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PENGERTIAN 
Peramalan adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan 

dalam memprediksi peristiwa di masa mendatang.  

Data historis  Penjualan tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, dst  

Peramalan dapat bersifat subjektif atau intuitif. 

Data historis kemudian di proyeksi menggunakan model matematika 

Peramalan melibatkan kombinasi di antara keduanya yakni menggunakan 

model matematika disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari manajer 



Peramalan Horizon Waktu 

- Peramalan jangka pendek  peramalan dgn rentang 1 tahun ke 

bawah umumnya adalah 3 bulan 

 

- Peramalan jangka menengah  dgn rentang 3 bulan hingga 3 tahun 

 

- Peramalan jangka panjang  dgn rentang 3 tahun atau lebih 

Tipe Peramalan 
Peramalan terdiri dari: 

- Peramalan ekonomi 

- Peramalan teknologi 

- Peramalan permintaan 



Pentingnya Strategi terhadap Peramalan 

- Manajemen Rantai Pasokan 

  Hubungan baik dgn pemasok dapat menjamin keunggulan biaya, 

 inovasi produk, dan kecepatan pangsa pasar bergantung pada 

 peramalan yang akurat 

 

- Sumber Daya Manusia 

 Perekrutan, pelatihan, dan penempatan pekerjaan bergantung 

 pada permintaan yang diantisipasi. Jika departemen sumber daya 

 manusia harus merekrut pekerja tambahan tanpa pengetahuan, 

 jumlah pelatihan akan menurun dan kualitas para pekerja akan 

 menurun pula 

 

- Kapasitas 

 Kapasitas yang tidak memadai dapat mengurangi jumlah 

 konsumen dan pangsa pasar. Disisi lain, kelebihan dalam 

 kapasitas juga membuat biaya melambung tinggi 



TUJUH LANGKAH DALAM 

SISTEM PERAMALAN 
1. Menentukan penggunaan dari peramalan 

2. Memilih barang yang akan diramalkan 

3. Menentukan horizon waktu dari peramalan 

4. Memilih model peramalan 

5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

peramalan 

6. Membuat Peramalan 

7. Memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya 



Pendekatan Peramalan 

- Peramalan Kuantitatif 

     Menggunakan macam model matematik bergantung pada data historis. 

- Peramalan Kualitatif 

     Mengandalkan faktor intuisi dari pengambil keputusan. 

Ikhtisar Metode Kualitatif 

- Opini dari dewan eksekutif 

- Metode Delphi 

- Gabungan karyawan bagian penjualan 

- Survei Pasar 

Ikhtisar Metode Kuantitatif    

- Pendekatan awam 

- Pergerakan rata-rata 

- Penghalusan eksponensial 

- Proyeksi kecenderungan 

- Regresi garis } Associative models 

Time series models 



Peramalan Time Series 
Data peramalan runtut waktu mengimplikasikan bahwa nilai masa 

mendatakan diprediksikan hanya dari nilai dari masa lalu. Komponen dalam 

runtut waktu adalah sebagai berikut: 

- Kecenderungan 

- Musiman 

- Siklus 

- Variasi secara acak 

Pendekatan Awam 

Cara paling sederhana dalam mengasumsikan permintaan utk periode 

selanjutnya yang mana periode sebelumnya akan sama dengan 

permintaan dalam periode yang baru. 



Pergerakan Rata-rata 
Menggunakan rata-rata dari periode terkini n terhadap data utk meramal 

periode berikutnya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut 

Pergerakan rata-rata = 
∑ Permintaan dalam periode n sebelumnya 

      n 

Contoh: Donna’s Garden Supply ingin peramalan pergerakan rata-rata 3 

bulanan, meliputi peramalan untuk Januari dst sebagai berikut: 

Bulan Penjualan Aktual 

Januari 10 

Februari 12 

Maret 13 

April 16 

Mei 19 

Juni 23 

Juli 26 

Agustus 30 

September 28 

Oktober 18 

November 16 

Desember 14 

(10 + 12 + 13)/3 = 11 2/3 

(12 + 13 + 16)/3 = 13 2/3 

(13 + 16 + 19)/3 = 16 

(16 + 19 + 23)/3 = 19 1/3 

(19 + 23 + 26)/3 = 22 2/3 

(23 + 26 + 30)/3 = 26 1/3 

(26 + 30 + 28)/3 = 28 

(30 + 28 + 18)/3 = 25 1/3 

(28 + 18 + 16)/3 = 20 2/1 



Pergerakan rata-rata tertimbang/bobot 

Pergerakan rata-rata bobot 

∑ (( Bobot untuk periode n) Permintaan dalam periode n) 

                 n 

Bulan Penjualan Aktual 

Januari 10 

Februari 12 

Maret 13 

April 16 

Mei 19 

Juni 23 

Juli 26 

Agustus 30 

September 28 

Oktober 18 

November 16 

Desember 14 

((3 x 13) + (2 x 12) + (1 x 10))/6 = 12 1/6 

((3 x 16) + (2 x 13) + (1 x 12))/6 = 14 1/3 

((3 x 19) + (2 x 16) + (13))/6 = 17 

((3 x 23) + (2 x 19) + (16))/6 = 20 ½ 

((3 x 26) + (2 x 23) + (19))/6 = 23 5/6 

((3 x 30) + (2 x 26) + (23))/6 = 27 1/2 

((3 x 28) + (2 x 30) + (26)))/6 = 28 1/3 

((3 x 18) + (2 x 28) + (30))/6 = 23 1/3 

((3 x 16) + (2 x 28) + (28))/6 = 18 2/3 

Bobot Bulan 

3 1 bulan yang lalu 

2 2 bulan yang lalu 

1 3 bulan yang lalu 

6 



Penghalusan Eksponensial 
Pergerakan rata-rata bobot yang poin datanya ditimbang oleh sebuah 

fungsi eksponensial 

Ft = Ft-1 + α (At-1 – Ft-1) 

Dimana : Ft   = Peramalan baru 

  Ft-1  = Peramalan periode sebelumnya 

  α    = Penghalusan (bobot) Konstan (0 < = α < = 1) 

  At-1  = Permintaan aktual periode sebelumnya 

Pada Januari, diler mobil memprediksi permintaan pada Februari untuk 142 Ford Mustang, 

permintaan aktual pada Februari adalah 153 unit. Dengan menggunakan penghalusan konstan 

yang dipilih oleh manajemen dengan α = 0,20, maka diler ingin meramalkan permintaan pada 

Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial 

Peramalan Maret = 142 + 0,2 (153 – 142) = 142 + 2,2 = 144,2 



MENGUKUR KESALAHAN PERAMALAN 

Kesalahan Peramalan = Permintaan Aktual – Nilai Peramalan 

Deviasi Rata-Rata yang Absolut  

  

 MAD = ∑ [ Aktual – Peramalan] 

   n 

Selama 8 kuartal yang lalu, Pelabuhan Baltimore memiliki gandum dalam 

kuantitas yang banyak dan dibongkar dari kapal. Manajer operasional 

pelabuhan ingin menguji penggunaan penghalusan eksponensial untuk melihat 

seberapa baik teknik tersebut dapat berjalan dalam memprediksi tonase yang 

dibongkar. Ia menerka bahwa peramalan di kuartal pertama adalah 175 ton 

nilai konstan yang akan diteliti: α = 0,10 dan α = 0,50 



Kuart

al 

Tonase 

Aktual yang 

dibongkar 

Peramalan dengan α = 0,10 Peramalan dengan α = 0,50 

1 180 175 175 

2 168 175 + 0,10 (180 – 175) = 175,50 175 + 0,50 (180 – 175) = 177,50 

3 159 175,50 + 0,10 (168 – 175,50) = 174,75 177,50 + 0,50 (168 – 177,50) = 

172,75 

4 175 174,75 + 0,10 (159 – 174,75) = 173,18 172,75 + 0,50 (159 – 172,75) = 

165,88 

5 190 173,18 + 0,10 (175 – 173,18) = 173,36 165,88 + 0,50 (175 – 165,88) = 

170,44 

6 205 173,36 + 0,10 (190 – 173,36) = 175,02 170,44 + 0,50 (190 – 170,44) = 

180,22 

7 180 175,02 + 0,10 (205 – 175,02) = 178,02 180,22 + 0,50 (205 – 180,22) = 

192,61 

8 182 178,02 + 0,10 (180 – 178,02) = 178,22 192,61 + 0,50 (180 – 192,61) = 

186,30 

9 178,22 + 0,10 (182 – 178,22) = 178,59 186,30 + 0,50 (182 – 186,30) = 

184,15 



Kuartal Deviasi Absolut dengan α = 0,10 Deviasi absolut untuk α = 0,50 

1 180 – 175      = 5,00 180 – 175      = 5,00 

2 168 – 175,5   = 7,50 165 – 177,50 = 9,50 

3 159 – 174,75 = 15,75 159 – 172,75 = 13,75 

4 175 – 173,18 = 1,82 175 – 165,88 = 9,12 

5 190 – 173,36 = 16,64 190 – 170,44 = 19,56 

6 205 – 175,02 = 29,98 205 – 180,22 = 24,78 

7 180 – 178,02 = 1,98 180 – 192,61 = 12,61 

8 182 – 178,22 = 3,78 

                         82,45 

182 – 186,30 = 4,30 

                         98,62 

MAD =  

∑| Deviasi 

       n 

10,31 

 

Maka nilai konstan = 0,10 lebih 

disukai 

12,33 



Kesalahan rata-rata yang dikuadratkan (MSE) 

MSE = ∑ [ Kesalahan Peramalan (Deviasi Absolut) ]2 

   n 

Kuartal Deviasi Absolut α = 0,10 

1 52            = 25 

2 7,52        = 56,25 

3 15,752  = 248,06 

4 1,822      = 3,31 

5 16,642  = 276,69 

6 29,982   = 898,80 

7 1,982    = 3,92 

8 3,782    = 14,29 

               1.526,52 

1.526,52/8 = 190,8 



Persentase kesalahan rata-rata absolut 

MAPE =  100|Aktual𝑛
𝑖−1   − Peramalan baru| ∶ Aktual 

n 

Kuartal Tonase Aktual Peramalan nilai 

konstan = 0,10 

Kesalahan persentase absolut 

1 180 175 100(5/180) = 2,78% 

2 168 175,50 100(7,5/168) = 4,46% 

3 159 174,75 100(15,75/159) = 9,90% 

4 175 173,18 100(1,82/175) = 1,05% 

5 190 173,36 100(16,64/190) = 8,76% 

6 205 175,02 100(29,98/205) = 14,62% 

7 180 178,02 100(1,98/180) = 1,10% 

8 182 178,22 100(3,78/182) = 2,08% 

Jumlah persentase 44,75% 

44,75% : 8 = 5,59% 



Penghalusan Eksponensial dengan 

Penyesuaian Kecenderungan 

Langkah 1 : Menghitung peramalan rata-rata  

                    Ft = α(At) + (1 – α) (Ft-1 + Ti) 

 

Langkah 2 : Menghitung kecenderungan  

       Tt = β (Ft – Ft-1) + (1 – β) Ti 

 

Langkah 3 : Menghitung peramalan termasuk kecenderungan  

       FITt = Ft + Tt 

Bulan Permintaan 

Aktual 

Bulan Permintaan 

Aktual 

1 12 6 21 

2 17 7 31 

3 20 8 28 

4 19 9 36 

5 24 10 

Mis: nilai α = 0,2 dan β = 0,4  

Peramalan rata-rata awal 

bulan adalah 11, serta 

kecenderungannya adalah 2 

unit.   



Langkah 1: Peramalan rata-rata untuk bulan 2:  

     F2 = (0,2)(12) + (1 – 0,2)(11 + 2) 

         = 2,4 + (0,8)(13) = 2,4 + 10,4 = 12,8 unit  

 

Langkah 2: Kecenderungan dalam bulan 2: 

     T2 = 0,4(12,8 – 11) + (1 – 0,4)(2) 

         = (0,4)(1,8) + (0,6)(2) = 0,72 + 1,2 = 1,92 

 

Langkah 3: Peramalan termasuk kecenderungan bulan 2: 

      FIT2 = 12,8 + 1,92 = 14,72 Unit 



PROYEKSI 

KECENDERUNGAN 



Proyeksi Kecenderungan 

• Proyeksi kecenderungan menyesuaikan garis kecenderungan 
dengan rangkaian poin data historis dan kemudian, 
memproyeksikan kemiringan garis dalam peramalan masa 
mendatang baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

• Pada bagian ini kita akan fokus pada kecenderungan 
linier/garis lurus. 

• Metode yang digunakan: least square: Pendekatan garis lurus 
yang meminimalkan jumlah kuadrat dari vertikal atau garis 
deviasi pada masing2 observasi aktual. 

• Formula: ŷ = a + bx 
• Ŷ: nilai variabel yang telah dihitung untuk kemudian diprediksi 

(dependen/terikat) 

• a: perpotongan sumbu ŷ 

• b: kemiringan garis regresi (tingkat perubahan dalam ŷ untuk 
perubahan yang diberikan dalam x) 

• x: variabel independen (tidak terikat) dalam kasus ini adalah waktu.  



Grafik & Pengembangan 



Contoh  



Variasi Musiman dalam Data 

• Variasi musiman dalam data adalah pergerakan secara 

teratur dalam rangkaian data yang terkait dengan 

kejadian yang berulang, misalnya cuaca atau hari libur. 

• Hal yang sama, memahami variasi musiman sangat 

penting untuk perencanaan kapasitas dalam organisasi 

yang menangani lonjakan muatan barang. Dalam apa 

yang disebut dengan model musiman perkalian, faktor 

musiman dikalikan dengan estimasi rata-rata permintaan 

untuk memproduksi peramalan musiman. 



Variasi Musiman dalam Data 

Disini terdapat beberapa langkah yang bisa kita ikuti: 

• Menemukan rata2 permintaan historis tiap musim dgn menjumlahkan 
permintaan untuk bulan tersebut dalam masing2 tahun dan 
membaginya dgn jumlah tahun dari data yang tersedia. 

• Menghitung rata2 permintaan selama sepanjang bulan dgn membagi 
tota rata2 permintaan tahunan dengan jumlah musim. Misal: 120 per 
tahun dibagi 12 bulan = 10 unit per bulan. 

• Mengihtung indeks musiman, dengan membagi rata2 permintaan 
historis bulan tersebut (langkah 1) dgn rata2 permintaan selama 
sepanjang bulan dari langkah 2. contoh rata2 histori permintaan 3 
tahun 8 unit dan rata2 permintaan sepanjang bulan 10 unit, maka 
indek musiman untuk januari 8/10=0,8.  

• Estimasi total permintaan tahunan untk tahun berikutnya. 

• Membagi estimasi total permintaan tahunan ini dgn jumlah musim, 
kemudian dikalikan dgn indeks musiman tiap bulan. Hal inilah yang 
akan memberikan peramalan musiman. 



Contoh  



Lanjutan  



Variasi Siklus pada Data 

• Siklus (cycles) seperti variasi musiman pada data, tetapi 

terjadi setiap beberapa tahun, bukan minggu, bulan, atau 

kuartal. Peramalan variasi siklus dalam runtun waktu sulit 

dilakukan. Hal ini disebabkan oleh siklus meliputi 

bermacam-macam faktor yang menyebabkan ekonomi 

bergerak dari resesi menuju perluasan menuju ke resesi 

selama bertahun-tahun.faktor-faktor ini meliputi atas 

ekspansi secara nasional maupun negara dalam waktu 

euphoria dan penyusutan perhatian. 



Pembelajaran 6: Metode Peramalan 

Asosiatif: Analisis Regresi dan Korelasi 
• Tidak seperti peramalan runtun waktu, model peramalan 

asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variable 

yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksikan. 

Ketika variable yang terkait ini telah diketahui, model 

statistika akan dibuat dan digunakan untuk meramalkan 

barang menarik. Pendekatan ini lebih kuat daripada 

metode runtun waktu yang hanya menggunakan nilai 

historis untuk peramalan variable. 

• Metode peramalan asosiatif kuantitatif yang sangat 

banyak digunakan adalah analilis regresri linear (linear-

regression analysis). 



Penggunaan Analisis Regresi untuk 

Peramalan 
• Kita dapat menggunakan model matematika yang sama 

yang kita terapkan dalam metode kuadrat kecil atas 

proyeksi kecenderungan untuk membuat analisis regresi 

linear. Variabel yang dependen yang akan kita ramalkan 

tetap adalah ŷ. Akan tetapi, sekarang variabel 

independen, x, tidak lagi waktu. Kita menggunakan 

persamaan : 
ŷ = a + bx 

Dimana : 

ŷ = nilai dari variabel dependen 

a = perpotongan sumbu y 

b = kemiringan garis regresi 

x = variabel independen 



Standart Kesalahan dari Estimasi  

• Untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi, kita harus 
menghitung standar kesalahan dari estimasi, Sy,x. Perhitungan 
ini dinamakan dengan standar deviasi dari regresi. Ini 
mengukur kesalahan dari variabel yang dependen, y, terhadap 
regresi, bukan terhadap rata-rata. Persamaan merupakan 
gambaran yang mirip dengan yang ditemukan pada sebagian 
besar buku statistik untuk menghitung standar deviasi dari rata-
rata aritmatika : 

 
 

 

 

Dimana :  

y = nilai y tiap-tiap poin data  

yc = nilai variabel dependen yang hiutng, dari persamaan regresi  

n = jumlah poin data  



Koefesien Korelasi untuk Garis 

Regresi  
• Persamaan regresi adalah salah satu cara untuk 

menggambarkan sifat dari hubungan di antara dua variabel. 
Garis regresi bukan berhubungan dengan “sebab dan akibat”. 
Mereka menggambarkan hubungan diantara variabel-variabel. 
Persamaan regresi menunjukan bagaimana salah satu variabel 
terkait dengan nilai dan perubahan dalam variabel lainnya. 

• Cara lainnya unruk mengevaluasi hubungan diantara dua 
variabel adalah dengan menghitung koefisian terhadap 
korelasi. Ukuran ini mencerminkan derajat atau kekuatan 
hubungan linear. 

• Untuk menghitung r, kita menggunakan banyak data yang 
sama yang diperlukan lebih awal untuk menghitung a dan b 
untuk garis regresi. Persamaan yang lebih panjang untuk r 
adalah : 

 



Analisis Regresi Multipel 

• Regresi multipel adalah perluasan praktis dari model regresi 
sederhana yang baru saja kita pelajari. Ini memungkinkan kita 
untuk membangun model dengan beberapa variable 
independen bukan hanya satu variabel. Sebagai contoh, jika 
Nodel Construction memasukkan rata-rata tingkat bunga 
tahunan dalam modelnya untuk meramalkan penjualan 
renovasi,maka persamaan yang tepat akan menjadi sebagai 
berikut :  

ŷ = a + b1x1 + b2x2  

dimana :  

y = variabel dependen  

a = a konstan, perpotongan y  

x1 dan x2 = nilai dari dua variabel independen, area sistem penggajian 
dan tingkat bunga,  

masing –masing  

b1 dan b2 = koefisien untuk dua variabel independen  



Pembelajaran 7: Pengawasan dan 

Pengendalian Peramalan 
• Salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk 

memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah 

dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal 

penelusuran adalah pengukuran mengenai seberapa 

baiknya peramlaan dalam memprediksikan nilai 

aktualnya. 

• Sinyal penelusuran akan dihitung sebagai kumulatif 

kesalahan dibagi dengan rata-rata deviasi yang absolut 

(MAD), yaitu : 



Penjelasan Rumus: 



Penjelasan  

• Sinyal penelusuran yang positif mengindikasikan bahwa 

permintaan lebih besar daripada peramalan. Sinyal 

negatif berarti bahwa permintaan lebih sedikit daripada 

peramalan.  

• Sinyal penelurusan yang baik, salah satu kumulatif yang 

rendah memiliki sebanyak mungkin kesalahan yang 

positif daripada kesalahan yang negatif. 



Penghalusan Adaftif 

• Peramalan adaptif mengacu pada computer yang 

memonitor sinyal penelurusan dan menyusaikan diri jika 

sinyal melewati limit yang telah ditetapkan. Misalny, ketika 

diterapkan pada penghalusan eksponensial, koefisien α 

dan β yang pertama dipilih pada nilai basis yang 

meminimalkan kesalahan peramalan dan kemudian 

disesuaikan menurut kapan pun computer mencatat 

sinyal penelusuran yang menyimpang. Proses ini disebut 

penghalusan adaptif (adaptive smoothing). 



Peramalan Fokus 

• Peramalan fokus didasarkan pada dua prinsip berikut : 

1. Model peramalan yang canggih yang tidak selalu lebih 

baik daripada yang sederhana 

2. Tidak terdapat teknik tunggal yang akan digunakan 

untuk seluruh produk atau jasa 



Pembelajaran 7: Peramalan dalam Sektor 

Jasa 
• Peramalan dalam sector jasa menyajikan beberapa 

tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sector 

ritel adalah menelusuri permintaan dengan 

mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek 

yang baik. 

• Toko Ritel Khusus. Tempat fasilitas ritel khusus, misalnya took 

bunga, mungkin memiliki pola permintaan yang tidak biasa lainnya, 

dan pola tersebut akan berbeda tergantung pada hari libur. 

• Restoran Cepat Saji. Restoran cepat saji sangat berhati-hati 

bukan hanya mingguan, harian, dan jam, tetapi bahkan 15 menit 

variasi dalam permintaan yang mempengaruhi penjualan. Oleh 

karena itu, peramalan permintaan yang terperinci diperlukan. 








