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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas. Objek 

wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, wisata sejarah 

serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. 

Pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat, hal ini 

tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 

Penyelenggaraan pariwisata diarahkan untuk terwujudnya pemerataan pendapatan 

dan pemerataan kesempatan berusaha. Meningkatnya sektor pariwisata akan 

membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha. Peningkatan pendapatan 

masyarakat dan pemerintah akan mendorong sektor yang terkait lebih 

berkembang. Pariwisata tidak hanya menjual pemandangan dan keindahan alam 

tetapi juga menjual citra. Semakin baik tingkat pelayanan yang diberikan maka 

semakin baik pula citra yang diberikan objek wisata tersebut. Jumlah pengunjung 

di suatu objek wisata dari waktu ke waktu tidak tetap. Berdasarkan data yang 

terdapat pada masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan cara-cara 

tertentu dapat diketahui ramalan jumlah pengunjung pada tahun yang akan datang. 

Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan (Subagyo, 1986:3). Semakin baik hasil peramalan maka 

akan semakin baik pula perencanaan peningkatan daya tarik objek wisata. 

Peramalan adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi (Subagyo, 1986 
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: 1). Meramal adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengetahui peristiwa–

peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang mengenai objek tertentu 

dengan menggunakan pengalaman–pengalaman ataupun data historis (Awat, 1990 

: 1).  Salah satu metode peramalan yang paling tepat untuk meramalkan jumlah 

pengunjung objek wisata adalah dengan menggunakan metode Dekomposisi 

(Metode Deret Berkala) yang didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola dari kumpulan data tersebut pada masa lalu dan sekarang 

cenderung tidak berubah karena jumlah pengunjung pada objek wisata bersifat 

musiman (Subagyo, Pangestu.1986).  

Metode dekomposisi merupakan sebuah metode peramalan yang 

mencoba memisahkan tiga komponen terpisah dari pola dasar yang cenderung 

mencirikan deret data. Komponen tersebut adalah faktor trend (kecenderungan), 

siklus, dan musiman. Metode dekomposisi mempunyai asumsi bahwa data 

tersusun sebagai berikut: 

Data  = Pola + error 

= f(trend, siklus, musiman) + error 

Metode dekomposisi sering berguna tidak tidak hanya dalam menghasilkan 

ramalan, tetapi juga dalam menghasilkan informasi mengenai komponen berkala 

dan dampak dari berbagai faktor, seperti trend, musiman dan siklus. Metode 

dekomposisi merupakan suatu metode peramalan yang menggunakan empat 

komponen utama dalam meramalkan nilai masa depan. Keempat komponen 

tersebut antara lain trend, musiman, siklus dan error. Jadi prinsip dasar dari 

metode dekomposisi adalah mendekomposisikan (memecah) data dered berkala 
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menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data 

deret berkala tersebut secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan untuk membantu 

meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku deret 

data secara lebih baik (Makridakis, Wheelwright dan McGee 1992). Dalam tugas 

akhir ini, penentuan indeks musim dapat menggunakan metode rata-rata 

sederhana. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji model 

peramalan dekomposisi, selanjutnya diberi judul “PERAMALAN JUMLAH 

PENGUNJUNG OBJEK WISATA KEBUN RAYA CIBODAS DENGAN 

METODE DEKOMPOSISI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan metode Dekomposisi untuk peramalan jumlah 

pengunjung objek wisata Kebun Raya Cibodas? 

2. Berapa ramalan jumlah pengunjung di objek wisata Kebun Raya Cibodas 

setiap kuartal pada tahun 2010? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :  

1. Mengetahui penggunaan metode Dekomposisi untuk peramalan jumlah 

Pengunjung di objek wisata Kebun Raya Cibodas. 
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2. Mengetahui ramalan jumlah pengunjung di objek wisata Kebun Raya 

Cibodas pada setiap kuartal tahun 2010. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat Teoritis dan Praktis dari penulisan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis: 

a. Mengetahui cara menentukan indeks musiman, trend pada data   

deret berkala. 

b. Mengetahui bentuk peramalan data deret berkala menggunakan 

metode dekomposisi. 

2. Praktis:  

Dapat memberi masukan kepada pengambil keputusan terkait 

masalah peramalan tentang jumlah pengunjung dengan 

menggunakan metode dekomposisi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini merupakan studi literatur yang akan membicarakan tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan metode dekomposisi. Literatur diperoleh 

dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal maupun dari sumber lain yang ada 

hubungan dengan tulisan ini. Penulisan ini terbagi menjadi lima BAB. 
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 BAB I : PENDAHULUAN 

               Dalam bab ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,  

tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori – teori pendukung yang berkenaan dengan masalah 

yang ingin dikaji seperti peramalan, data deret berkala, serta metode 

dekomposisi untuk meramalkan jumlah pengunjung di objek wisata 

Kebun Raya Cibodas. 

 BAB III : METODE DEKOMPOSISI 

 Membahas tentang komponen–komponen dari metode dekomposisi.  

BAB IV : STUDI KASUS 

Aplikasi pada data serta membahas dengan menggunakan teori yang 

telah dikaji pada bab–bab sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari hasil analisa dan 

pemecahan masalah. 


