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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian peramalan 

produksi dengan menggunakan metode Single Moving Average dan 

Double Exponential Smoothing adalah sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan dengan berbagai 

tahap sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut. 

1. Implementasi perhitungan peramalan produksi pada perusahaan 

baju koko AL-Hikmah Tasikmalaya dengan menggunakan metode 

Single Moving Average dan Double Exponential Smoothing 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Langkah awal untuk melakukan perhitungan yaitu dengan 

melakukan pembagian data. 

b. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan dengan 

menggunakan metode Single Moving Average dan Double 

Exoonential Smoothing. 

c. Dan selanjutnya menghitung setiap nilai error dengan RMSE. 

2. Menentukan pola data untuk melakukan perhitungan peramalan 

dengan metode Single Moving Average dan Double Exponential 

Smoothing diperlukan data historis penjualan selama 1 tahun yaitu 

dari bulan Januari sampai Desember 2017, dan data yang 

digunakan untuk memprediksi jumlah produksi pada bulan 

berikutnya adalah data penjualan dari 3 bulan terakhir.  Data 

historis penjualan 3 bulan terakhir dapat bersifat random atau trend 

yang menentukan metode perhitungan peramalan mana yang akan 

digunakan. Karena data penjualan pada perusahaan baju koko AL-

Hikmah terdapat data random dan trend, maka data random 

dihitung dengan Single Moving Average dan data trend dihitung 

dengan Double Exponential Smoothing. 
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3. Dengan menggunakan metode Root Mean Square Error (RMSE) 

maka didapatkan kesalahan rata rata 5 untuk metode Single Moving 

Average, dan kemudian untuk Double Exponential Smoothing 

didapatkan rata-rata sebesar 6. Kedua metode tersebut menunjukan 

tingkat kesalahan peramalan yang cukup kecil dan mendekati nilai 

sebenarnya dari jumlah penjualan. Nilai peramalan jumlah produks
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i dari kedua metode ini dapat membantu untuk menentukan besar 

kenaikan dan penurunan jumlah produksi pada bulan berikutnya. 

Dengan nilai kesalahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

penggunaan metode Single Moving Average dan Double 

Exponential Smoothing cukup baik digunakan untuk perhitungan 

peramalan produksi pada perusahaan baju koko AL-Hikmah 

Tasikmalaya. 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

saran untuk peneliti berikutnya adalah sebagai berikut. 

1. Dalam melakukan proses penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan 

dapat menggunakan jumlah data yang lebih banyak agar 

perhitungan peramalannya lebih akurat. 

2. Untuk pengembangan lebih lanjut agar peneliti selanjutnya, dapat 

menggunaka metode lain agar didapatkan hasil peramalan yang 

lebih baik dengan forcest error lebih kecil. 

3. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, agar dapat membuat 

aplikasi peramalan dengan fitur yang lebih lengkap. 

 

 


