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BAB III

PERAMALAN

3.1 Landasan Teori

Peramalan merupakan suatu bentuk usaha untuk meramalkan keadaan di

masa  mendatang  melalui  pengujian  keadaan  di  masa  lalu.  Esensi  peramalan

adalah perkiraan peristiwa-peristiwa di waktu yang akan datang atas dasar pola-

pola di waktu yang lalu, dan penggunaan kebijakan terhadapt proyeksi-proyeksi

dengan pola-pola di waktu yang lalu.  Menurut Herjanto (2003), Peramalan adalah

seni  dan  ilmu  untuk  memperkirakan  kejadian  di  masa  depan.  Hal  ini  dapat

dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya

ke masa yang akan datan dengan suatu bentuk model matematis  (Herjanto, 2003).

Menurut Gaspersz  (2004),  aktivitas  peramalan  merupakan  suatu  fungsi

bisnis  yang  berusaha  memperkirakan  permintaan  dan  penggunaan  produk

sehingga  produk-produk  itu  dapat  dibuat  dalam kuantitas  yang  tepat.  Dengan

demikian  peramalan  merupakan  suatu  dugaan  terhadap  permintaan  yang  akan

datang  berdasarkan  pada  beberapa  variabel  peramalan,  berdasarkan  data  deret

waktu  historis.  Peramalan  dapat  menggunakan  teknik-teknik  peramalan  yang

bersifat  formal  maupun informal.  Aktivitas peramalan ini  biasa dilakukan oleh

departemen pemasaran dan hasil-hasil dari peramalan ini sering disebut sebagai

ramalan permintaan (Gasperz, 2004).

Jenis-jenis peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pengukuran metode secara kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan

pengukuran  secara  kualitatif  berdasarkan  pendapat  (judgment)  dari  yang

melakukan  peramalan.  Berkaitan  dengan  itu,  dalam  peramalan  dikenal  istilah

prakiraan dan prediksi. Prakiraan didefinisikan sebagai  proses peralaman suatu

variabel  (kejadian)  di  masa  datang  dengan  berdasarkan  data  variabel  itu  pada

masa sebelumnya. Data masa lampau itu secara sistematik digabungkan dengan

menggunakan  suatu  metode  tertentu  dan  diolah  untuk  memperoleh  prakiraan
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keadaan pada masa datang. Sementara,  prediksi adalah proses peramalan suatu

variabel  di  masa  datang  dengan  lebih  mendasarkan  pada  pertimbangan  intuisi

daripada data masa lampau. Prediksi peramalan yang baik sangat tergantung pada

kemampuan,  pengalaman  dan  kepekaan  dari  si  pembuat  peramalan  (Herjanto,

2003).

Teknik  peramalan  terbagi  menjadi  dua  teknik  peramalan  diantaranya

adalah  teknik  peramalan  secara  kualitatif  yaitu  peramalan  yang  melibatkan

pendapat  pribadi,  pendapat  ahli,  metode  delphi,  penelitian  pasar  dan  lain-lain.

Bertujuan untuk menggabungkan seluruh informasi yang diperoleh secara logika

dan  sistematis  yang  dihubungkan  dengan  faktor  kepentingan  si  pengambil

keputusan. Sedangkan teknik peramalan secara kuantitatif yaitu peramalan yang

digunakan pada saat data masa lalu cukup tersedia. Beberapa teknik kuantitatif

yang sering dipergunakan adalah seperti  metode pemulusan eksponensial,  rata-

rata bergerak, regresi linier dan masih banyak lainnya (Gasperz, 2004).

Metode  weight  moving  average atau  model  rata-rata  begerak  terbobot

lebih responsif terhadap perubahan, karena data dari periode yang baru biasanya

diberi bobot lebih besar. Menurut Gaspersz (2004) suatu model rata-rata bergerak

n - periode terbobot, weighted MA (n) (Gasperz, 2004).

Metode peramalan dengan pemulusan eksponensial biasa digunakan untuk

pola  data  yang  tidak  stabil  atau  perubahannya  besar  dan  bergejolak.  Metode

permalan ini bekerja hampir serupa dengan alat thermostat, dimana apabila galat

ramalan (forecast error) adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih

tinggi daripada nilai ramalan (A–F>0), maka model pemulusan eksponensial akan

secara otomatis meningkatkan nilai ramalannya. Sebaliknya apabila galat ramalan

(forecast error) adalah negatif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih rendah

daripada nilai ramalan (A – F < 0), maka metode pemulusan eksponensial akan

secara otomatis menurunkan nilai  ramalan.  Proses penyesuaian ini berlangsung

secara  terus-menerus,  kecuali  galat  ramalan  telah  mencapai  nol.  Peramalan

menggunakan  metode  pemulusan  eksponensial  dilakukan  berdasarkan  formula

seperti di bawah ini (Prasetya, 2009).

Praktikum Sistem Produksi ATA 2014/2015



III-3

.............................(3.1)

dimana:

Ft = nilai ramalan untuk periode waktu ke-t

Ft-1 = nilai ramalan untu satu periode waktu yang lalu, t-1

At-1 = nilai aktual untuk satu periode waktu yang lalu, t-1

= konstanta pemulusan (smoothing constant)

Metode  regresi  linier  merupakan  metode  yang  dipergunakan  sebagai

metode peramalan apabila pola historis dari data aktual permintaan menunjukkan

adanya suatu kecenderungan menaik dari waktu ke waktu. Pada dasarnya metode

ini berusaha mencari fungsi hubungan antara sebab dengan akibat. Diasumsikan

waktu mempunyai hubungan linier dengan ramalan dan pola data akan berlanjut,

sehingga fungsi yang terbentuk akan menetukan ramalan dimasa datang dengan

cara  extrapolasi.  Metode  ini  dapat  dipakai  untuk  peramalan  jangka  panjang.

Rumus perhitungan metode linier regresi :

.............................(3.2)

dimana:

ŷ = nilai ramalan permintaan pada peiode ke-t

a = intersep

b = slope dari garis kecenderungan,merupakan tingkat perubahan dalam

   permintaan.

x = indeks waktu ( t = 1,2,3,...,n) ; n adalah banyaknya periode waktu

Slope dari  persamaan  regresi  linier  dihitung  dengan  menggunakan

perhitungan manual. Perhitungannnya dijelaskan sebagai berikut.

....................................(3.3)

Intersep dari persamaan regresi linier dihitung dengan menggunakan 

perhitungan manual. Perhitungannya dijelaskan sebagai berikut..
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.....................................(3.4)

dimana:

b   =  slope dari persamaan garis lurus

a  =  intersep dari persamaan garis lurus

x   =  index waktu

x-bar =  nilai rata-rata dari x

y   =  variabel permintaan (data aktual permintaan)

y-bar =  nilai rata-rata permintaan per periode waktu, rata-rata dari y

Akurasi peramalan akan tinggi apabila nilai-nilai MAD, MAPE, dan MSE

semakin  kecil.  MAD  merupakan  nilai  total  absolut  dari  forecast  error dibagi

dengan data atau yang lebih mudah adalah nilai kumulatif absolut  error dibagi

dengan  periode.  Jika  diformulasikan  maka  formula  untuk  menghitung  MAD

adalah sebagai berikut:

.................(3.5)

Menurut Gaspersz (2004), suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan

memperkirakan nilai-nilai aktual suatu ramalan diperbaharui setiap minggu, bulan

atau triwulan, sehingga data permintaan yang baru dibandingkan terhadap nilai-

nilai ramalan. Tracking signal dihitung sebagai running sum of the forecast errors

dibagi dengan mean absolute deviation (Gasperz, 2004).

.........................(3.6)

Tracking signal  yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan

lebih  besar  daripada  ramalan,  sedangkan  apabila  negatif  berarti  nilai  aktual

permintaan  lebih  kecil  daripada  ramalan.  Suatu  tracking  signal  disebut  baik

apabila memiliki RSFE yang rendah dan mempunyai  positive error  yang sama

banyak atau seimbang dengan negative error, sehingga pusat dari tracking signal
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mendekati nol. Pada setiap peramalan, tracking signal terkadang digunakan untuk

melihat apakah nilai-nilai yang dihasilkan berada didalam atau diluar batas-batas

pengendalian dimana nilai-nilai tracking signal itu bergerak antara -4 sampai +4

(Gasperz, 2004).

3.2. Pembahasan dan Analisis

Hasil dan pembahasan ini berisikan mengenai peramalan penjualan produk

lemari komik untuk waktu yang akan datang atau dalam kurun waktu satu tahun

ke depan. Pembuatan peramalan penjualan produk lemari komik ini menggunakan

data  penjualan  produk  masa  lalu.  Metode  peramalan  yang  digunakan  adalah

metode  kuantitatif  dikarenakan  data  yang  digunakan  adalah  data  historis

sebelumnya. Metode kuantitatif dalam pembuatan laporan ini terbagi menjadi 3

metode,  yaitu  metode  weighted  moving  averages  (WMA),  single  exponential

smoothing (SES) dan regresi linier.

3.2.1 Data Penunjang

Data penunjang dibutuhkan untuk menunjang perhitungan yang dilakukan.

Perhitungan manual dari data penjualan aktual lemari komik ini dibuat dalam 1

periode, yaitu selama 12 bulan. Data penunjang ini didapat dari data penjualan

ditambahkan asumsi sebesar 64. Berikut ini adalah data penunjang dalam modul

peramalan.

Tabel 3.1 Data Penjualan Aktual Lemari Komik 
Bulan Indeks Waktu (t) Penjualan Asumsi Penjualan Aktual (A)
Januari 1 588 64 652
Februari 2 574 64 638
Maret 3 592 64 656
April 4 597 64 661
Mei 5 589 64 653
Juni 6 596 64 660
Juli 7 607 64 671

Agustus 8 597 64 661
September 9 595 64 659
Oktober 10 596 64 660

November 11 608 64 672
Desember 12 602 64 666

Jumlah 7909
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3.2.2 Metode Weight Moving Averages

Berdasarkan data penjualan aktual lemari komik di atas dapat dicari waktu

peramalan dengan menggunakan metode  weight moving average (WMA), rata-

rata bergerak terbobotnya adalah 3 bulan. Berikut adalah rumus yang digunakan

pada metode ini dan contoh perhitungan ramalan berdasarkan MA = 3 (F,MA = 3)

bulan Januari (Ft1) dan Februari (Ft2)a yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk

tabel perhitungan peramalan metode weight moving average:

Tabel 3.2 Data Hasil Peramalan Metode Weight Moving Average
Bulan Indeks Waktu 

(t)
Penjualan
Aktual (A) 

Ramalan berdasarkan
MA = 3 (F,MA = 3) 

Hasil
Peramalan

Januari 1 652 - -
Februari 2 638 - -
Maret 3 656 - -
April 4 661 649,33 650
Mei 5 653 655,50 656
Juni 6 660 656,17 657
Juli 7 671 657,83 658

Agustus 8 661 664,33 665
September 9 659 664,17 665
Oktober 10 660 661,67 662

November 11 672 659,83 660
Desember 12 666 665,83 666

Januari 13 - 667,00 667

F t  = 
∑ (Timbangan untuk periode - n )  (Penjualan dalam periode)

∑ Timbangan

F t1  = 
∑ (Timbangan untuk periode - n )  (Penjualan dalam periode)

∑ Timbangan

¿[ (3 x 656 )+ (2 x 638) + (1 x 652)
6 ]

     = 649,33

Berdasarkan tabel data hasil peramalan metode weight moving average di

atas maka dapat dilihat bahwa dengan menggunakan rata-rata bergerak terbobot 3

bulan  data  yang dihasilkan adalah stabil  tidak fluktuatif  atau rentangnya  tidak

terlalu jauh. Hasil perhitungan ramalan untuk periode yang akan datang yaitu pada
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periode ke 4 sampai periode 12 menggunakan data 3 bulan sebelum data yang

ingin diramalkan.

Perhitungan  tracking  signal pada  metode  weight  moving  average

dilakukan mulai dari bulan keempat, yaitu pada bulan april. Hal ini dikarenakan

pada metode weight moving average perhitungan sebelumnya menggunakan nilai

MA =  3  (peramalan  rata-rata  bergerak  3-bulan  terbobot).  Dibawah  ini  adalah

contoh perhitungan  tracking signal yang disertai dengan tabel hasil perhitungan

tracking signal dan grafik peta kontrol  tracking signal  pada peramalan dengan

metode WMA:

Pada kolom ke-4:  e1 = A –F

= 661 - 650

= 11     

Pada kolom ke-8 : MAD1 = 

n

dariabsolut errorforecast
  = 

1

11
  =  11

Pada kolom ke-9 : Tracking Signal  periode 4 = 

MAD

RSFE
 = 

11

11
  = 1

Tabel 3.3 Tracking Signal Peramalan Metode Weight Moving Average

Periode
(1)

Forecas
t (f) 
(2)

Aktual
(A) 
(3)

Error
e = A-
F  (4)

RSFE
Kumulat

if (5)

Absolut
e Error 

(6)

Kumulatif
Absolute

error 
(7)

MAD (7)/
(1)
(8)

Tracking
Signal (5)/

(8)
(9)

1 650 661 11 11 11 11 11 1

2 656 653 -3 8 3 14 7 1,14

3 657 660 3 11 3 17 5,67 1,94

4 658 671 13 24 13 30 7,5 3,2

5 665 661 -4 20 4 34 6,8 2,94

6 665 659 -6 14 6 40 6,67 2,1

7 662 660 -2 12 2 42 6 2

8 660 672 12 24 12 54 6,75 3,56

9 666 666 0 24 0 54 6 4

Pada kolom ke-4:  e1 = A –F

= 661 - 650

= 11     
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Pada kolom ke-8 : MAD1 = 

n

dariabsolut errorforecast
  = 

1

11
  =  11

Pada kolom ke-9 : Tracking Signal  periode 4 = 

MAD

RSFE
 = 

11

11
  = 1

Berdasarkan  data  tabel  perhiungan  yang  didapat  maka  didapat  nilai

tracking signal untuk metode weight moving average.  Data yang telah didapat

selanjutnya digambarkan pada bentuk grafik. Berikut ini adalah grafik tracking

signal weight moving average.

Gambar 3.1 Tracking Signal Metode WMA
Berdasarkan tabel hasil perhitungan tracking signal dan grafiknya untuk

metode weight moving average terlihat bahwa hasil tracking signal setiap periode

didapat dari RSFE kumulatif dibagi dengan MAD. Grafik peramalan peta kontrol

tracking signal pada metode  weight moving average yang menunjukkan bahwa

sebaran data peramalan selama 9 periode masuk ke dalam batas kontrol atas dan

batas kontrol bawah yaitu 4 dan -4. Jadi, grafik tersebut menunjukan bahwa hasil

peramalan pada metode  weight moving average untuk waktu yang akan datang

baik, karena tidak ada data peramalan yang melewati garis batas atas dan batas

bawah.

Langkah  selanjutnya  setelah  melakukan  pengolahan  data  secara

perhitungan  manual  adalah  melakukan  pengolahan  data  secara  perhitungan

software  dengan metode  weight  moving average.  Pengolahan data  perhitungan

software  ini  menggunakan  software  POM  QM  dengan  modul  peramalan

(forecasting)  dengan  metode  weight  moving  average. Berikut  ini  adalah  hasil

output dari perhitungan software pada metode weight moving average:
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Gambar 3.2 Forecasting Result Table Metode WMA
Berdasarkan hasil output pengolahan software didapat nilai MAD sebesar

5,916, nilai MSE sebesar 57,622, standard error sebear 8,607. Hasil peramalan

untuk periode selanjutnya didapat sebesar 665,945.

Gambar 3.3 Details and Errors Forecasting Result Table Metode WMA
Berdasarkan hasil gambar  output forecasting result table  dengan metode

weight  moving  average  di  atas  terlihat  bahwa  dengan  menggunakan  rata-rata

bergerak  terbobot  3  bulan  data  yang  dihasilkan  adalah  data  yang  stabil  tidak

fluktuatif  atau  rentangnya  tidak  terlalu  jauh.  Hasil  perhitungan  ramalan  untuk

periode yang akan datang adalah sebesar 666 unit  dengan rata-rata permintaan

sebesar 659,083.

 
Gambar 3.4 Tracking Signal Forecasting Result Graphic Metode WMA

Berdasarkan hasil output pengolahan software didapat nilai tracking signal

untuk periode keempat sampai periode kedua belas.  Nilai MAD pada perhitungan

WMA sebesar 5,916.
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Gambar 3.5 Forecasting Result Graphic Metode WMA
Berdasarkan  hasil  gambar  output  forecasting  result  graphic  dengan

metode  weight moving average  di atas yang menunjukkan perbandingan antara

penjualan aktual dengan hasil peramalan. Data pada penjualan aktual mengalami

fluktuasi  yang  memiliki  rentang  yang  agak  jauh  antara  periode  satu  dengan

periode  lainnya  sedangkan  hasil  peramalan  mengalami  peningkatan  maupun

penurunan dengan rentang yang tidak terlalu jauh bahkan cenderung stabil. Hasil

yang  didapat  berdasarkan  kedua  pengolahan  data  tersebut  baik  perhitungan

manual  maupun  software menghasilkan data  nilai  peramalan yang sama,  yaitu

data  setiap  periodenya termasuk ke dalam data yang stabil  sebab tidak terjadi

rentang data yang terlalu jauh untuk setiap masing-masing periode.

3.2.3 Metode Single Exponential Smoothing

Metode kuantitatif selanjutnya untuk mendapatkan hasil peramalan produk

lemari  komik  adalah  metode  single  exponential  smoothing  (SES).  Langkah

pertama yaitu memilih konstanta pemulusan () terkecil. Berikut ini adalah tabel

pengelompokkan  hasil  MAD dari  perhitungan  software dengan  metode  single

exponential smoothing (SES) untuk nilai pemulusan () 0,1 sampai dengan (0,9).

Tabel 3.4  Pengelompokan MAD dan α pada Software
SES α MAD
α = 0,1 8,544
α = 0,2 7,244

α = 0,3 6,6
α = 0,4 6,708
α = 0,5 6,992
α = 0,6 7,38
α = 0,7 7,714
α = 0,8 8,048
α = 0,9 8,344
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Berdasarkan tabel pengelompokkan hasil MAD dari perhitungan software

dengan metode single exponential smoothing (SES) untuk nilai pemulusan () 0,1

sampai dengan (0,9) maka yang tepat digunakan pada pemulusan α adalah α = 0,3.

Hal ini disebabkan karena menghasilkan nilai MAD terkecil,  yaitu sebesar 6,6.

Data  aktual  yang  dimiliki  juga  merupakan  data  stabil  yang  rentangnya  tidak

terlalu jauh oleh karena itu penggunaan α = 0,3 tepat digunakan pada metode

single exponential smoothing (SES).

Langkah selanjutnya setelah mengetahui nilai α yang tepat digunakan pada

metode  single  exponential  smoothing  yaitu  melakukan  perhitungan  manual

dengan dengan menggunakan pemulusan α = 0,3. Berikut ini contoh perhitungan

peramalan  berdasarkan  pemulusan  α  =  0,3  pada  metode  single  exponential

smoothing dan  selanjutnya  akan  ditampilkan  dalam  bentuk  tabel  perhitungan

peramalan metode single exponential smoothing:

Tabel 3.5 Data Metode Single Exponential Smoothing (SES) α = 0.3
Bulan Index Waktu

(t)
Penjualan
Aktual (A)

Ramalan α = 0,3
(F, α =0,3)

Hasil
Peramalan

Januari 1 652 659,08 660
Februari 2 638 656,96 657
Maret 3 656 651,27 652
April 4 661 652,69 653
Mei 5 653 655,18 656
Juni 6 660 654,53 655
Juli 7 671 656,17 657

Agustus 8 661 660,62 661
September 9 659 660,73 661
Oktober 10 660 660,21 661

November 11 672 660,15 661
Desember 12 666 663,70 664

Januari 13 - 664,39 665

Ft1 = 

n

AktualPenjualan
 =  

12

7909

   =  659,08 ≈  660  

Ft2 = Ft-1 + α (At-1 - Ft-1 )

= 659,08 + 0.3 (652  – 659,08)

= 656,96 ≈ 657
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Perhitungan  tracking  signal pada  metode  single  exponential  smoothing

yang  menggunnakan  nilai  pemulusan  α  =  0,3  dibuat  mulai  dari  bulan  januari

sampai dengan bulan desember. Dibawah ini adalah contoh perhitungan tracking

signal yang disertai dengan tabel hasil perhitungan tracking signal dan grafik peta

kontrol  tracking signal  pada  peramalan  dengan  metode  single  exponential

smoothing.

Pada kolom ke-4:  e1 = A –F

= 652 - 657

= -5     

Pada kolom ke-8 : MAD1 = 

n

dariabsolut errorforecast
  = 

5

5
  =  1

Pada kolom ke-9 : Tracking Signal  periode 4 = 

MAD

RSFE
 = 

5

5
  = -1

Tabel 3.6 Tracking Signal Metode Single Exponential Smoothing (SES) α = 0.3

Periode
(1)

Forecast
(f) 
(2)

Aktual
(A) 
(3)

Error
e = A-F

(4)

RSFE
Kumulatif

(5)

Absolut
e Error 

(6)

Kumulatif
Absolute

error 
(7)

MAD
(7)/(1)

(8)

Tracking
Signal
(5)/(8)

(9)

1 660 652 -8 -8 8 8 8,00 -1,00

2 657 638 -19 -27 19 27 13,50 -2,00

3 652 656 4 -23 4 31 10,33 -2,23

4 653 661 8 -15 8 39 9,75 -1,54

5 656 653 -3 -18 3 42 8,40 -2,14

6 655 660 5 -13 5 47 7,83 -1,66

7 657 671 14 1 14 61 8,71 0,11
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8 661 661 0 1 0 61 7,63 0,13

9 661 659 -2 -1 2 63 7,00 -0,14

10 661 660 -1 -1 1 64 6,40 0,00

11 661 672 11 10 11 75 6,82 1,47

12 664 666 2 12 2 77 6,42 1,87

Pada kolom ke-4:  e1 = A –F
= 652 - 660
= -8     

Pada kolom ke-8 : MAD1 = 

n

dariabsolut errorforecast
  = 

1

8
  =  1

Pada kolom ke-9  = 

MAD

RSFE
 = 

1

8
  = -1

Berdasarkan  data  tabel  perhiungan  yang  didapat  maka  didapat  nilai

tracking  signal  untuk  metode  single  exponential  smoothing.  Data  yang  telah

didapat  selanjutnya  digambarkan pada  bentuk grafik.  Berikut  ini  adalah  grafik

tracking signal single exponential smoothing.

Gambar 3.6 Tracking Signal Metode SES
Berdasarkan  tabel  data  hasil  peramalan  metode  single  exponential

smoothing di atas terlihat bahwa dengan menggunakan nilai α = 0,3 menghasilkan

data  peramalan  yang  fluktuatif  bahkan  terdapat  data  yang  keluar  dari  batas

kontrol.
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Langkah  selanjutnya  setelah  melakukan  pengolahan  data  secara

perhitungan  manual  adalah  melakukan  pengolahan  data  secara  perhitungan

software  dengan  metode  single  exponential  smoothing.  Pengolahan  data

perhitungan  software  ini  menggunakan  software  POM  QM  dengan  model

peramalan (forecasting). Berikut ini adalah hasil output dari perhitungan software

pada metode single exponential smoothing:

Gambar 3.7 Forecasting Result Metode SES
Berdasarkan hasil output pengolahan software didapat nilai MAD sebesar

6,6, nilai MSE sebesar 74,765, standard error sebear 9,559. Hasil peramalan untuk

periode selanjutnya didapat sebesar 664,295.

Gambar 3.8 Details Metode SES
Berdasarkan  hasil  gambar  ouput  forcasting  result  table  dengan metode

single exponential smoothing di atas terlihat bahwa dengan menggunakan nilai α

= 0.3 menghasilkan data peramalan yang stabil tidak fluktuatif atau rentangnya

tidak terlalu jauh. Hasil perhitungan ramalan tersebut untuk selama 12 periode

dengan  total permintaan 7909 dan rata-rata permintaan sebesar 659,083

Gambar 3.9 Tracking Signal Forecasting Result Graphic Metode SES
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Berdasrakan hasil output pengolahan software didapat nilai tracking signal

untuk periode kedua sampai periode kedua belas.  Nilai MAD pada perhitungan

SES sebesar 6,6.

Gambar 3.10 Forecasting Result Graphic Metode SES
Berdasarkan  hasil  gambar  output  forecasting  result  graphic  dengan

metode  single  exponential  smoothing (SES)  yang  menunjukkan  perbandingan

antara  penjualan  aktual  dengan  hasil  peramalan.  Data  pada  penjualan  aktual

mengalami fluktuasi yang memiliki rentang yang agak jauh antara periode satu

dengan  periode  lainnya  sedangkan  hasil  peramalan  mengalami  peningkatan

maupun  penurunan  dengan  rentang  yang  tidak  terlalu  jauh  bahkan  cenderung

stabil.

Hasil  yang  didapat  brdasarkan  kedua  pengolahan  data  tersebut  baik

perhitungan manual  maupun  software menghasilkan data  nilai  peramalan  yang

sama, yaitu data setiap periodenya termasuk ke dalam data yang stabil sebab tidak

terjadi rentang data yang terlalu jauh untuk setiap masing-masing periode. Namun

apabila  dilihat  dari  hasil  perolehannya  nilainya  menghasilkan  perbedaan

peramalan  antara  perhitungan  manual  dengan  perhitungan  software.  Hal  ini

disebabkan  karena  pada  perhitungan  software nilai  peramalan  untuk  bulan

februari langsung menggunakan nilai aktual pada bulan januari.

3.2.4 Metode Regresi Linier

Metode kuantitatif selanjutnya untuk mendapatkan hasil peramalan produk

lemari komik dengan jangka waktu yang panjang atau sampai indeks waktu yang

tak tentu adalah metode regresi linier. Berikut ini merupakan tabel data penjualan

aktual beserta perhitungan dengan menggunakan metode regresi linier.
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Tabel 3.7 Perhitungan dengan Metode Regresi Linier
Bulan

(n)
Periode

(X)
Penjualan Aktual

(Y)
X2 X.Y

Januari 1 652 1 652
Februari 2 638 4 1276
Maret 3 656 9 1968
April 4 661 16 2644
Mei 5 653 25 3265
Juni 6 660 36 3960
Juli 7 671 49 3997

Agustus 8 661 64 5288
September 9 659 81 5931
Oktober 10 660 100 6600

November 11 672 121 7392
Desember 12 666 144 7992
Jumlah (∑) 78 7909 650 51665

Berdasarkan data-data di atas dapat ditentukan nilai  peramalannya pada

masing-masing  periode.  Sebelum  menentukan  nilai  peramalan  pada  masing-

masing periode, terlebih dahulu menentukan nilai intersep (a) dan nilai  slope (b)

yang masing-masing menyatakan perpotongan dengan sumbu y dan kenaikannya.

Adapun perhitungan dalam mencari nilai a dan nilai b adalah sebagai berikut.

      

Berdasarkan hasil perhitungan nilai a dan b, diketahui bahwa hasil nilai

intersep (a) sebesar  641,39 dan hasil  nilai  slope (b) adalah sebesar 1,44.  Dari

kedua hasil nilai a dan b tersebut akan digunakan untuk menentukan persamaan

regresi linier. Adapun persamaan regresi linier dari peramalan rak pajangan adalah

sebagai berikut.    

Y  = a + bx

Y = 647,42 + (1,79)x

Adapun hasil peramalan untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 yang telah

dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.8 Peramalan dengan Metode Regresi Linier

Bulan
Indeks Waktu

(t)
Penjualan Aktual

(A)
Peramalan

Januari 1 652 649,22 650

Februari 2 638 651 651

Maret 3 656 652,79 653

April 4 661 654,58 655

Mei 5 653 656,37 657

Juni 6 660 658,16 659

Juli 7 671 659,95 660

Agustus 8 661 661,74 662

September 9 659 663,53 664

Oktober 10 660 665,32 666

November 11 672 667,11 668

Desember 12 666 668,9 669

Berikut merupakan hasil perhitungan peramalan dengan metode regresi linier pada

bulan Januari (Y1) yaitu:

Y1  = 647,42 + (1,79)x

 = 647,42 + (1,79) (1)  = 649,2 = 650
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Berdasarkan  tabel  hasil  perhitungan  peramalan  dengan  menggunakan

metode regresi linier dengan persamaan garis regresinya adalah Y =  647,42  +

(1,79)x  tampak  bahwa  pada  tabel  tersebut  memperlihatkan  hasil  peramalan

permintaan lemari komik untuk satu tahun ke depan, yaitu 12 periode mengalami

kenaikan dari setiap bulannya. 

Tracking  signal merupakan  suatu  ukuran  bagaimana  baiknya  suatu

ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Dibawah ini adalah contoh perhitungan

tracking signal yang disertai dengan tabel hasil perhitungan  tracking signal dan

grafik peta kontrol tracking signal pada peramalan dengan metode regresi linier:

Pada kolom ke-4:  e1 = A –F

= 652 - 643

= 9     

Pada kolom ke-8 : MAD1 = 

n

dariabsolut errorforecast
  = 

1

9
  =  9

Pada kolom ke-9 : Tracking Signal  periode 1 = 

MAD

RSFE
 = 

9

9
  = 1

Tabel 3.9 Tracking Signal Metode Regresi Linier

Periode
(1)

Forecast
(f)
(2)

Aktual
(A)
(3)

Error
e = A-f

(4)

RSFE
Kumulatif

(5)

Absolut
e Error

(6)

Kumulatif
Absolute

Error
(7)

MAD
(7)/(1)

(8)

Tracking
Signal
(5)/(8)

(9)

1 645 652 7 7 7 7 7,00 1,00

2 651 638 -13 -6 13 20 10,00 -0,60

3 653 656 3 -3 3 23 7,67 -0,39

4 655 661 6 3 6 29 7,25 0,41
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5 657 653 -4 -1 4 33 6,60 -0,15

6 659 660 1 0 1 34 5,67 0,00

7 660 671 11 11 11 45 6,43 1,71

8 662 661 -1 10 1 46 5,75 1,74

9 664 659 -5 5 5 51 5,67 0,88

10 666 660 -6 -6 6 57 5,70 0,00

11 668 672 4 -2 4 61 5,55 -0,36

12 669 666 -3 -5 3 64 5,33 -0,94

Berdasarkan  data  tabel  perhiungan  yang  didapat  maka  didapat  nilai

tracking signal untuk metode regresi linier. Data yang telah didapat selanjutnya

digambarkan pada bentuk grafik. Berikut ini adalah grafik tracking signal regresi

linier.

Gambar 3.11 Grafik Tracking Signal Peramalan Metode Regresi Linier
Berdasarkan tabel hasil  perhitungan tracking signal tampak bahwa nilai

yang  terdapat  pada  tracking  signal terdapat  nilai  yang  positif  dan  nilai  yang

negatif.  Tracking  signal dengan  nilai  positif  menunjukkan  bahwa  nilai  aktual

penjualan lebih besar dari nilai ramalan, sedangkan tracking signal yang bernilai

negatif menunjukkan bahwa nilai aktual penjualan lebih daripada nilai ramalan. 
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Hasil  pengolahan  data  berdasarkan  perhitungan  manual  tersebut  akan

dibandingkan dengan pengolahan software, dimana pengolahan data berdasarkan

perhitungan  software  ini  menggunakan  software  POM  QM  dengan  model

peramalan (forecasting). Berikut ini adalah hasil output dari perhitungan software

pada metode regresi linier:

Gambar 3.12 Forecasting Result Metode Regresi Linier
Berdasarkan hasil output pengolahan software didapat nilai MAD sebesar

5,009. Nilai MSE sebesar 37,236 dan standard error sebear 6,665.

Gambar 3.13 Output Forecasting Result Table Metode Regresi Linier
Berdasarkan output forecasting result table tampak bahwa hasil peramalan

penjualan pada periode yang akan datang, yaitu selama satu tahun atau 12 periode

mengalami kenaikan dari setiap bulannya. Hasil peramalan tersebut berdasarkan

total permintaan sebesar 7909. Nilai intersep sebesar 647,424 dan slope sebesar

1,794.
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Gambar 3.14 Tracking Signal Forecasting Result Graphic Metode Regresi Linier

Berdasrakan hasil output pengolahan software didapat nilai tracking signal

untuk periode pertama sampai periode kedua belas.  Nilai MAD sebesar 5,009.

Gambar 3.15 Forecasting Result Graphic Metode Regresi Linier
Berdasarkan  output forecasting result  graphic yang menunjukkan grafik

hasil peramalan penjualan lemari komik berdasarkan data aktual tampak bahwa

hasil  perhitungan peramalan  penjualan  lemari  komik mengalami kenaikan dari

setiap periodenya selama satu tahun atau 12 periode yang akan datang dengan

tanpa pembulatan, namun jika hasil peramalan mengalami pembulatan maka hasil

peramalan  penjualan  lemari  komik  stabil  setiap  bulannya.  Sedangkan  data

aktualnya  mengalami  fluktuasi  atau  cenderung  menaik  dan  menurun  setiap

periodenya.  Berdasarkan kedua pengolahan data  tersebut  baik pengolahan data

berdasarkan  perhitungan  manual  maupun  pengolahan  data  berdasarkan

perhitungan software menghasilkan nilai peramalan penjualan lemari komik yang

sama antara kedua pengolahan data tersebut. Hasil peramalan penjualan lemari

komik  dari  kedua  pengolahan  data  tersebut  selama  12  periode  ke  depan

mengalami kenaikan.

3.2.5 Moving Range
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Berdasarkan  peramalan  menggunakan  3  metode  pehitungan  maka

selanjutnya  dipilih  metode  yang  memiliki  tingkat  akurasi  peramalan  tertinggi.

Metode  yang  dipilih  adalah  metode  regresi  linier  untuk  elanjutnya  dibuat

perhitungan moving range.

MR absolut =
)tAt(F)1tA1t(F 

BKA = 2,66 x 
MR

1n
MR

MR



BKB = -2,66 x 

MR
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Berikut ini adalah contoh perhitungan beserta tabel data hasil perhitungan Moving

Range dengan data hasil peramalan pada metode regresi linier.

Pada kolom ke-4, periode 1 :  A – F  = 652 – 645 = 7 
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Tabel 3.10 Hasil Perhitungan Moving Range Menggunakan Metode Regresi Linier 

Bulan
Peramalan

(F)
Penjualan Aktual

(A)
A – F MR

MR
Absolute

Januari 645 652 7 - -

Februari 651 638 -13 -20 20

Maret 653 656 3 16 16

April 655 661 6 3 3

Mei 657 653 -4 -10 10

Juni 659 660 1 5 5

Juli 660 671 11 10 10

Agustus 662 661 -1 -12 12

September 664 659 -5 -4 4

Oktober 666 660 -6 -1 1

November 668 672 4 10 10

Desember 669 666 -3 -7 7

Total 98
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Pada kolom ke-5, periode 2 : MR = 
)tAt(F)1tA1t(F 

= 
638)651()652(645 

 = -20

Pada kolom ke-6, periode 2 : MR absolute = 
MR

 = 
20

 = 20

Berdasarkan  tabel  perhitungan  moving  range  terdapat  6  kolom,  yaitu

bulan, peramalan, penjualan aktual, A – F , MR dan MR Absolute. Kolom  A – F

merupakan  hasil  dari  pengurangan  antara  nilai  pada  kolom  penjualan  aktual

dengan  nilai  pada  kolom  peramalan.  Kolom  MR  merupakan  hasil  dari

pengurangan antara peramalan periode sebelumnya yang dikurangi aktual periode

sebelumnya dengan peramalan yang akan dihitung dikurangi  aktual  yang akan

dihitung.  Kolom MR  Absolute merupakan  hasil  nilai  dari  kolom MR yang  di

absolutkan atau diberi tanda mutlak agar menghasilkan nilai yang positif dengan

total nilai MR absolute sebesar 98.

Tabel  hasil  perhitungan  moving  range dengan  menggunakan  metode

regresi linier dapat dibuat grafik peta moving range dengan perhitungan rata-rata,

batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Di bawah ini adalah perhitungan rata-

rata  dan  batas  kontrol  atas,  batas  kontrol  bawah  pada  moving  range  beserta

grafiknya untuk metode terpilih, yaitu metode regresi linier.

1n
MR

MR




 = 

112

98



 = 8,91

BKA = 2,66 x 
MR

  = 2,66 x 8,91 =  23,70

BKB = -2,66 x 
MR

= -2,66 x 8,91 = -23,70
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Gambar 3.16 Moving Range Graphic
Berdasarkan gambar grafik peta moving range menunjukkan bahwa semua

data hasil penjualan berdasarkan perhitungan  moving range berada dalam batas

kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nilai batas kontrol atas yang sebesar 23,70

didapat dari hasil perhitungan perkalian antara 2,66 dengan MR rata-rata adalah

sebesar 8,91 sedangkan nilai batas kontrol bawah yang sebesar -23,70 didapat dari

hasil perhitungan perkalian antara -2,66 dengan MR rata-rata adalah sebesar 8,91.

Sehingga dari grafik peta  moving range dapat diketahui bahwa hasil peramalan

penjualan lemari komik adalah baik atau akurat dan valid, karena tidak terdapat

data yang keluar dari garis batas kontrol atas dan batas kontrol bawah peta moving

range.
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