
FORECASTING  

 

PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN FORECASTING 

 Program ini mempraktekkan time series forecasting dan linear regresi. 

Metode time series meliputi simple average, moving average, dengan atau tanpa 

trend, singgle dan double exponential smoothing dengan atau tanpa trend, 

adaptive exponential smoothing, linear regresion, dan winters model serta metode 

forecasting yang lainnya.program ini dapat mengolah data historis lebih dari 1000 

data yang bergantung pada memori komputer. Pada program dapat menambah 

atau mengurangi data historis untuk waktu yang berjalan dengan memilih 

memodifikasi data asli. Ketika mempraktekkan time series forecasting, anda 

mungkin diminta untuk menyediakan  parameter untuk model spesifik yang anda 

pilih, atau dengan TSFC search (criterion search) untuk parameter terbaik yang 

didasarkan pada ukuran performansi yang dispesifikasikan. TSFC mengikuti anda 

untuk menentukan inisial nilai seperti inisial forecast dan index seasonality. Anda 

dapat memilih beberapa option dalam memplotingkan hasil daari forecasting.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CATATAN TEKNIS PROGRAM FORECASTING (TSFC) 

1. TSFC menghitung peramalan berdasarkan data historis (time series data). 

Model time series forecasting yang tersedia adalah : 

a. Simple average 

b. Weighted moving average 

c. Moving average with linear trend 

d. Single exponential smoothing 

e. Exponential smoothing with linear trend 

f. Dan lain-lain 

2. beberapa metode memerlukan pemakai untuk memasukkan parameter 

tambahan. Sebagai contohnya, moving average memerlukan jumlah dari 

periode yang berjalan (moving periods), dan exponential smoothing  

meemrlukan smoothing constan dan atau trend constan. 



3. Terdapat empat ukuran performance yang disediakan dalam TSFC untuk 

time series forecasting. Keempat ukuran performance tersebut adalah 

mean absolut deviation (MAD), mean square deviation (MSD), mean 

absolut percent error (MAPE), cumulative forecast error (CFE). 

4. Berdasarkan salah satu dari empat ukuran performance diatas, program 

dibiarkan mencari parameter terbaik untuk model spesifik yang 

berdasarkan pada tersedianya rentang parameter.  

5. Pada time series forecasting tersedia pilihan dalam memplotkan peramalan 

dengan layar dengan skala yang berbeda. 

 

CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN (SOLVING PROBLEM) 

Dalam seksi ini, akan diberikan contoh kasus untuk menunjukkan 

bagaimana cara dalam memasukkan dan menyelesaikan masalah. 

Contoh kasus 

Volume penjualan dari perusahaan untuk dua puluh empat bulan terakhir 

ditunjukkan pada tabel 1. Dengan menggunakan single exponential smoothing 

dengan constan smoothing  3.0 , ramalkan penjualan 12 bulan kedepan. 

Bulan Penjualan Bulan Penjualan Bulan Penjualan 

1 398 9 430 17 487 

2 395 10 460 18 500 

3 290 11 465 19 530 

4 400 12 473 20 500 

5 410 13 480 21 505 

6 425 14 465 22 550 

7 450 15 435 23 555 

8 440 16 470 24 580 

 

 

 

 



 

Enter the Problem (Masukkan Permasalahan) 

1. Pilih atau klik new problem pada menu file. 

2. Gambar 1 menunjukkan problem spesifikation (spesifikasi dari masalah). 

Pilih time series forecasting. 

3. Gambar 2 menunjukkan data historis selama 24 bulan terakhir. 

 

Gambar 1  Spesifikasi permasalahan 

 



Gambar 2  Data Historis 

 

Solve Problem (Penyelesaian Masalah) 

1. Pilih “Perform Forecasting” dari menu “solve and analyze”. Gambar 3 

akan menampilkan model forecasting dan interaksinya. Klik option “single 

exponential smoothing”. Program akan meminta parameter yang 

dispesifikasikan, kemudian klik “OK”. Setelah beberapa detik, peramalan 

dapat ditampilkan hasilnya. Gambar 4 dan gambar 5 akan menunjukkan 

hasil dari peramalan. 

 

Gambar 3  Metode Forecasting 



 

Gambar 4  Hasil Forecasting 

 

Gambar 5  Lanjutan Hasil Forecasting 

 



2. Setelah peramalan dilakukan,  pilih  “show the forecasting detail” dari 

menu “Result “ untuk menunjukkan hasil detail dari peramalan. Gambar 6 

dan gambar 7  menunjukkan forecasting detail. 

 

Gambar 6  Detail Peramalan 

 

Gambar 7  Lanjutan Detail Peramalan 

 



3. anda juga dapat memilih “show the forecasting in graph” dari menu 

“Result” untuk memplotkan hasil dari peramalan. Gambar 8 menunjukkan 

chart/grafik dari peramalan. Jika hasil dari plot lebih dari satu halaman, 

gunakan panah kiri dan kanan untuk memilih halaman. Anda dapt 

menekan “P” untuk mengeprint Chart/Grafik. 

 

Gambar 8  Grafik Hasil Peramalan 

 

Mencari Dengan Parameter Terbaik 

 Kita dapat mencoba parameter lain dan mengulang program peramalan 

untuk mencapai hasil yang lain. TSFC menyediakan petunjuk pencarian untuk 

menemukan parameter terbaik. Pada bagian ini akan dicoba mendemontrasikan 

proses pencariam parameter terbaik. 

1. Pilih “Perform Forecasting” dari menu “Solve and Analyze” dan pilih 

single expenential smoothing. Program akan meminta parameter yang 

dicari dan ukuran performance peramalan. Gambar 9 menunjukkan 

spesifikasi dari parameter dan spesifikasi ukuran perfomance MAD. 

Setelah interaksi beakhir, program akan mencaari parameter terbaik untuk 

ukuran performance yang dispesifikasikan. 



 

Gambar 9  Spesifikasi Parameter dan Ukuran Performance 

2. Setelah pencarian/peramalan dilakukan, pilih “show the forecasting detail” 

dari menu “Result” untuk menampilkan detail dari hasil peramalan. 

Gambar 10 dan gambar 11 menunjukkan hasil detail dari peramalan. MAD 

baru adalah 26.2609. 

 

Gambar 10  Hasil Detail Peramalam Dengan Search The Best 



 

Gambar 11  Lanjutan Hasil Detail Peramalam Dengan Search The Best 

3. Anda dapat memilih “show the forecasting in chart” dari menu “Result” 

untuk memplotkan hasil peramalan dalam bentuk grafik. Gambar 12 

menunjukkan grafik hasil peramalan. 

 

Gambar 12  Grafik Hasil Peramalan Dengan Search The Best 


