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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peramalan 

2.1.1  Definisi dan Tujuan Peramalan 

Peramalan adalah proses perkiraan (pengukuran) besarnya atau jumlah 

sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang 

dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika (Sudjana, 1989 

:254). Peramalan adalah dasar dari segala jenis perencanaan dimana hal ini sangat 

diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil yaitu menjembatani antara sistem 

dengan lingkungan (Makridakis dkk, 1993:24). Perkiraan atau pengukuran dapat 

dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Perkiraan secara kualitatif biasanya 

menggunakan pendapat dari para ahli pada bidangnya, sedangkan perkiraan secara 

kuantitatif meggunakan metode statistik dan matematik yang selanjutnya metode 

ini banyak dipakai, salah satu diantaranya adalah metode deret berkala (Awat, 

1990). 

Dalam ilmu sosial segala sesuatu serba tidak pasti dan sukar untuk 

diperkirakan secara tepat, maka dalam hal ini perlu adanya suatu metode 

peramalan. Ada dua jenis model peramalan yang utama yaitu model deret berkala 

dan model regresi (Sudjana, 1989). Pada model deret berkala pendugaan masa 

depan dilakukan berdasarkan nilai pada masa lalu dari suatu variabel dan 

kesalahan pada masa lalu. Tujuan model deret berkala adalah menemukan pola 

dalam deret data histories dan mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa depan. 
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Sedangkan model regresi mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan 

menunjukan suatu hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih variabel bebas. 

Peramalan digunakan untuk mengetahui kapan suatu peristiwa akan terjadi atau 

timbul, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Hal ini berlaku jika waktu 

tenggang merupakan alasan utama bagi perencanaan dan peramalan. Peramalan 

merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien 

(Makridakis dkk, 1993:3). Dalam membuat peramalan diupayakan supaya 

pengaruh ketidakpastian dapat diminimumkan. Dengan kata lain ramalan 

bertujuan agar perkiraan yang dibuat dapat meminimumkan kesalahan 

memprediksi (forecast error). Forecast Error bisa diukur dengan Mean Absolute 

Error (MAE) yaitu rata-rata nilai Absolute Error dari kesalahan meramal (tidak 

dihiraukan tanda positif ataupun negatifnya) dan Mean Squared Error (MSE) 

yaitu rata-rata dari kesalahan peramalan dikuadratkan (Subagyo, 1986:10), dengan 

formula sebagai berikut: 

a. Mean Absolute Error (MAE) 

��� �  ∑ |�	 
 ��	|�  
b. Mean Squared Error (MSE)  

�� �  ∑ |�	 
 ��	|��  

Dimana : 

�	 : data sebenarnya 

��	 : data ramalan dihitung dari model yang digunakan waktu t 

n : banyaknya data hasil ramalan 
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Nilai error yang asli tidak dirata-ratakan sebagai ukuran besar kecilnya 

error, dengan variasi nilai positif dan negatif, sehingga kalau dijumlahkan nilai 

error menjadi kecil, akibatnya penyimpangan dari peramalan yang sebenarnya 

besar seolah-olah kelihatannya kecil karena kalau error dijumlahkan begitu saja 

error positif besar akan di hilangkan oleh error negatif yang besar. Untuk 

menghindari hal ini maka error perlu dijadikan angka mutlak atau dikuadratkan 

kemudian baru dirata-ratakan (Subagyo, 1986:10). 

Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan peristiwa yang akan 

terjadi pada masa yang akan datang. Kegunaan dari peramalan terlihat pada saat 

pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan 

atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. 

Penggunaan teknik peramalan diawali dengan pengeksplorasian kondisi (pola 

data) pada waktu-waktu yang lalu guna mengembangkan model yang sesuai 

dengan pola data itu dengan asumsi bahwa pola data pada waktu yang lalu itu 

akan berulang lagi pada waktu yang akan datang. Ramalan diperlukan untuk 

memberikan informasi sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan dalam 

berbagai kegiatan. Peramalan yang baik merupakan peramalan yang dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang baik. Pada dasarnya ada 

tiga langkah peramalan yang penting (Makridakis dkk, 1993:24),yaitu : 

1. Menganalisa data masa lalu. 

2. Menentukan metode yang dipergunakan. 
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3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang 

dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor 

perubahan. 

 

2.1.2 Hubungan Peramalan dengan Rencana 

Peramalan merupakan alat bantu penting dalam perencanaan yang efektif 

dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan jumlah pengunjung 

memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan 

khususnya penyediaan sarana prasarana pelayanan dan untuk menambah daya 

tarik objek wisata. Peramalan merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel 

berdasarkan pada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang 

berhubungan, yang didasarkan pada data historis dan pengamatan (Makridakis 

dkk, 1993:24). Rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada 

masa yang akan datang, sehingga disimpulkan bahwa peramalan dengan rencana 

ada perbedaan (Subagyo, 1986:3). Dalam bidang sosial ekonomi, meskipun tidak 

bisa membuat peramalan yang persis sama dengan kenyataan, tetapi bukan berarti 

peramalan ini tidak penting. Peramalan sangat penting sebagai pedoman dalam 

pembuatan rencana. Kegiatan dengan menggunakan peramalan akan jauh lebih 

baik dari pada tanpa peramalan sama sekali. Peramalan telah banyak digunakan 

dan membantu dengan baik berbagai manajemen sebagai dasar-dasar 

perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan (Subagyo, 1986:3). 
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2.1.3 Proses Peramalan 

Proses peramalan terdiri dari hal-hal sebagai berikut (Handoko, 

1994:260), 

a. Penentuan tujuan  

Pada tahap ini analis membicarakan dengan para pembuat keputusan 

untuk mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka dan menentukan. 

1) Variabel-variabel apa yang akan diestimasi. 

2) Siapa yang akan menggunakan hasil peramalan. 

3) Untuk tujuan-tujuan apa hasil peramalan akan digunakan. 

4) Estimasi jangka panjang atau pendek yang diinginkan. 

5) Derajat ketetapan estimasi. 

6) Kapan estimasi dibutuhkan. 

7) Bagian-bagian peramalan yang diinginkan. 

b. Pengembangan Model 

Pengembangan model merupakan penyajian secara lebih sederhana 

dari sistem yang dipelajari. Model peramalan adalah suatu kerangka analitik 

yang bisa dimasukkan data masukan, menghasilkan estimasi jumlah data di 

waktu yang akan datang (variabel apa saja yang perlu diramal). Analis 

hendaknya memilih suatu model yang menggambarkan secara realistis 

variabel-variabel yang dipertimbangkan. Misalnya jika ingin meramalkan 

jumlah pengunjung yang polanya linier, maka model yang dipilih �� � � �
��, dengan ��  menunjukkan jumlah pengunjung, X menunjukkan waktu, a 
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dan b adalah parameter–parameter yang menggambarkan posisi dan 

kemiringan garis pada grafik. 

c. Pengujian Model  

Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat 

akurasi, validitas, dan reabilitas yang diharapkan. Penerapannya pada data 

historis dan penyiapan estimasi untuk tahun-tahun sekarang dengan data 

nyata yang tersedia. Nilai suatu model ditentukan oleh derajat ketetapan hasil 

peramalan dengan kenyataannya. 

d. Penerapan Model 

Pada tahap ini, data historis dimasukkan ke model untuk 

menghasilkan suatu ramalan. Dalam kasus peramalan banyaknya pengunjung 

�� � � � ��, analisis menghitung nilai a dan b. 

e. Revisi dan Evaluasi 

Ramalan-ramalan yang telah dibuat harus senantiasa diperbaiki dan 

ditinjau kembali. Perbaikan mungkin dilakukan karena adanya perubahan- 

perubahan dalam suatu perusahaan atau instansi yang mengelola. Bagi pihak 

lain evaluasi merupakan perbandingan ramalan-ramalan dengan hasil-hasil 

nyata untuk menilai ketepatan penggunaan suatu metodologi atau teknik 

peramalan. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kualitas estimasi-estimasi 

di masa yang akan datang. 
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2.2 Macam-Macam Metode Peramalan 

Sebelum memaparkan teknik analisa deret berkala, terlebih dahulu akan 

diperkenalkan beberapa metode peramalan yang sering digunakan seseorang atau 

perusahaan. Metode peramalan merupakan cara memperkirakan secara kuantitatif 

apa yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan data yang relevan pada masa 

lalu. Metode peramalan sangat berguna untuk membantu dalam mengadakan 

pendekatan analisis terhadap pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan 

cara pemikiran, pekerjaan dan pemecahan yang sistematis, serta memberikan 

tingkat keyakinan yang lebih atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat. Peramalan 

adalah salah satu unsur yang paling penting dalam pengambilan keputusan sebab 

efektif atau tidaknya suatu keputusan, tergantung beberapa faktor yang tidak dapat 

dilihat ketika keputusan itu diambil (Subagyo, 1986:3). Berikut ini beberapa 

metode peramalan: 

a. Peramalan Subjektif 

Metode peramalan yang menggunakan intuisi peramal, hal ini terjadi karena 

kebutuhan yang mendesak, biaya yang relatif tinggi untuk menggunakan 

metode peramalan yang canggih. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 

melakukan peramalan dapat banyak atau sedikit, tetapi semuanya bersifat 

khusus individual dan tidak dapat ditiru.  

b. Peramalan Ekonometrik dan Struktural 

Pada peramalan ini, metode statistik dan matematika digunakan sebagai alat. 

Fungsi matematika digunakan untuk menggambarkan lingkungan organisasi 

yakni hal-hal yang terlibat dalam peramalan. Karena dalam model tersangkut 
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variabel random maka model ini merupakan model statistik. Tetapi karena 

variabel randomnya adalah variabel-variabel ekonomi, maka modelnya 

dinamakan model ekonometri. 

c. Model Deterministrik 

Model yang menggambarkan hubungan antara variabel yang di pelajari 

dengan waktu, dalam bentuk fungsional yang ditentukan. Kelemahan utama 

model ini adanya implikasi bahwa perubahan jangka panjang adalah sangat 

sistematik dan mudah diramalkan. 

d. Peramalan Ad-Hoc 

Peramalan yang mempertimbangkan sejarah masa lalu. 

e. Analisis Data Berkala  

Analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau 

perkembangan data selama satu periode. 

 

2.3 Konsep Dasar Data Deret Berkala 

2.3.1 Data Deret Berkala 

Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat selama periode 

tertentu, umumnya data mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan (Mason, 

1999:317). Analisis masa lalu atau deret berkala dapat digunakan oleh pihak 

manajemen untuk membuat keputusan pada saat ini serta untuk melakukan 

peramalan dan perencanaan jangka panjang. Peramalan jangka panjang biasanya 

memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun yang bergerak sampai ke masa 

datang, yang paling umum adalah proyeksi 5, 10, 15 dan 20 tahun. Penggunaan 
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jangka waktu yang cukup panjang dalam melakukan prediksi dianggap penting 

agar sebuah perusahaan atau instansi memiliki waktu untuk mengembangkan 

rencana mendatang. Teknik analisis deret berkala merupakan salah satu metode 

peramalan yang dapat memberikan sumbangan dalam membuat peramalan yang 

operasional. Ciri-ciri analisis deret berkala yang menonjol adalah bahwa deretan 

observasi dalam suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random 

yang berdistribusi bersama (Soejoeti, 1987). 

Pola data historis yang dimiliki dapat berupa horizontal , yaitu bila nilai 

data berfluktuasi disekitar rata-rata. Namun dalam kenyataannya data bervariasi 

karena dipengaruhi oleh trend yaitu rata-rata gerakan penurunan atau 

pertumbuhan jangka panjang pada serangkaian data historis. Siklis adalah 

perubahan atau gelombang pasang surut sesuatu hal yang berulang kembali dalam 

waktu lebih dari satu tahun, sedangkan musiman adalah gelombang pasang surut 

yang berulang kembali dalam waktu sekitar satu tahun (Subagyo, 1986:32). 

Gerakan atau variasi data deret berkala terdiri dari empat macam atau empat 

komponen (Supranto, 2000:216),  sebagai berikut.  

1. Gerakan trend jangka panjang 

Gerakan trend jangka panjang adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah 

perkembangan secara umum baik kecenderungan yang naik ataupun turun 

dan arah gerakan itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

2. Gerakan atau variasi siklis 

Gerakan atau variasi siklis adalah gerakan atau variasi jangka panjang 

disekitar garis trend (berlaku untuk data tahunan). Gerakan siklis ini bisa 
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terulang setelah jangka waktu tertentu (setiap 3 tahun, 5 tahun atau lebih) dan 

bisa juga terulang dalam jangka waktu yang sama. Gerakan siklis 

menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran, kemunduran, dan 

pemulihan. 

3. Gerakan atau Variasi Musiman 

Gerakan musiman merupakan gerakan deret berkala naik turunnya pada saat-

saat tertentu dan menunjukkan pola yang sama pada waktu-waktu yang sama 

pula. 

4. Gerakan atau Variasi Random 

Gerakan random adalah gerakan atau variasi yang menunjukkan gerakan 

tidak teratur. Gerakan ini biasanya terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan 

sehingga sangat sulit diperkirakan, biasanya dapat disebabkan oleh faktor - 

faktor insidental seperti perang, pemogokan, bencana alam dan semacamnya. 

Waktu timbulnya faktor-faktor ini sama sekali tidak teratur dan biasanya 

berjalan dalam waktu yang sangat singkat, namun akibat dan timbulnya faktor 

ini demikian besarnya sehingga dapat mengubah komponen yang lama sangat 

drastis.  

2.3.2 Fungsi Autokovariansi dan Autokorelasi (Fak) 

Apabila data deret berkala stasioner, maka kovariansi antara �	 dan �	�� 

dirumuskan sebagai berikut : 

��� ��	���	��� � ����	�����	����� �  �! 
 � = autokovariansi lag ke-", sedangkan # �, " � 0,1,2, … ( disebut fungsi 

autokovariansi. 
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Korelasi antara �	 dan �	�� dirumuskan sebagai berikut : 

)� � �����	, �	���*+��,��	���,��	���- �  � . 

dengan  . � ��,��	� � ��, ��	���, selajutnya )� disebut autokorelasi lag ke- ", 

sedangkan #)�, " � 0,1,2 … ( disebut fungsi autokorelasi (Fak), dengan ). � 1. 

Pada prakteknya, )� ditaksir oleh ,� (autokorelasi sampel), dengan nilai : 

)� � ���. �  /� . 

Fak ini berperan dalam mengidentifikasi model deret berkala yang cocok, 

yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap nilai ,� untuk mengetahui apakah 

nilainya secara efektif menuju nol setelah lag tertentu. 

2.3.3 Fungsi Autokorelasi Parsial (Fakp) 

Fakp digunakan untuk mengukur korelasi antara �	 dan �	��. Fakp yaitu 

himpunan autokorelasi parsial untuk berbagai lag-", didefinisikan sebagai berikut: 

0�� � |1�2||1�| , " � 1, 2, … 

dengan |)�| adalah determinan matriks autokorelasi " 3 " yaitu 

|1�| �
455
56 1        )7 … )��� )��7)7        1 … )��8 )���)�       )7 … )��9 )��8:                :                 :)��7     )��� … )7 1 ;<<

<=
 

dengan |1�2| adalah determinan matriks autokorelasi dengan kolom terakhir 

diganti dengan 

>)7)�:)�
? 


