers departing
in 5 major ports in Indonesia. Then a comparison is carried out between the method
of Holt-Winters and Holt-Winters methods that take into account the effect of Eid.
The comparison is done by comparing the mean square error obtained by both
methods of forecasting.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas metode peramalan Holt-Winters yang memperhatikan efek
Lebaran. Metode ini digunakan untuk meramal total keberangkatan penumpang
pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian dilakukan
perbandingan antara metode Holt-Winters dan metode Holt-Winters yang
memperhatikan efek Lebaran. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan
mean square error yang dihasilkan oleh kedua metode peramalan.

Kata kunci: peramalan, metode Holt-Winters, efek Lebaran, mean square error.

1. PENDAHULUAN

Peramalan adalah prediksi satu atau beberapa kejadian masa yang akan datang
yang didasarkan pada data masa lalu dan data saat ini [4, h. 1]. Peramalan
dibutuhkan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa depan. Data
yang diramalkan dapat berupa data apa saja yang bergantung kepada runtun waktu,
termasuk data yang dipengaruhi oleh Lebaran. Hari perayaan Lebaran tidak tetap
untuk kalender Masehi, tetapi berpindah dari waktu ke waktu setiap tahunnya. Hal
ini mengakibatkan permasalahan pada peramalan data runtun waktu dikarenakan
peramalan hanya menangkap pengaruh musiman untuk kejadian yang bersifat
tetap hari kejadiannya.
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Pada penelitian ini, metode peramalan Holt-Winters dimodifikasi agar dapat
menangkap pengaruh Lebaran. Modifikasi dilakukan pada faktor musiman
untuk bulan-bulan yang terkena pengaruh Lebaran. Faktor musiman modifikasi
merupakan kombinasi dari bobot efek Lebaran untuk masing-masing bulan dan
faktor musiman untuk masing-masing bulan. Penentuan bobot Efek Lebaran
mengikuti Shuja et al.[6]. Untuk itu pada artikel ini dijelaskan mengenai peramalan
dan efek Lebaran, selanjutnya metode peramalan Holt-Winters dimodifikasi dengan
memperhatikan efek Lebaran. Setelah itu metode modifikasi Holt-Winters diujikan
pada data keberangkatan penumpang pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama
di Indonesia, kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

2. PERAMALAN DAN EFEK LEBARAN

Peramalan menggunakan data runtun waktu, yaitu kumpulan pengamatan yang
dilakukan setiap waktu dari satu atau beberapa variabel yang diamati [1, h. 1014],
sedangkan Makridakis et al. [3, h. 21] menyatakan bahwa data runtun waktu
adalah data historis dari hal yang diamati yang dicatat setiap waktu tertentu. Pola
data runtun waktu yang dapat diamati ada 4, yaitu konstan, musiman, siklis, dan
trend.

Metode Holt-Winters adalah metode peramalan kuantitatif yang melakukan
pendekatan trend dan musiman. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh
Charles C. Holt pada tahun 1957 dan diteruskan oleh muridnya Peter Winters
pada tahun 1960 [2, h. 5]. Metode Holt-Winters terbagi menjadi 2 metode yakni
metode additive Holt-Winters dan metode multiplicative Holt-Winters.

Pada metode Holt-Winters data runtun waktu dikelompokkan menjadi 2
bagian, yakni data awal dan data pengujian. Data awal merupakan data
2 periode musiman atau 2 tahun pertama dari data runtun waktu. Data awal
digunakan untuk mendapatkan nilai awal dari base level, trend dan faktor
musiman. Sedangkan data pengujian digunakan untuk melakukan proses peramalan
dengan banyaknya data p. Pada data pengujian, untuk tiap periode dihitung
nilai dari base level, trend dan faktor musiman.

Base level awal diberikan oleh persamaan

L0 =
1

h

h
∑

i=1

Xi, (1)

dengan L0 adalah base level awal, h adalah banyaknya data awal dan
X1, X2, X3, . . . , Xh adalah data-data awal.

Trend awal diberikan oleh persamaan

T0 =
X̄t2 − X̄t1

m
, (2)

dengan T0 adalah trend awal, X̄t1 adalah rata-rata dari data awal tahun pertama,
X̄t2 adalah rata-rata dari data awal tahun kedua dan m adalah banyaknya musim
yang digunakan dalam peramalan.
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Banyak musiman yang digunakan sebanyak m musim, maka ada m faktor
musiman awal. Jika menggunakan metode additive Holt-Winters maka faktor
musiman awal menggunakan persamaan

Si = X̄m−i − L0, (3)

dengan i = 0, 1, 2, . . . , (m − 1), X̄m adalah rata-rata data awal untuk musim ke-m,
X̄m−1 adalah rata-rata data awal untuk musim ke-(m− 1) dan seterusnya.

Jika menggunakan metode multiplicative Holt-Winters maka faktor musiman
awal menggunakan persamaan

Si =
X̄m−i

L0

, (4)

dengan i = 0, 1, 2, · · · , (m− 1), X̄m adalah rata-rata data awal untuk musim ke-m,
X̄m−1 adalah rata-rata data awal untuk musim ke-(m− 1) dan seterusnya.

1. Metode additive Holt-Winters digunakan pada data yang memuat trend

musiman yang berfluktuasi secara additive. Untuk meramalkan data k periode
yang akan datang pada saat akhir periode ke-n, digunakan persamaan berikut:

Fn+k = Ln + kTn + Sn−m+k, (5)

dengan Fn+k adalah peramalan data k periode yang akan datang berdasarkan
data periode ke-n, Ln adalah base level untuk periode ke-n, Ln adalah trend

untuk periode ke-n dan Sn−m+k adalah faktor musiman untuk periode ke-
(n−m+ k).

Untuk mencari Ln, Tn dan Sn digunakan persamaan berikut:

(a) Persamaan base level

Ln = α(Xn − Sn−m) + (1− α)(Ln−1 + Tn−1), (6)

dengan α adalah parameter pemulusan untuk base level, Xn adalah data
untuk periode ke-n, Sn−m adalah faktor musiman untuk periode ke-
(n−m), Ln−1 adalah base level untuk periode ke-(n−1) dan Tn−1 adalah
trend untuk periode ke-(n− 1).

(b) Persamaan trend

Tn = β(Ln − Ln−1) + (1− β)Tn−1, (7)

dengan β adalah parameter pemulusan untuk trend.

(c) Persamaan Faktor Musiman

Sn = γ(Xn − Ln) + (1− γ)Sn−m, (8)

dengan γ adalah parameter pemulusan untuk faktor musiman.
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2. Metode multiplicative Holt-Winters digunakan pada data yang memuat trend
dan musiman yang berfluktuasi secara multiplicative. Untuk meramalkan
data k periode yang akan datang pada saat akhir periode ke-n, digunakan
persamaan berikut:

Fn+k = (Ln + kTn)Sn−m+k. (9)

dengan persamaan pemulusan yang digunakan sebagai berikut:

(a) Persamaan base level

Ln = α(
Xn

Sn−m

) + (1− α)(Ln−1 + Tn−1). (10)

(b) Persamaan trend

Tn = β(Ln − Ln−1) + (1− β)Tn−1. (11)

(c) Persamaan Faktor Musiman

Sn = γ(
Xn

Ln

) + (1− γ)Sn−m. (12)

Peramalan yang baik adalah peramalan yang menghasilkan kesalahan peramalan
yang kecil. Indikator kesalahan peramalan yang digunakan pada artikel ini adalah
Mean Square Error(MSE). MSE didapat dari persamaan

MSE =
1

p

p
∑

n=1

(Xn − Fn)
2, (13)

dengan p adalah banyak data pengujian, Xn adalah data periode ke-n dan Fn adalah
peramalan untuk data periode ke-n.

Selanjutnya parameter pemulusan optimal α, β, dan γ dapat ditentukan dengan
merujuk Rasmussen [5]. Rasmussen memodelkan metode peramalan menjadi
sebuah program linear dengan tujuan untuk meminimumkan kesalahan peramalan.
Program linear tersebut diselesaikan dengan bantuan solver pada software Microsoft

Excel.

Efek Lebaran

Efek Lebaran adalah efek yang diakibatkan oleh adanya perayaan Lebaran.
Shuja’et al. [6] menggunakan banyaknya hari yang terpengaruh oleh adanya
perayaan Lebaran untuk menentukan efek Lebaran. Pada artikel ini ditetapkan
bahwa banyaknya hari yang terpengaruh oleh perayaan Lebaran adalah sebanyak
14 hari, yakni 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari setelah Lebaran. Definisikan
w sebagai total banyaknya hari yang terpengaruh perayaan Lebaran. Selanjutnya
definisikan ω sebagai nilai bobot dari efek Lebaran. Terdapat 2 kasus dalam
menentukan ω yang berdasarkan tanggal perayaan Lebaran dilaksanakan.
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1. Kasus 1.

Jika Lebaran jatuh antara tanggal 1 hingga tanggal 15 maka efek Lebaran akan
mempengaruhi bulan Lebaran dan bulan sebelum bulan Lebaran. Diberikan
bobot berdasarkan banyak hari yang terkena pengaruh Lebaran untuk masing-
masing bulan.

ω =











wl

w
, untuk bulan Lebaran

wl−1

w
, untuk bulan sebelum bulan Lebaran

(14)

dengan wl adalah banyaknya hari yang terpengaruh pada bulan Lebaran,
wl−1 adalah banyaknya hari yang terpengaruh pada bulan sebelum bulan
Lebaran dan w adalah total banyak hari yang terpengaruh perayaan
Lebaran. Hubungan antara wl, wl−1 dan w dapat ditulis sebagai berikut:

w = wl + wl−1. (15)

Sebagai contoh, misalkan Lebaran jatuh pada tanggal 3 Oktober maka kasus
yang terjadi adalah kasus 1. Bulan ke-l adalah bulan Oktober dan bulan ke-
(l − 1) adalah bulan September. Nilai wl = 9, wl−1 = 5 dan w = 14 sehingga
nilai bobot untuk bulan Oktober dan September menjadi

ω =











9

14
, untuk bulan Oktober

5

14
, untuk bulan September

Ilustrasi menentukan wl dan wl−1 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: Ilustrasi Menentukan wl dan wl−1

2. Kasus 2.

Kasus 2 terjadi jika Lebaran jatuh antara tanggal 16 hingga 31. Efek
Lebaran akan mempengaruhi bulan Lebaran dan bulan setelah bulan
Lebaran. Diberikan bobot berdasarkan banyak hari yang terkena pengaruh
Lebaran untuk masing-masing bulan.

ω =











wl

W
, untuk bulan Lebaran

wl+1

W
, untuk bulan setelah bulan Lebaran

(16)
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dengan wl adalah banyaknya hari yang terpengaruh pada bulan Lebaran,
wl+1 adalah banyaknya hari yang terpengaruh pada bulan setelah bulan
Lebaran dan W adalah total banyak hari yang terpengaruh perayaan Lebaran.
Hubungan antara wl, wl+1 dan W dapat ditulis sebagai berikut:

W = wl + wl+1. (17)

Sebagai contoh, misalkan Lebaran jatuh pada tanggal 27 September maka
kasus yang terjadi adalah kasus 2. Bulan ke-l adalah bulan September dan
bulan ke-(l + 1) adalah bulan Oktober. Nilai wl = 10, wl+1 = 4 dan W = 14
sehingga nilai bobot untuk bulan September dan Oktober menjadi

ω =











10

14
, untuk bulan September

4

14
, untuk bulan Oktober

Ilustrasi menentukan wl dan wl+1 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2: Ilustrasi Menentukan wl dan wl+1

3. MODIFIKASI METODE HOLT-WINTERS

Lebaran termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi musiman,
oleh karena itu penambahan efek Lebaran ke metode peramalan Holt-Winters
mempengaruhi persamaan faktor musiman. Terjadi perubahan rumus dalam
menentukan faktor musiman metode Holt-Winters yang memperhatikan efek
Lebaran. Perubahan rumus tersebut terbagi menjadi 2 kasus seperti dalam
menentukan efek Lebaran yang melihat tanggal perayaan Lebaran.

Kasus 1

Pada kasus 1, pengaruh Lebaran terdapat pada bulan Lebaran dan bulan sebelum
bulan Lebaran. Faktor musiman modifikasi merupakan kombinasi dari faktor
musiman yang terkena efek Lebaran sehingga

Smodifikasi = ωSl + (1− ω)Sl−1, (18)

dengan Sl adalah faktor musiman pada bulan Lebaran, Sl−1 adalah faktor musiman
pada bulan sebelum bulan Lebaran dan ω adalah bobot efek Lebaran.
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Bobot dari persamaan (14) disesuaikan untuk masing-masing bulan sehingga
persamaan (18) menjadi

Slebaran =
wl

w
Sl + (1−

wl

w
)Sl−1. (19)

Slebaran−1 =
wl−1

w
Sl + (1−

wl−1

w
)Sl−1. (20)

Adanya hubungan antara wl, wl−1 dan w seperti yang ditunjukkan oleh
persamaan (15) mengakibatkan persamaan (19) dan persamaan (20) mempunyai
bentuk lain sehingga dapat ditulis kembali menjadi

Slebaran =
wl

w
Sl +

wl−1

w
Sl−1. (21)

Slebaran−1 =
wl−1

w
Sl +

wl

w
Sl−1. (22)

Kasus 2

Cara yang sama dengan kasus 1 dilakukan pada kasus 2, yang membedakan
adalah pada bulan yang terpengaruh perayaan Lebaran. Pada kasus 2 Lebaran
mempengaruhi bulan ke-l dan bulan ke-(l+1). Modifikasi untuk kasus 2 mengikuti
bentuk persamaan (18) sehingga didapat

Smodifikasi = ωSl + (1− ω)Sl+1, (23)

dengan Sl adalah faktor musiman pada bulan Lebaran, Sl+1 adalah faktor musiman
pada bulan setelah bulan Lebaran dan ω adalah bobot efek Lebaran.

Bobot dari persamaan (16) disesuaikan untuk masing-masing bulan sehingga
persamaan (23) menjadi

Slebaran =
wl

W
Sl + (1−

wl

W
)Sl+1. (24)

Slebaran+1 =
wl+1

W
Sl + (1−

wl+1

W
)Sl+1. (25)

Adanya hubungan antara W , wl dan wl+1 seperti yang ditunjukkan oleh
persamaan (17) mengakibatkan persamaan (24) dan (25) berubah bentuk menjadi

Slebaran =
wl

W
Sl +

wl+1

W
Sl+1. (26)

Slebaran+1 =
wl+1

W
Sl +

wl

W
Sl+1. (27)

4. PENGUJIAN METODE

Metode modifikasi Holt-Winters diuji pada data total keberangkatan penumpang
dari pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama di Indonesia dari Tahun 2006
hingga Tahun 2014. Data dari 5 pelabuhan utama di Indonesia masing-masing diuji
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Gambar 3: Plot Data Keberangkatan Penumpang di Tanjung Priok

pada metode, namun pengerjaan metode modifikasi Holt-Winters secara rinci hanya
menggunakan data dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kemudian untuk melihat
pola datanya, dilakukan plot pada data di pelabuhan Tanjung Priok.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada data dan
hal tersebut terjadi secara berulang-ulang, yang menunjukkan bahwa terdapat
pola musiman pada data. Selain itu dari Gambar 3 terlihat trend keberangkatan
penumpang pelayaran dalam negeri yang menunjukkan penurunan jumlah setiap
tahunnya.

Telah diketahui bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 2014 Lebaran terjadi
pada bulan Agustus, September, Oktober dan November, oleh karena itu data
keberangkatan untuk bulan Agustus hingga November di-plot seperti yang
ditunjukkan oleh Gambar 4. Hal ini dilakukan untuk melihat efek Lebaran pada
data.

Gambar 4: Plot data Bulan Agustus, September, Oktober dan November

Pada Gambar 4 terlihat bahwa efek Lebaran mempengaruhi data oleh karena
itu modifikasi metode Holt-Winters bisa diujikan pada data tersebut. Hal pertama
yang dilakukan dalam melakukan peramalan Holt-Winters adalah melihat pola
musiman data. Pada data keberangkatan di pelabuhan Tanjung Priok data
berfluktuatif sangat ekstrem terhadap rata-rata sehingga metode yang lebih tepat
untuk digunakan adalah metode multiplicative Holt-Winters.

Dengan menggunakan metode Holt-Winters didapat nilai MSE sebesar 25,692
dengan parameter optimal yaitu α bernilai 0,105, β bernilai 0,001 dan γ bernilai
0,982. Plot data keberangkatan penumpang jika dibandingkan dengan hasil
peramalan metode Holt-Winters dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5: Data vs Ramalan Metode Holt-Winters

Untuk hasil peramalan untuk tahun 2015, digunakan persamaan (9) yang mana k
bernilai dari 1 untuk peramalan bulan Januari hingga k bernilai 12 untuk peramalan
bulan Desember. Hasil peramalan untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Hasil Peramalan Metode Holt-Winters

Tahun Bulan Peramalan

2015

Januari 7,036
Februari 6,273
Maret 7,730
April 6,245
Mei 6,152
Juni 8,548
Juli 14,329
Agustus 17,410
September 8,176
Oktober 5,620
November 5,640
Desember 10,111

Selanjutnya dilakukan modifikasi pada hasil peramalan yang didapat dari
metode Holt-Winters. Modifikasi dilakukan dengan harapan bahwa nilai indikator
kesalahan peramalan yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Dengan menggunakan
modifikasi metode Holt-Winters didapat besarnya MSE sebesar 23,770 dengan
parameter optimal yaitu α bernilai 0,105, β bernilai 0,001 dan γ bernilai 0,982.
Plot data keberangkatan jika dibandingkan dengan hasil peramalan modifikasi
Holt-Winters dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6: Data vs Ramalan Modifikasi Metode Holt-Winters
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Hasil peramalan total keberangkatan penumpang untuk tahun 2015 di pelabuhan
Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Peramalan Modifikasi Metode Holt-Winters

Tahun Bulan Peramalan

2015

Januari 6,488
Februari 5,748
Maret 7,174
April 5,913
Mei 5,901
Juni 8,274
Juli 17,178
Agustus 18,639
September 9,760
Oktober 6,281
November 6,204
Desember 11,011

Selain data di pelabuhan Tanjung Priok, modifikasi metode Holt-Winters juga
diuji pada data di pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Makassar dan Balikpapan.
MSE yang dihasilkan metode Holt-Winters dan modifikasi metode Holt-Winters
untuk data tiap-tiap pelabuhan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Perbandingan MSE Holt-Winters dan Modifikasi Holt-Winters

Pelabuhan
MSE MSE

Holt-Winters Modifikasi
Holt-Winters

Tanjung Priok 25,69185796 23,76969295
Belawan 8,355402083 7,117930686
Tanjung Perak 247,3867458 226,3899619
Makassar 147,7016495 147,1828633
Balikpapan 77,71273032 77,81909734

5. KESIMPULAN

Dengan melakukan modifikasi pada metode Holt-Winters didapat bahwa metode
peramalan sudah dapat mengenali efek Lebaran dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan MSE yang dihasilkan oleh modifikasi metode Holt-Winters lebih kecil
dibanding MSE yang dihasilkan oleh metode Holt-Winters pada data keberangkatan
penumpang di 4 pelabuhan berbeda di Indonesia yakni di Belawan, Tanjung Priok,
Tanjung Perak dan Makassar. Sedangkan untuk peramalan data keberangkatan
di Balikpapan lebih baik menggunakan metode peramalan Holt-Winters, karena
memberikan nilai MSE yang lebih kecil dibanding modifikasi metode Holt-Winters.
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