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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas yang berdiri pada tahun 

2006 dengan kampus delinitif yang berada di daerah Kelapa Dua Summarecon 

Gading Serpong, Kabupateng Tangerang. Universitas ini diresmikan pendiriannya 

pada tanggal 20 November 2006 (UMN, 2018). 

Seiring perkembangan waktu, reputasi Universitas Multimedia Nusantara 

dinilai sangat baik dari penilaian akademik, profil, sejarah, dan visi dan misi. Maka 

dari itu, Universitas Multimedia Nusantara juga menyediakan website untuk 

mengakses seluruh konten-konten dari profil, pendaftaran, akademis, 

kemahasiswaan, berita-berita, dan prestasi. 

Calon-calon mahasiswa siswa SMA dan SMK Indonesia, ingin mencari 

universitas-universitas di seluruh Indonesia. Setiap kali pengguna mengunjungi 

website tersebut akan dihitung data pengunjung berdasarkan dari Semrush. 

Semrush merupakan layanan gratis dari website menampilkan data statistik 

pengunjung sebuah situs web dan ada juga layanan berbayar untuk mendapatkan 

semua akses. Semrush dapat menelusuri pengunjung berdasarkan informasi 

halaman pengacu, termasuk mesin pencarian, iklan, jaringan pay-for-click, email 

marketing, mengunjugni situasi berdasarkan negara, dan juga tautan yang 

terkandung dalam dokumen-dokumen. Semua data-data tersebut ada didalam 

internet dan bisa mengakses dengan membuat akun baru di website Semrush. 

Marketing adalah suatu proses sosial dan managemen dimana individu dan 

kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan melalui proses penciptaan dan 
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pertukaran produk dan nilai (Kotler,1993). mempromosikan Universitas 

Multimedia Nusantara agar mendapatkan calon-calon mahasiwa mendaftar ke 

Universitas Multimedia Nusantara. Data yang dimiliki pihak marketing bisa 

digunakan lanjut untuk prediksi pengunjung, sehingga dalam prediksi data 

pengunjung berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Penulis memutuskan untuk 

menanyakan kepada orang-orang yang bekerja bagian marketing dan pihak 

marketing menyetujui untuk membuat sistemnya. 

Dalam ilmu algoritma Moving Average ada empat macam algoritma Simple 

Moving Average, Cumulative Moving Average, Weighted Moving Average, dan 

Exponential Moving Average. Diantara emapt jenis algoritma tersebut penulis 

memilih Weighted Moving Average karena merupakan salah satu bagian teknik 

penghalusan data (smoothing) dari kelompok rata atau moving average bergerak 

yang memiliki bobot (Agusta dan Nhita, 2016). Setelah itu, akan dilanjutkan 

dengan evaluasi Weighted Mean Absolute Percentage Error. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

adalah bagaimana implementasi algoritma Weighted Moving Average untuk 

memprediksi trafik situs umn.ac.id dan evaluasi dengan metode WMAPE. 

1.3. Batasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka batasan masalah adalah data yang 

digunakan untuk prediksi adalah data pengunjung traffic value tahun 2019. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan weighted moving 

average untuk mengetahui jumlah trafik berikutnya dengan evaluasi dengan metode 

WMAPE. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai sarana pengambil keputusan untuk prediksi 

data masa depan untuk pihak marketing UMN. Berdasarkan hasil prediksi maka, 

pihak marketing dapat mengembangkan aplikasi lebih baik daripada sebelumnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang masalah lalu ditambahkan dengan Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan uraian teori terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu 

Universitas Multimedia Nusantara, Marketing, Semrush, Weighted Moving 

Average, dan Weighted Moving Average Percentage Error. 

3. BAB III METODOLOGI DAN PERANANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan uraian metodologi penelitian dan perancangan sistem yang 

terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, 

tabel struktur, flowchart, dan tampilkan kasar yang dibangun. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini berisikan hasil implementasi weighted moving average, WMAPE, 

dan evaluasi dari pihak marketing. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan.
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