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ABSTRACT

This article discusses the forecasting method that is used to predict the value of
the future. This forecasting uses a single exponential smoothing method which has
one smoothing parameter that satisfies a value between 0 and 1 obtained through
trial and error. Then linear programming is used for determining an optimal
smoothing parameter value. This method simply sets the forecast value of future
period with a measure of forecasting error using MAE (Mean Absolute Error) and
MAPE (Mean Absolute Percentage Error). This forecasting method is implemented
in a case of predicting the sale price of bunch of palm at a company in Riau.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang metode peramalan yang digunakan untuk memprediksi
nilai masa mendatang. Peramalan ini menggunakan Metode Pemulusan Eksponen-
sial Tunggal yang memiliki satu parameter pemulusan dengan nilai antara 0 dan 1
yang diperoleh melalui cara coba dan salah. Selanjutnya menggunakan program
linier untuk menentukan nilai parameter pemulusan yang optimal. Metode ini hanya
mengatur nilai ramalan masa mendatang dengan suatu ukuran kesalahan peramalan
yaitu menggunakan MAE dan MAPE. Metode peramalan ini diaplikasikan pada
kasus peramalan harga penjualan kelapa sawit pada sebuah perusahaan di Provinsi
Riau.

Kata kunci: peramalan, metode pemulusan eksponensial tunggal, MAE, MAPE.

1. PENDAHULUAN

Peramalan (forecasting) merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang akan
terjadi pada waktu yang akan datang berdasarkan nilai variabel masa lalu. Dalam
melakukan peramalan suatu nilai variabel masa lalu perlu memperhatikan dan
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mempelajari sifat dan perkembangan variabel tersebut. Salah satu cara dalam
mempelajari bagaimana perkembangan historis dari suatu nilai variabel masa lalu
yaitu dengan mengamati deretan nilai-nilai variabel tersebut menurut waktu yang
dinamakan runtun waktu.

Salah satu cara dalam melakukan peramalan runtun waktu yaitu dengan meng-
gunakan pemulusan (smoothing). Pemulusan ini merupakan pengambilan rata-rata
dari nilai observasi untuk meramal nilai pada suatu periode waktu. Terdapat dua
kelompok cara dalam melakukan pemulusan antara lain dengan kelompok metode
perataan (average) dan pemulusan eksponensial (exponential smoothing) [5, h: 7].

Pada artikel ini dibahas analisis peramalan dengan menggunakan metode
pemulusan eksponensial tunggal yang mempunyai satu parameter pemulusan.
Pendekatan dalam menentukan parameter pemulusan yang baik dilakukan melalui
cara coba dan salah (trial and error) serta menggunakan program linier. Untuk
mengevaluasi nilai parameter tersebut digunakan pengukuran kesalahan peramalan
yaitu MAE dan MAPE. Nilai kesalahan terkecil menentukan nilai parameter yang
terbaik.

2. POLA DATA RUNTUN WAKTU, PERAMALAN, DAN UKURAN
KESALAHAN PERAMALAN

Analisa runtun waktu memperhatikan empat komponen pola data yang melekat
dalam mempengaruhi model yang dibentuk, yaitu pola horizontal, pola musiman,
pola siklis, dan pola tren. Jika kecendrungan data membentuk garis lurus maka
dapat dikatakan model data membentuk tren linier dan sebaliknya jika membentuk
garis lengkung maka dapat dikatakan membentuk tren nonlinier [5, h: 32]. Banyak
data runtun waktu yang mencakup kombinasi dari pola tersebut sehingga setiap
pola data dapat dibedakan dengan menggunakan metode peramalan.

Dalam melakukan peramalan tentunya keberadaan sekarang merupakan suatu
titik referensi awal peramalan dan membutuhkan n data observasi pada masa lalu
untuk memperoleh ramalanm waktu yang akan datang. Dalam mengubah pengaruh
data observasi terhadap nilai rata-rata sebagai peramalan dapat dilakukan dengan
menentukan berapa jumlah nilai observasi yang akan digunakan dalam menghitung
nilai rata-rata tersebut. Untuk menggambarkan prosedur ini digunakan istilah rata-
rata bergerak.

Diberikan N titik data dan diputuskan untuk menggunakan t waktu observasi
pada setiap rata-rata. Dimisalkan xt−N , xt−N+1, ... , xt−2, xt−1, xt menjadi suatu
nilai observasi dari runtun waktu dan ft−N+1, ... , ft−2, ft−1, ft menjadi suatu
nilai ramalan dari runtun waktu.

Secara aljabar, menghitung peramalan untuk periode waktu yang akan datang
ft+1 menggunakan rata-rata bergerak tunggal dapat ditulis sebagai berikut:

ft+1 =
xt−N+1 + ...+ xt−1 + xt

N
. (1)
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Persamaan (1) dapat dimodifikasi dengan diketahuinya nilai ramalan terakhir
ft, yaitu

ft =
xt−N + xt−N+1 + ...+ xt−1

N
, (2)

Dari persamaan (1) dan persamaan (2) maka nilai ft+1 dapat dicari berdasarkan
nilai ft yang diketahui pada persamaan (2) dengan bentuk berikut [5, h: 18]

ft+1 − ft =

(
xt−N+1

N
+ ...+

xt−1

N
+

xt

N

)
−

(
xt−N

N
+

xt−N+1

N
+ ...+

xt−1

N

)
maka

ft+1 − ft =
xt

N
− xt−N

N
,

sehingga diperoleh

ft+1 = ft +

(
xt

N
− xt−N

N

)
. (3)

Persamaan (3) ini digunakan dalam memperoleh nilai ramalan untuk periode
waktu yang akan datang ft+1 pada metode pemulusan eksponensial tunggal.

Nilai kesalahan dalam peramalan melibatkan selisih antara nilai observasi dan
nilai peramalan, maka kesalaan peramalan untuk tiap periode waktu et adalah [2,
h: 40]

et = xt − ft. (4)

Besarnya kesalahan dapat dihitung menggunakan MAE yang merupakan rata-
rata kesalahan absolut peramalan, dapat didefinisikan sebagai [3, h: 36]

MAE =
1

n

n∑
t=1

|et| , (5)

dan MAPE yang dihitung menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi
dengan nilai observasi pada tiap periode itu dan merata-ratakan kesalahan persen-
tase absolut tersebut, yang dapat didefinisikan sebagai

MAPE =
1

n

n∑
t=1

|et|
xt

× 100%. (6)

3. ANALISIS PERAMALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE
PEMULUSAN EKSPONENSIAL TUNGGAL

Pada artikel ini dibahas analisis peramalan dengan menggunakan metode pemulusan
eksponensial tunggal dan aplikasi peramalan terhadap penjualan.

Metode pemulusan eksponensial ini merupakan pengembangan dari metode rata-
rata bergerak tunggal yang dimulai dari persamaan (3) dengan memisalkan observasi
yang lama xt−N tidak tersedia maka tempatnya harus diganti dengan suatu nilai
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pendekatan, maka salah satu pengganti yang mungkin adalah nilai ramalan terakhir
yaitu ft, sehingga persamaan (3) dapat ditulis kembali menjadi sebagai berikut
[5, h: 19]:

ft+1 = ft +

(
xt

N
− ft

N

)
,

atau dengan bentuk

ft+1 =

(
1

N

)
xt +

(
1− 1

N

)
ft. (7)

Dari persamaan (7) dapat dilihat bahwa ramalan ft+1 didasarkan atas pem-
bobotan observasi terakhir dengan suatu nilai bobot (1/N) dan pembobotan
ramalan terakhir ft dengan suatu bobot (1 − (1/N)), karena N merupakan suatu
bilangan positif dan 1/N menjadi suatu konstanta yang besar nilainya antara 0 jika
N tak terhingga dan 1 jika N=1. Pada metode pemulusan eksponensial tunggal
1/N akan diganti dengan suatu parameter pemulusan yaitu α, maka persamaan (7)
menjadi

ft+1 = αxt + (1− α)ft. (8)

Persamaan (8) ini merupakan bentuk umum yang digunakan dalam menghitung
ramalan dengan metode pemulusan ksponensial tunggal. Nilai ft+1 yang didasarkan
pada pembobotan observasi terakhir xt dengan nilai bobot α dan pembobotan nilai
ramalan terakhir ft dengan bobot (1−α) yang dapat digambarkan dengan mengganti
nilai α yang memenuhi 0 < α < 1 [6, h: 1281].

Metode pemulusan eksponensial tunggal dapat meramalkan suatu periode ke
depan hanya didasarkan pada observasi terakhir dan ramalan terbaru yang dapat
dilihat pada persamaan (8) dan nilai dari periode sebelumnya telah diperhitungkan
dalam peramalan nilai-nilai sebelumnya [4].

Akibat langsung pemulusan eksponensial tunggal ini dilihat dari nilai ramalan
untuk periode yang akan datang ft+1 pada persamaan (8) dapat diketahui nilai
ramalan terakhir ft yaitu [2, h: 81]

ft = αxt + (1− α)ft−1, (9)

dengan substitusi persamaan (9) ke persamaan (8) diperoleh

ft+1 = αxt + (1− α)[αxt−1 + (1− α)ft−1],

atau dengan bentuk

ft+1 = αxt + α(1− α)xt−1 + (1− α)2ft−1. (10)

Dengan cara yang sama seperti memperoleh ft maka diperoleh nilai ft−1 yaitu

ft−1 = αxt−2 + (1− α)ft−2, (11)

dan substitusi persamaan (11) ke persamaan (10) sehingga diperoleh

ft+1 = αxt + (1− α)xt − 1 + (1− α)2[αxt−2 + (1− α)ft−2],
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atau
ft+1 = αxt + α(1− α)xt−1 + α(1− α)2xt−2 + (1− α)3ft−2. (12)

Jika proses substitusi ini diulangi dengan mengganti ft dengan komponennya,
ft−1 dengan komponennya, dan seterusnya maka akan diperoleh bentuk persamaan
dari ft+1 sebagai berikut:

ft+1 = αxt + α(1− α)xt−1 + α(1− α)2xt−2 + α(1− α)3xt−3 + α(1− α)4xt−4

+ α(1− α)5xt−5 + ...+ α(1− α)N−1xt−(N−1) + (1− α)Nft−(N−1). (13)

Dapat dikatakan bahwa nilai ramalan untuk periode yang akan datang meng-
gunakan metode pemulusan eksponensial tunggal ft+1 mempertimbangkan semua
nilai observasi terakhir dan ramalan terbaru [1, h: 13].

Peramalan untuk ramalan periode waktu pertama belum bisa dilakukan karena
tidak mempunyai data yang cukup untuk dihitung dan peramalan untuk periode
waktu kedua yaitu

f2 = αx1 + (1− α)f1,

dengan nilai untuk f1 tidak diketahui maka dapat mengggunakan nilai observasi
pertama x1 sebagai ramalan pertama yaitu f1 = x1 dan kemudian dilanjutkan
dengan menggunakan persamaan (8). Langkah seperti ini merupakan salah satu
tahap inisialisasi. Kemungkinan lain selain dengan tahap inisialisasi adalah merata-
ratakan empat atau lima nilai pertama dalam kelompok data dan menggunakannya
sebagai ramalan pertama.

APLIKASI PERAMALAN MENGGUNAKAN METODE
PEMULUSAN EKSPONENSIAL TUNGGAL

Metode peramalan dengan pemulusan eksponensial tunggal ini diaplikasikan pada
peramalan penjualan kelapa sawit. Peramalan penjualan ini memperkirakan
perolehan harga penjualan pada periode berikutnya berdasarkan data penjualan
sebelumnya.

Diperoleh data harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang meru-
pakan perolehan harga penjualan kelapa sawit perbulannya yaitu dari Januari 2011
hingga Desember 2014 yang bersumber dari hasil penelitian di Perusahaan X.

Harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit ini di plot dengan periode waktu
menujukkan sebagai absis dan nilai penjualan sebagai ordinatnya yang diperlihatkan
pada Gambar 1.

Dari gambar 1 ini menunjukkan bahwa data bergerak naik turun setiap bulannya
yang dipengaruhi oleh faktor fluktuasi ekonomi yang random. Perolehan harga
penjualan tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2013 dan pada bulan April 2011
terjadinya penurunan harga penjualan yang jauh dari harga rata-rata. Selain itu,
harga penjualan ini juga menunjukkan adanya pola tren nonlinier yang dapat dilihat
dari data yang bergerak naik dalam suatu periode waktu dan mengalami penurunan
dalam periode waktu berikutnya sehingga menghasilkan garis melengkung yang
disebut tren parabola yang dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 1: Grafik harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit

Gambar 2: Pola harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit

Dalam menghitung nilai ramalan penjualan ft+1 dengan metode pemulusan
eksponensial tunggal dapat dilakukan dengan mengganti nilai parameter pemulusan
α yang merupakan bilangan positif antara 0 dan 1 yaitu disini akan dicoba menggu-
nakan α=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 dan 0,9 dengan mengoptimalkan tahap
inisialisasi.

Nilai α yang dihitung melalui cara coba dan salah di ukur kesalahan peramalan-
nya berdasarkan MAE dan MAPE. Adapun hasil kesalahan peramalan dapat dilihat
pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai MAE dan MAPE masing-masing
terkecil pada α = 0,5.
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Tabel 1: Ukuran kesalahan peramalan

α
MAE MAPE
(Rp) (%)

0, 1 705.558.092 14, 094
0, 2 643.651.040 13, 191
0, 3 598.629.289 12, 452
0, 4 575.970.126 12, 034
0, 5 565.911.741 11, 871
0, 6 567.814.794 11, 962
0, 7 576.448.308 12, 164
0, 8 588.379.033 12, 429
0, 9 604.107.001 12, 770

Dalam menentukan nilai α yang optimal yang menggunakan program linier
dengan bantuan Solver pada microsoft excel dapat dilakukan dengan pengaturan
solver yang mempunyai tujuan pada peramalan ini yaitu meminimumkan nilai
kesalahan peramalan yaitu MAE dan MAPE yang akan menjadi keputusan dalam
menentukan α yang optimal yang nilainya berada diantara 0 dan 1.

Dalam menggunakan dua ukuran kesalahan pada peramalan ini akan meng-
hasilkan nilai α optimal yang berbeda. Penggunaan MAE dalam peramalan
sebagai suatu ukuran kesalahan juga dapat menimbulkan masalah karena ukuran ini
tidak memudahkan perbandingan antar deret data dengan skala yang berbeda
dan selang waktu yang berlainan. Oleh karena itu, MAE merupakan ukuran ab-
solut yang sangat bergantung pada skala dari data runtun waktu. Dalam hubungan
keterbatasan MAE sebagai ukuran kesalahan peramalan maka dalam menentukan
nilai α yang optimal lebih baik menggunakan ukuran alternatif sebagai salah satu
indikasi ketepatan dalam peramalan yaitu berdasarkan MAPE.

Dari kedua cara dalam memilih nilai α maka nilai α optimal yang digunakan
yaitu 0,4597 yang memiliki ukuran kesalahan terkecil berdasarkan MAPE, sehingga
nilai ramalan dengan α optimal dapat digambarkan pada Gambar 3. Plot nilai
ramalan menggunakan parameter pemulusan yang optimal ini terlihat lebih bagus
dan mulus dengan kesalahan peramalan yang lebih kecil.
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Gambar 3: Plot data observasi dan ramalan menggunakan α yang optimal

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa melakukan peramalan dengan metode pemulusan eksponensial
tunggal akan selalu mengikuti setiap nilai observasi karena metode ini hanya
mengatur ramalan mendatang dengan suatu kesalahan yang terakhir. Ramalan
awal pada metode pemulusan eksponensial ini memainkan peran dalam semua
ramalan berikutnya. Dalam pengaplikasiannya nilai α yang digunakan adalah α
yang ditentukan dengan bantuan Solver menggunakan ukuran kesalahan MAPE
karena ukuran ini merupakan indikasi ketepatan dalam peramalan. Ramalan pen-
jualan yang dilakukan dengan metode pemulusan eksponensial tunggal ini dapat
membantu manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat bila
terjadinya fluktuasi harga penjualan dan mengantisipasi bila terjadinya pemerosotan
jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang tersedia yang akan menyebabkan harga
penjualan menurun.
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