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ABSTRAK 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS), Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) termasuk dalam 5 Provinsi 

sebagai penghasil ternak sapi terbesar dan menjadi daerah yang didorong menjadi sumber ternak nasional. Rata-

rata tingkat pertumbuhan sapi dalam 7 tahun terakhir adalah 8,14%. Program NTT sebagai provinsi ternak harus 

didukung dengan program swasembada daging, karena merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. 

Selain itu, perlu dukungan ilmu lain yang konprehensif seperti analisis populasi sapi yang ilmiah, valid, dan 

terpercaya yang digunakan untuk memprediksi data masa depan berdasarkan data time series. Sistem prediksi yang 

handal dan akurat dengan metode statistik, riset operasi, dan komputer akan memberikan informasi kepada 

pemangku kepentingan untuk mengurangi kesalahan dan memperkecil ketidakpastian pada masa depan. Pada 

penelitian ini, dilakukan analisis data populasi sapi yang dihimpun secara tahunan atau long term time series. 

Analisis time series berkaitan dengan pola dan konsistensi data yang tidak tergantung pada waktu, nilai rata-rata, 

varians, dan kovarian. Metode yang diambil adalah exponential smoothing dan moving averages(MAV). Pada 

exponential smoothing dilakukan simulasi nilai konstanta pemulusan, sedangkan pada  MAV dibandingkan simple 

MAV dan weight MAV dengan mensimulasikan nilai bobot(weight) untuk mendapatkan nilai 

kehandalan(robustness) dan nilai akurasi(accuracy). Hasil penelitian adalah membandingkan nilai kehandalan dan 

keakuratan prediksi dengan ukuran RMSE dan MAPE. Hasil perhitungan exponential smoothing didapat nilai α 

terbaik = 0.999 yakni RMSE=60.119,054, dan MAPE 5,067 %. Hasil simulasi alpha(α) ditemukan makin besar α  

akurasi prediksi makin baik. Pada Simple MAV didapat hasil RMSE terbaik pada metode MAV Lag 1 yaitu 

61.093,937 dan MAPE terbaik 5,065%. Pada perhitungan prediksi dengan Weight MAV didapat hasil RMSE dan 

MAPE terbaik pada nilai Weight untuk t-2=0.1 dan t-1=80 dengan RMSE=62.106,394, dan MAPE = 4,990 %. Dari 

simulasi nilai weight pada t-2 dan t-1 ditemukan bahwa jika nilai weight pada t-2 tetap dan pada t-1 membesar 

maka akurasi prediksi bertambak baik. Nilai t-1 membesar dan konvergen para nilai t-2 ≥ 80. Sebaliknya jika nilai 

t-1 tetap dan nilai t-2 membesar maka error prediksi menjadi besar. Perbandingan akurasi prediksi Simple MAV 

dan Weight MAV,  didapat nilai RMSE dari simple MAV lebih baik 1,62% dari Weight MAV. Sedangkan nilai 

MAPE weight MAV lebih baik 1,51% dari Simple MAV. Pada perhitungan perbandingan akurasi prediksi antara 

exponential smoothing dan MAV terbaik  didapat nilai RMSE dari exponential smoothing lebih baik 3,34% dari 

Weight MAV. Sedangkan hasil persentase perbandingan relatif nilai MAPE weight MAV lebih baik 1,50% dari 

exponential smoothing. 

. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu indikator untuk menentukan kemajuan suatu negara adalah menggunakan indikator tingkat 

konsumsi daging. Dibandingkan negara lain tingkat konsumsi daging di Indonesia masih rendah. Hal ini perlu 

ditingkatkan dengan program swasembada daging secara nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) termasuk 

dalam 5 Provinsi penghasil ternak sapi terbesar selain Jawa Tengah, Jawa Timur, Selawesi Selatan, Bali, dan NTB. 

Saat ini NTT menjadi salah satu daerah yang didorong menjadi sumber ternak nasional. Data sensus Badan Pusat 

Statistik(BPS) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan populasi sapi di NTT 7 tahun terakhir adalah 

8,14% yang dihitung berdasarkan pada Tabel 1.  

Berdasarkan analisis trend, pertumbuhan sapi mulai meningkat sejak mengalami fluktuasi pada tahun 1998, 

namun mengalami peningkatan sejak 2002 dengan rata-rata 3,2% pertahun. Tingkat fluktuasi menyebabkan 

ketidakstabilan pada pemenuhan kebutuhan daging sapi dan konsumsi lokal. Penelitian oleh Priyanti (2011) 

menguraikan faktor-faktor penyebabnya adalah selain mobilitas perdagangan sapi yang sangat tinggi, juga berkaitan 

dengan bibit, pola pengelolaan, dan ketersediaan pakan.  

Selain penguatan di bidang peternakan, perlu dukungan ilmu lain yang konprehensif seperti analisis data 

populasi sapi yang ilmiah, valid, dan terpercaya. Salah satunya adalah analisis data masa lalu populasi sapi yang 

disusun secara runtun waktu (time series) yang digunakan untuk memprediksi data masa depan. Sistem prediksi 

yang handal dan akurat baik dari metode statistik, riset operasi, dan komputer akan memberikan informasi kepada 

pemangku kepentingan untuk mengurangi kesalahan dan memperkecil ketidakpastian pada masa depan.  

Pada penelitian ini, dilakukan analisis data populasi sapi yang dihimpun secara tahunan atau long term time series. 

Analisis data time series berkaitan dengan pola dan konsistensi data yang tidak tergantung pada waktu, nilai rata-

rata, varians, dan kovarian atau stasioneritas data. Jika data tidak stasioner diperlukan pembedaan dengan 

transformasi untuk membuatnya stasioner. Pendekatan yang dilakukan adalah kombinasi metode prediksi statistik 

seperti simulasi model Exponential Smoothing dan Moving Averages(MAV) seperti yang dilakukan oleh Lesmana 

dkk(2016). 

Tujuan yang dicapai pada penelitian adalah adalah Mendapatkan nilai kehandalan dan akurasi prediksi 

dengan membandingkan model prediksi statistik pemulusan eksponensial(Exponential Smoothing/ES) dengan  dan 

Moving Averages(MAV) berdasarkan data empiris populasi sapi NTT seperti yang dilakukan oleh Yuniastari dan 

Wirawan(2014) tentang Peramalan Permintaaan Produk Perak dan Penelitian tentang prediksi Penduduk Jawa Barat 

oleh Lesmana, dkk (2016). 

Indikator perbandingan yang diukur adalah nilai kehandalan(robustness) prediksi dengan menghitung nilai akar 

kuadrat dari rata-rata Kuadrat Error atau RMSE seperti dilakukan oleh Sireger, dkk(2016) dan nilai 

akurasi(accuracy) prediksi dengan nilai Mean Average Percentage Error(MAPE) seperti dilakukan oleh 

Lamabelawa dan Sukarto (2016).  

Hasil prediksi diharapkan menjadi rujukan untuk bagi pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kejadian masa 

depan, khususnya Pemda NTT dalam mendukung program ternak nasional, dan ketahanan pangan nasional. Luaran 

yang diharapkan adalah mendapatkan hasil analisis awal prediksi data time series dengan metode statistik. Hasil 

penelitian menjadi pijakan untuk kajian terhadap metode prediksi yang lebih handal dan akurat seperti metode soft 

computing dan kombinasi metode lainnya. 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini dijelaskan tinjauan pustaka terdahulu dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, serta 

langkah-langkah penelitian. 

 

Tinjauan penelitian tentang sapi 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyati(2012) tentang Penawaran Daging Sapi Di Indonesia memberikan 

simpulan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi daging sapi dalam negeri adalah: populasi 

ternak, dan jumlah feedloter. Peubah harga daging sapi, produksi peternakan rakyat dan lag dari produksi daging 

sapi memiliki tanda parameter dugaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai hasil proyeksi menunjukkan 

bahwa dalam sepuluh tahun ke depan ketergantungan Indonesia akan daging sapi impor semakin besar. Dalam 

penelitian oleh Harmini dkk (2011) Jika dikaitkan dengan program pemerintah yang telah mencanangkan Indonesia 

untuk swasembada daging pada tahun 2015 maka dilakukan intervensi kebijakan antara lain penguruangan 

pemotongan sapi lokal betina dan meningkatkan program kawin silang sapi lokal dengan inseminasi buatan.  

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik(BPS) NTT menunjukkan populasi sapi potong di NTT dalam 31 

tahun terakhir menunjukkan fluktuatif pada tahun 1999 - 2000 dan mulai meningkat lagi mulai tahun 2002 sampai 

tahun 2016 dan seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Metode prediksi data time series 

Metode prediksi menurut Render dkk(2012) dibagi dalam 3 model yakni: qualitative model kualitatif, model 

time series, dan model kausal. Model atau metode time series terdiri dari moving averages, exponential smoothing, 

trend projections, dan decomposition. Langkah-langkah prediksi time series terdiri dari: menentukan tujuan 

prediksi, seleksi item atau data yang diprediksi, menentukan panjang data, menentukan model prediksi, kumpulkan 

data yang diprediksi, validasi model prediksi, lakukan prediksi, dan implementasi hasil. Sedangkan tipe data time 

series yang harus diketahui adalah terdiri dari terdiri dari data Trend(T), Siklus(Cycles/ C), Musiman(Seasonality/S), 

dan Random variation (Irregular/I). 

Prediksi data runtun waktu oleh Render, dkk dalam Lamabelawa dan Sukarto(2016) bertujuan memecah data 

lampau menjadi komponen-komponen dan proyeksi ke masa depan dan mengurangi ketidakpastian dan membuat 

perkiraan lebih baik dari apa yang akan terjadi di masa depan(forecasting). Dengan kata lain, tujuan analisis data 

runtun waktu oleh adalah mengindentifikasi komponen faktor yang dapat mempengaruhi nilai dalam deret data, 

sehingga dapat digunakan untuk prediksi baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Hal lain yang penting dalam analisis data runtun waktu adalah stasioneritas data. Stasioneritas ini oleh 

Subanar dan Suhartono(2009) dimaksudkan dengan mean dan variansi data runtun waktu yang konstan, dan 

digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai struktur dari suatu proses stokastik berdasarkan jumlah pengamatan 

yang terbatas. Namun pada kenyataannya, banyak data runtun waktu yang bersifat tidak stasioner, baik dalam mean 

maupun varians. Ketidakstasioneran dalam varians diatasi dengan melakukan transformasi, sementara 

ketidakstasioneran dalam mean biasanya ditandai dengan adanya suatu trend. 

 

Tabel 1. Populasi Ternak Sapi NTT 1986 – 2016  

Sumber : BPS NTT 

Tahun Populasi Tahun Populasi Tahun Populasi Tahun Populasi Tahun Populasi 

1986 582.732 1992 751.687 1998 802.761 2004 522.929 2010 600.923 

1987 596.931 1993 767.704 1999 726.439 2005 533.710 2011 778.633 

1988 611.855 1994 811.768 2000 486.323 2006 544.482 2012 814.450 

1989 627.151 1995 803.357 2001 495.052 2007 555.383 2013 823.134 

1990 657.716 1996 802.151 2002 503.154 2008 566.464 2014 865.731 

1991 675.991 1997 792.461 2003 512.999 2009 577.552 2015 899.534 

 
2016 930.997 

 

 

Metode exponential smoothing 

Metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing dalam Render dkk (2012) merupakan metode 

prediksi yang mudah digunakan dan ditangani secara efisien oleh komputer. Teknik ini mirip dengan metode rata-

rata bergerak (Moving Averages) , metode ini melibatkan data sebelumnya seperti dirumuskan pada Persamaan 1. 

Metode ini diuraikandalam Nurmaulidar dkk (2016)merupakan sekelompok metode yang menunjukkan pembobotan 

menurun secara exponential terhadap nilai pengamatan yang lebih lama. Dalam metode ini terdapat satu atau lebih 

konstanta pemulusan atau nilai alpha (α) yang diberikan secara acak antara bilangan 0 sampai 1 yang merupakan 

bobot yang dikenakan pada nilai observasi. Metode inimenggunakan bobot berbeda untuk data masa lalu, bobotnya 

berciri menurun atau naik secara eksponensial dari titik data yang terakhir sampai dengan titik awal. Jika bobotnya 

diplot, dapat dilihat bahwa bobot tersebut menurun secara eksponensial. Bentuk umum dari metode pemulusan 

(smoothing) eksponensial ini adalah: 

Ft+1 = αXt + (1 – α)Ft                                        (1) 

dimana : Ft+1 = nilai prediksi baru (untuk periode t+1),  Xt = data aktual periode sebelumnya ke-t,  Ft = data 

prediksi periode sebelumnya (waktu ke-t),  α = parameter pemulusan (0<α<1) 
 

Metode moving averages 

Metode pergerakan rata-rata(moving averages) didefinisikan sebagai suatu fungsi ft,1untukperiode waktu t 

sebagai periodeperamalandimana pada waktu (t+1)dibuatsetelahmengamati nilai rata-rata data aktual Xt  sampai data 

Xt-N-1 dimana N didefinisikan sebagai jumlah periode sebelumnya atau Lag yang diberikan. Secara matematis 

Render dkk(2012) dalam Lamabelawa dan Sukarto(2016) mendefinisikan bahwa moving Averages secara 

matematis merupakan pergerakan rata-rata, yang berfungsi sebagai perkiraan permintaan periode berikutnya, 

dinyatakan sebagai berikut: 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMPUTASI(SENTIKOM) 

AULA Universitas Nusa Cendana Kupang, Kupang – 20 Juli 2017 
 

28 

 

𝑀𝐴 =  
 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠𝑛𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑠

𝑛
                                                     (2) 

 

Dimana n jumlah periode moving Averages. 

 

Secara matematika dalam Render dkk(2012) dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐹𝑡+1 =
𝑌𝑡+𝑌𝑡−1+⋯+𝑌𝑡−𝑛+1

𝑛
                                                             (3) 

 

Dimana Ft+1 = prediksi data (t+1), Yt = data aktual periode ke t , n = nilai dari rata-rata periode. 

 

Pada simple MAV diberikan bobot yang sama (1/n) pada data yang digunakan untuk prediksi. Di sisi lain, 

teknik weight MAV memungkinkan bobot yang berbeda untuk setiap data pengamatan sebelumnya. Metode Weight 

MAV memberikan nilai bobot / weight yang lebih besar pada observasi yang baru. Prediksi ini lebih responsif 

terhadap perubahan pola data yang terjadi. Kelemahan pemberian bobot yang bervariasi akan merespon nilai 

menjadi fluktuatif secara acak pada data prediksi.  Perumusan weight moving average dalam Render dkk (2012) 

sebagai berikut:  

 

𝐹𝑡 =
  𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡  𝑖𝑛  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑖  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  𝑖𝑛  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  𝑖 

  𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡 
                                             (4) 

 

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐹𝑡+1 =
𝑤1𝑌𝑡+𝑤2𝑌𝑡−1+⋯+𝑤𝑛𝑌𝑡−𝑛+1

𝑤1+𝑤2+⋯+𝑤𝑛
                                                                       (5) 

 

Ft+1 = prediksi data pada (t+1), wi = bobot dari data ke-i, Yt = data aktual ke-t , n = total data 

 

Kriteria pemilihan metode terbaik 

Untuk membandingkan tingkat kehandalan dan akurasi metode-metode peramalan, dilakukan metode 

evaluasi menurut beberapa kriteria pemilihan model dengan nilai RMSE dan MAPE. 

Root Mean Square Error(RMSE) 

Akar dari kuadrat rata-rata kesalahan atau Root Mean Square Error(RMSE) digunakan untuk membandingkan 

berbagai jenis metode peramalan yang dilakukan pada himpunan data yang sama seperti dilakukan Siregar 

dkk(2016). RMSE adalah suatu teknik untuk menentukan kehandalan dari model forecasting dengan mengambil 

akar dari rata-rata kuadrat kesalahan untuk suatu model forecasting. MSE menggunakan nilai pangkat dua (square). 

Keuntungan penggunaan kuadrat adalah nilai error yang peramalan lebih besar dibandingkan dengan nilai absolut. 

Rumusan MSE sebagai berikut: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
  𝑋𝑡−𝑋 𝑡 

2𝑛
𝑡=1

𝑛
  =   

 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

𝑛
                                                         (6) 

 

dimana 𝑛 = jumlah data , 𝑒𝑡  = nilai kesalahan dari 𝑋𝑡 − 𝑋 𝑡 . 𝑋𝑡= nilai data aktual, 𝑋 𝑡  =  nilai prediksi. 

 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) 

Pengukuran MAPE direkomendasikan untuk mengevaluasi tingkat akurasi peramalan seperti dilakukan 

Lamabelawa dan Sukarto(2016).MAPE adalah suatu teknik untuk menentukan akurasi dari model peramalan dengan 

mengambil rata-rata dari kesalahan absolut sebagai suatu persentasi nilai observasi. Nilai MAPE memberikan 

petunjuk mengenai besar rata-rata kesalahan absolut peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya, dan 

dinyatakan pada Persamaan MAPE berikut ini. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
  

𝑒𝑡
𝑋𝑡

 𝑛
𝑡=1

𝑛
× 100                                                          (7) 

dimana 𝑛 = jumlah data, 𝑒𝑡  = nilai kesalahan dari 𝑋𝑡 − 𝑋 𝑡 . 𝑋𝑡  = nilai data aktual,  𝑋 𝑡  =  nilai prediksi. 

ada. 
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Prosedur penelitian 

Prosedur dan langkah-langkah penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik, Propinsi NTT dan pengambilan data time series melalui data secara 

daring dan atau internet. 

 

2. Populasi dan sampel 

Pada penelitian ini populasi adalah data populasi sapi Propinsi NTT. Sampel data yang diambil adalah data runtun 

waktu yang dihimpun secara tahunan(long term time series) sebanyak 31 data dari tahun 1986 sampai dengan tahun 

2016.  

3. Langkah-langkah penelitian 

Prosedur penelitian dijelaskan tentang langkah-langkah metode prediksi dengan exponential smoothing seperti yang 

dilakukan oleh Siregar dkk(2016) sebagai berikut: 

a. Akuisisi data time series.  

b. Tabulasi data dan disimpan array pada file dat 

c. Inisialisasi data stasioner apakah data trend, atau data musiman( seasonal value). 

d. Inisialisasi bobot pemulusan α untuk metode ES dan bobot w untuk weight moving average. 

e. Prediksi dengan exponential smoothing. 

f. Menghitung nilai RMSE dan MAPE dari model exponential smoothing. 

g. Prediksi dengan metode simple moving averages 

h. Menghitung nilai RMSE dan MAPE metode simple moving averages 

i. Prediksi dengan metode weight moving averages. 

j. Menghitung nilai RMSE dan MAPE metode weight moving averages 

k. Mensimulasikan nilai konstanta α dan bobot w untuk mendapatkan RMSE dan MAPE terbaik. 

l. Membandingkan hasil RMSE dan MAPE dengan metode simple MAV dan Weight MAV.  

m. Membandingkan hasil RMSE dan MAPE dari MAV terbaik dan exponential smoothing dengan menentukan 

perbandingan relatif dan persentasenya. 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil dan penjelasan penelitian diuraikan sebagai berikut: 

a) Tabulasi data dan disimpan secara larik 
Data-data populasi sapi yang dihimpun pertahun disimpan dengan program spreedsheet Excel versi 2010 seperti 

Tabel 1. Data disimpan secara larik dalam 31 baris dan 1 kolom. 

 

b) Prediksi dengan single exponential smoothing 
Pada prediksi dengan metode Pemulusan eksponensial tunggal (Single Exponential Smoothing/Single ES) 

menggunakan 31 data pada Tabel 1 dan Persamaan (1) menghasilkan nilai RMSE dan MAPE pada beberapa varian 

konstanta pemulusan (α ) seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai RMSE dan MAPE Single ES 

 

No 
Konstanta 

smoothing 

Single ES 

RMSE MAPE (%) 

1 α=0,1 135530,989 16,785 

2 α=0,2 119905,280 14,262 

3 α=0,3 104240,890 11,908 

4 α=0,4 91455,459 9,993 

5 α=0,5 81800,593 8,537 

6 α=0,6 74631,613 7,448 

7 α=0,7 69292,260 6,602 

8 α=0,8 65293,364 5,897 

9 α=0,9 62301,486 5,408 

10 α=0,91 62048,531 5,361 

11 α=0,99 60289,251 5,079 

12 α=0,999 60119,054 5,067 

 

Berdasarkan Tabel 2. Terlihat nilai akurasi prediksi terbaik pada α=0,999 dengan nilai RMSE=60.119,054 dan  

MAPE= 5,067%. 
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c) Prediksi dengan Simple Moving Averages(MAV) 
Perhitungan ini dengan 2 teknik yaitu simple MAV dan Weight MAV. Jumlah data atau n yang dirata-ratakan  

atau lag sebanyak 4 lag yakni: 1,2,3,4. Hasil kehandalan dan akurasi prediksi MAV dari 31 data dihitung 

berdasarkan Persamaan 3 dan terlihat pada Tabel 3. Nilai RMSE dan MAPE berdasarkan Persamaan 6 dan 

Persamaan 7, didapatkan nilai terbaik pada Lag ke 1 yakni RMSE 61.093,94 dan MAPE 5,07%.  

 

Tabel 3. Perbandingan nilai RMSE dan MAPE 

Metode Simple MAV  Lag 1,2,3,4 

 

Lag RMSE MAPE(%) 

1 61093,937 5,065 

2 77476,608 7,215 

3 92767,564 9,197 

4 107694,370 10,912 

 

Pada prediksi dengan Weight Moving Averages(MAV) diambil dari model MAV lag 2 menggunakan 

Persamaan 4 dan Persamaan 5. Berdasarkan Tabel 4, jika nilai weight pada t-2 membesar dan nilai weight pada t-1 

tetap, maka nilai RMSE dan MAPE akan membesar. Jika nilai weight pada t-2 tetap dan nilai weight pada t-1 

membesar maka RMSE dan MAPE mengecil atau akurasi prediksi bertambah baik. Dengan melakukan simulasi 

terhadap nilai Weight, jika nilai t-2 tetap dan nilai t-1 diubah membesar akan mengalami stagnasi nilai MAPE pada 

nilai weight t-2 ≥ 70.  

 

Tabel 4. Perbandingan nilai RMSE dan MAPE 

Metode Weight MAV  Lag 2 

 

Weight Lag 2 
RMSE MAPE(%) 

t-2 t-1 

0.1 0.1 77476,608 7,215 

0.1 0.2 71231,156 6,412 

0.1 0.9 64271,468 5,321 

0.1 2 63058,628 5,087 

0.1 10 62275,154 5,002 

0.1 70 62109,825 4,991 

0.1 80 62106,394 4,990 

0.2 0.1 84522,101 8,018 

0.2 0.9 66438,399 5,686 

0.2 10 62469,394 5,015 

0.2 80 62130,427 4,992 

0.3 0.1 88285,876 8,419 

0.3 10 62664,866 5,027 

0.9 0.1 95389,102 9,141 

0.9 80 62299,359 5,003 

2 0.1 97955,373 9,393 

2 2 77476,608 7,215 

2 80 62566,991 5,021 

10 0.1 99827,562 9,575 

10 80 64546,724 5,371 

 

Selanjutnya dilakukan perbandingan performasi prediksi antara metode Simple MAV dan Weight MAV dengan 

yang hasilnya terlihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, Metode simple MAV lebih baik dibandingkan dengan 

weight MAV pada nilai MSE yakni 1,62% . Pada nilai MAPE metode weight MAV lebih baik 1,50%  dibandingkan 

Simple MAV. 
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Tabel 5. Perbandingan Simple MAV dan Weight MAV 

 

No Nilai 

 

MAV Perbandingan 

Simple Weight Relatif % 

1 RMSE 61093,937 62106,394 0,016 1,62 

2 MAPE 5,065 4,990 0,015 1,51 

 

Selanjutnya dilakukan perbandingan performasi prediksi antara metode moving Averages terbaik dan exponential 

smoothing dengan yang hasilnya terlihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6. Nilai RMSE pada metode exponential 

smoothing lebih baik 3,34% dibandingkan metode moving Averages, sedangkan pada nilai MAPE metode moving 

Averages lebih baik 1,5% dibandingkan dengan metode exponential smoothing. 

. 

 

Tabel 6. Perbandingan performasi Metode MAV dan Exponential Smoothing  

 

No Nilai 

 

Metode  Perbandingan 

MAV ES Relatif % 

1 RMSE 62.106,394 60.100,659 0,033 3,34% 

2 MAPE 4,990 5,065 0,015 1,50% 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1) Ketepatan prediksi metode statistik dengan simple pergerakan rata-rata (simple moving Averages) dan weight 

moving Averages, dan pemulusan eksponensial (eksponential smoothing)  tergantung pada pola data atau trend. 

Pola data yang stasioner akan berpengaruh terhadap kehandalan dan akurasi peramalan. 

2) Pada perhitungan prediksi data populasi ternak Sapi Propinsi NTT dengan metode pemulusan eksponensial 

tunggal atau single exponential smoothing didapat hasil RMSE dan MAPE terbaik pada nilai α = 0.999. yaitu 

RMSE=60.119,054, Sedangan MAPE terbaik  yaitu 5,067 %. Dari simulasi alpha(α) ditemukan makin 

membesar α  maka nilai RMSE dan MAPE makin kecil dan konvergen para nilai α ≥  0,999.  

3) Pada perhitungan prediksi data populasi ternak sapi Propinsi NTT dengan metode Simple MAV didapat hasil 

RMSE terbaik pada metode MAV Lag 1 yaitu 61.093,937 dan  MAPE terbaik 5,065%. 

4) Pada perhitungan prediksi data populasi ternak sapi Propinsi NTT dengan metode Weight MAV didapat hasil 

RMSE dan MAPE terbaik pada nilai Weight untuk t-2 = 0.1 dan t-1 = 80. Nilai RMSE  yaitu 62.106,394, 

Sedangan MAPE terbaik  yaitu 4,990 %. Dari simulasi nilai weight antara t-2 dan t-1 ditemukan bahwa jika  

Jika nilai weight pada t-2 tetap dan pada t-1 membesar maka RMSE dan MAPE maka akurasi prediksi 

bertambak baik. Nilai t-1 membesar dan akan mengalami stagnasi atau konvergen para nilai t-2 ≥ 80. Sebaliknya 

jika nilai t-1 tetap dan nilai t-2 membesar maka error prediksi menjadi besar. 

5) Pada perhitungan perbandingan akurasi prediksi dengan Simple MAV dan Weight MAV dengan menguji 31 

data time series,  didapat hasil persentase perbandingan relatif nilai RMSE dari simple MAV lebih baik 1,62% 

dari Weight MAV. Sedangkan hasil persentase perbandingan relatif nilai MAPE weight MAV lebih baik 1,51% 

dari Simple MAV. 

6) Pada perhitungan perbandingan akurasi prediksi antara metode exponential smoothing terbaik dan  MAV terbaik  

yakni Weight MAV dengan menguji 31 data time series,  didapat hasil persentase perbandingan relatif nilai 

RMSE dari exponential smoothing lebih baik 3,34% dari Weight MAV. Sedangkan hasil persentase 

perbandingan relatif nilai MAPE weight MAV lebih baik 1,50% dari exponential smoothing. 

7) Berdasarkan hasil pengujian metode exponential smoothing dan moving Averages khususnya pada weight 

moving Averages dapat ditingkatkan nilai kehandalan(robustness) dan nilai akurasi(accuracy) dengan 

mensimulasikan nilai α dan nilai weight dengan algoritma genetik atau algoritma soft computing lainnya seperti 

sistem fuzzy dan jaringan syaraf tiruan.  
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