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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1    Metode Penelitian 

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini 

1. Studi literatur 

Mempelajari metode–metode peramalan yang akan digunakan dan 

memilih metode peramalan yang akan dipakai dalam penelitian. 

2. Data collection 

Data collection merupakan metode yang digunakan untuk  mendapatkan 

data mentah yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, data 

mentah yang dibutuhkan  adalah data historis nilai tukar mata uang IDR 

terhadap USD dan EUR. Data historis nilai tukar mata uang IDR terhadap 

USD dan EUR didapat dengan cara mengunduh data tersebut di website 

www.oanda.com/currency/historical-rates/. Data historis yang diunduh 

berupa data harian yang terdiri dari tanggal, harga close. 

Data historis yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis IDR–

USD dan IDR-EUR dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Data yang 

akan menjadi data sampel  pada penelitian ini adalah data historis IDR-

USD dan IDR-EUR tahun 2004 sampai dengan 2008. Data historis tahun 

2009 sampai dengan 2011 akan menjadi data testing. 
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3. Perancangan Model 

Merancang model peramalan  berdasarkan metode Exponential Moving 

Average  dan  Trend Projection. Perancangan model ini terdiri dari : 

a) Use case diagram 

 
Gambar 3.1 Use case diagram  

 

 

Use case diagram ini menjelaskan hubungan user terhadap 

sistem. Tampak dalam gambar 3.1, use case diagram di atas terdiri 

dari  satu actor yaitu user dan lima use case yaitu loading data, 

peramalan dengan metode Exponential Moving Average, 

peramalan dengan metode Trend Projection, menampilkan hasil 
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peramalan, dan menghitung error rata-rata dari kedua metode 

tersebut.  

Loading data adalah proses dimana user dapat 

menambahkan  data mentah ke dalam database. Untuk melakukan 

peramalan, user dapat memilih satu dari dua metode ataupun 

memilih kedua metode sekaligus. Kedua metode tersebut adalah 

Exponential Moving Average dan Trend Projection. Setelah 

melakukan peramalan, maka user dapat menghitung error rata-rata 

yang dihasilkan oleh tiap metode. 

b) Entity Relationship Diagram 

 
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram 

 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram 

yang menggambarkan hubungan antara entitas satu dengan lainnya. 
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Pada gambar 3.2, ERD memiliki tiga entitas yang saling 

berhubungan. Ketiga entitas tersebut adalah Data Historis, EMA, 

dan Trend Projection. Data historis memiliki tiga attribute, yaitu 

tanggal,  pair currency, dan harga. EMA memiliki empat attribute, 

yaitu previous EMA, price, periode, dan alpha. Trend Projection 

juga memiliki empat attribute, yaitu price, periode, intercept, dan 

slope. 

Hubungan antara EMA dan data historis adalah satu EMA 

dapat memprediksi banyak data historis. Hubungan antara Trend 

Projection dan data historis adalah satu Trend Projection dapat 

memprediksi banyak data historis.  

c) Class Diagram 

Class Diagram pada program ini tediri dari tiga class, yaitu 

forecast, EMA, dan TP. Class forecast ini memiliki  empat buah 

attribute, yaitu harga, periode, error, dan MSE. Class forecast 

memiliki dua buah method, yaitu getHarga() dan getDiff(). Class 

forecast dapat diturunkan menjadi class EMA dan class TP.  
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Gambar 3.3 Gambar class forecast 

 

 

Class turunan EMA memiliki tiga buah attribute  dan tiga 

buah method. Ketiga attribute tersebut adalah alpha, SMA, dan 

hasil. Beberapa method yang dimilik class EMA adalah 

count_SMA(), clear_SMA(), dan forecast_EMA(). Class turunan 

TP juga memiliki tiga buah attribute dan tiga buah method. Ketiga 

attribute tersebut adalah intercept, slope, dan ft. Beberapa method 

yang dimiliki class TP adalah clear_TP(), forecast_TP_1(), dan 

forecast_TP_2(). Fungsi forecast_TP_1() merupakan fungsi yang 

meramalkan data dengan metode Trend Projection yang sesuai 

dengan landasan teori, sedangkan fungsi forecast_TP_2() 

merupakan fungsi yang meramalkan data dengan metode Trend 

Projection yang telah dimodifikasi oleh peneliti. 
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d) Activity Diagram 

Activity Diagram  yang dibutuhkan dalam pembuatan 

program perbandingan metode peramalan ini adalah loading data, 

peramalan dengan metode Exponential Moving Average, 

peramalan dengan metode Trend Projection, menampilkan hasil 

peramalan, dan menghitung error rata-rata dari kedua metode.  

 
Gambar 3.4  Gambar Activity Diagram loading data 

 

 

Seperti pada gambar 3.4, loading data diawali dengan 

upload data. Upload data adalah aktivitas dimana user dapat 

memasukkan data masukan  ke dalam database. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan validasi data, aktivitas ini bertujuan 

memastikan apakah data yang dimasukkan sesuai   dengan tipe 

field yang  ada dalam tabel. Apabila data yang dimasukkan tidak 

sesuai, maka user akan diminta kembali untuk melakukan upload 

data lagi. Loading data berakhir apabila data yang dimasukkan 

user sudah sesuai. 
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Gambar 3.5 Gambar Activity Diagram peramalan dengan metode 

Exponential Moving Average 

 

Gambar 3.5 menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi saat  

proses peramalan dengan metode Exponential Moving Average. 

Pertama-tama, menentukan tanggal awal dan tanggal akhir yang 

nantinya digunakan sebagai batasan dalam pengambilan data 

historis dalam database.  Aktivitas selanjutnya adalah menentukan 

periode untuk peramalan. Penentuan periode peramalan dilanjutkan 

dengan pengambilan data historis dalam database. Data historis 

yang diambil berdasarkan jarak waktu tertentu. Jarak waktu 

tersebut didapat dari proses penentuan tanggal awal dan tanggal 

akhir yang sudah dilakukan sebelumnya. Peramalan EMA ini 

diakhiri dengan melakukan peramalan dengan metode EMA sesuai 

dengan periode yang ditentukan. 
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Gambar 3.6 Gambar Activity Diagram peramalan dengan metode 

Trend Projection 

 

Gambar 3.6 menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi 

dalam  proses peramalan menggunakan metode Trend Projection. 

Aktivitas awal peramalan Trend Projection sama dengan aktivitas 

awal peramalan Exponential Moving Average, yaitu penentuan 

tanggal awal dan tanggal akhir yang dilanjutkan dengan 

menentukan periode untuk peramalan. Namun,  peramalan Trend 

Projection ini tidak seperti peramalan Exponential Moving 

Average. Peramalan Trend Projection memerlukan hasil dari 

metode least square untuk melakukan peramalan.  
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Gambar 3.7 Gambar Activity Diagram menampilkan hasil 

peramalan 

 

Gambar 3.7 menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi 

dalam  proses menampilkan hasil peramalan yang didapat dari 

kedua metode. Pertama-tama, melakukan mendapatkan nilai hasil 

peramalan dari metode peramalan yang telah dilakukan. Setelah 

mendapatkan nilai hasil peramalan tersebut, dilakukan 

menampilkan hasil peramalan dalam bentuk grafik. 

 

 
Gambar 3.8  Gambar Activity Diagram menghitung error rata-rata 

dari dua metode 

 

 

Gambar 3.8 menjelaskan aktivitas apa saja yang terjadi 

dalam  proses menghitung error dari kedua metode tersebut  dan 

memasukkannya ke dalam indikator MSE. Pertama-tama, 
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mendapatkan nilai dari hasil peramalan yang telah dilakukan. 

Setelah mendapatkan nilai dari hasil peramalan tersebut, user dapat 

menghitung nilai error yang didapatkan dari hasil pengurangan 

nilai data asli dengan nilai peramalan. Nilai error yang didapat dari 

setiap metode akan dimasukkan ke metode MSE. Nilai dari 

perhitungan MSE nantinya menjadi tolak ukur metode manakah 

yang memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. 

e) Sequence diagram 

Pada penelitian ini, terdapat lima sequence diagram. 

Kelima sequence diagram tersebut adalah sequence diagram untuk 

loading data, sequence diagram untuk peramalan menggunakan 

metode Exponential Moving Average, sequence diagram untuk  

peramalan dengan menggunakan metode Trend Projection, dan 

sequence diagram untuk menghitung error rata-rata dari kedua 

metode. 

Proses membandingkan metode peramalan diawali dengan 

proses loading data. Loading data adalah proses dimana user 

memasukkan data ke dalam database.  Berikut ini penjelasan dari 

urutan proses loading data. 
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Gambar 3.9 Sequence diagram untuk loading data 

 

Seperti pada gambar 3.9, forecast_UI menampilkan form 

kepada user terlebih dahulu. User memasukkan data yang akan 

disimpan ke dalam database. Forecast_UI akan melakukan proses 

verifikasi data terlebih dahulu. Verifikasi ini digunakan untuk 

memastikan apakah data yang dimasukkan sesuai dengan field 

yang terdapat dalam tabel di database. Apabila verifikasi data 

berhasil, maka forecast_UI akan memasukkan data ke dalam 

database. Sequence diagram ini berakhir pada proses penampilan 

notifikasi bahwa data telah berhasil disimpan ke dalam database. 
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Gambar 3.10 Sequence diagram peramalan dengan metode 

Exponential Moving Average 

 

Gambar 3.10 menjelaskan bagaimana urutan proses user 

memilih metode peramalan Exponential Moving Average. Pertama-

tama, forecast_UI menampilkan form yang digunakan user untuk 

mengisi data yang diperlukan untuk melakukan proses peramalan. 

Setelah user mengisi data ke form tersebut, maka forecast_UI akan 

menyimpan data tersebut dan mengirimkannya ke class EMA. 

Data tersebut berupa jenis pasangan mata uang, tanggal awal, 
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tanggal akhir, dan periode. Class EMA akan menerima data 

tersebut dan melakukan proses peramalan berdasarkan data 

tersebut. Hasil dari peramalan tersebut disimpan ke dalam 

database.  

 
Gambar 3.11 Sequence diagram untuk peramalan dengan metode 

Trend Projection 

 

Gambar 3.11 menjelaskan bagaimana urutan proses 

peramalan dengan metode Trend Projection. Proses dari sequence 

diagram ini hampir sama dengan sequence diagram peramalan 

dengan metode EMA. Perbedaannya hanya terdapat pada class 
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yang digunakan untuk melakukan peramalan. Pada proses ini 

menggunakan class TP. 

 

Gambar 3.12 Sequence diagram untuk menampilkan hasil 

peramalan 
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Proses penampilan hasil peramalan diawali dengan user 

melakukan pemilihan metode yang akan digunakan. Apabila 

metode yang dipilih adalah All, maka objek graph akan 

menampilkan hasil peramalan dari metode EMA dan TP. Apabila 

metode yang dipilih adalah EMA, maka objek graph hanya akan 

menampilkan hasil peramalan dengan metode EMA saja. Apabila 

metode yang dipilih adalah TP, maka objek graph hanya akan 

menampilkan hasil peramalan dengan metode TP saja.Semua hasil  

peramalan akan ditampilkan  dalam bentuk grafik. 

Proses terakhir dari membandingkan metode peramalan ini 

adalah menghitung error rata-rata dari kedua metode. Proses ini 

diawali dengan pengambilan nilai error dari database. Setelah itu, 

program akan melakukan proses penghitungan MSE. Penghitungan 

MSE dilakukan pada masing-masing class (EMA dan TP). Setelah 

itu proses menghitung error rata-rata kedua metode diakhiri 

dengan pengiriman nilai MSE ke forecast_UI supaya nilai MSE 

dapat ditampilkan ke user.  
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Gambar 3.13 Sequence diagram untuk menghitung error rata-rata 

dari kedua metode 
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f) Pseudocode dari metode peramalan Exponential Moving 

Average dan Trend Projection. 

 

Berikut ini adalah potongan pseudocode dari metode Exponential 

Moving Average. 

Gambar 3.14 Potongan pseudocode metode Exponential Moving 

Average 

 

 

Exponential Moving Average ini memiliki inputan berupa 

periode dan price, sedangkan variabel yang dibutuhkan untuk 

melakukan perhitungan EMA adalah SMA, alpha, dan EMA dari 

periode sebelumnya. Variabel SMA menampung hasil perhitungan 

rata-rata dari harga close sebanyak periode yang ditentukan. Variabel 

alpha didapat dari hasil perhitungan dua dibagi dengan periode 

Inputs : Price(NumericSeries), Periode(NumericSimple) 

Variables : alpha(0),EMA(0),SMA(Double) 

Set SMA to 0 

For I = 0 to Periode do 

SMA = SMA + Price[i]; 

i++; 

End for 

Set alpha  to 2/Periode + 1 

Set t to 0; 

If EMA[t] is 0 do 

 EMA[t] = SMA; 

Else 

EMA[t] =  EMA[t-1] + alpha*(Price – EMA[t-1]) 

End if 
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ditambah satu. Perhitungan nilai EMA periode t adalah nilai EMA 

periode sebelumnya ditambah dengan variabel alpha dikali dengan 

hasil pengurangan harga close dikurangi dengan nilai EMA periode 

sebelumnya. Apabila nilai EMA periode sebelumnya adalah kosong, 

maka akan digunakan nilai variabel SMA sebagai variabel pengganti 

EMA. 

Berikut ini adalah potongan pseudocode metode peramalan Trend 

Projection 

 
Gambar 3.15  Potongan pseudocode metode Trend Projection 

Inputs : Price(NumericSeries), Periode(NumericSimple) 

Variables:total_price(0), total_price_time(0), total_time(0), 

total_timepower(0), a , b , Forecast 

 

For I = 0 to Periode do 

 total_time = total_time + (i+1); 

 total_price = total_price + Price[i]; 

 total_price_time=total_price_time+((i+1)*Price[i]; 

 total_timepower = total_timepower +((i+1)*(i+1)); 

End For 

b = (total_price_time -

(Periode*(total_time/Periode)*(total_price/Periode)))/(total_

timepower – (Periode*(power(total_time/periode)))); 

 

a = (total_price/Periode)-(b*(total_time/Periode)); 

 

For J = 0  to  J < Data.Count do 

 Forecast  =  a  + b(J); 

End For 
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Trend Projection memerlukan masukan berupa harga close 

dan periode, sedangkan variabel yang diperlukan adalah a sebagai 

nilai perpotongan. Variabel lain yang dibutuhkan untuk metode 

peramalan Trend Projection adalah b, total_price, total_price_time, 

total_power_time, dan forecast. Untuk mendapatkan nilai peramalan 

dari metode ini, memerlukan nilai a dan b. Nilai b didapat dari 

perhitungan total_price_time dikurangi dengan hasil perhitungan  

Periode dikalikan dengan  rata-rata total_time dikalikan dengan  rata-

rata total_price. Hasil perhitungan tersebut dibagikan dengan hasil 

perhitungan total_timepower dikurangkan dengan hasil perhitungan 

periode dikalikan dengan rata-rata total_time yang dikuadratkan.  

Nilai a didapat dari total_price dibagi periode dikurangkan 

dengan hasil perhitungan b dikalikan dengan  nilai total_time dibagi 

dengan periode. Setelah mendapatkan nilai a dan b, maka kita dapat 

membuat sebuah persamaan yaitu a ditambahkan hasil perkalian nilai 

b dengan nilai j. Variabel j adalah waktu. Penggunaan persamaan 

tersebut dapat menghasilkan nilai peramalan. Untuk mendapatkan 

nilai peramalan yang ke-10, maka variabel j diisikan dengan angka 

10. 

g) Flowchart untuk metode Exponential Moving Average dan 

Trend Projection 

Berikut ini adalah flowchart untuk algoritma metode Exponential 

Moving Average. 
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Gambar 3.16 Flowchart metode Exponential Moving Average 

 

 

Untuk melakukan metode peramalan menggunakan metode 

Exponential Moving Average ini, proses  pertama yang dilakukan 

adalah menerima input berupa harga dan periode . Nilai harga 

didapatkan dari database, sedangkan periode didapatkan dari 

masukan user. Setelah mendapatkan nilai harga dan periode maka 

proses Hitung SMA dapat dilakukan. SMA merupakan hasil 

perhitungan rata dari penjumlahan harga sebanyak periode  dibagi 

dengan periode.  

Proses selanjutnya adalah menentukan nilai alpha. Nilai 

alpha didapat dari hasil perhitungan dua dibagi dengan periode 

ditambah satu. Proses perhitungan EMA dibagi menjadi dua. 
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Apabila EMA bernilai 0, maka nilai EMA sama dengan nilai SMA. 

Apabila EMA tidak bernilai 0, maka nilai EMA dihitung 

menggunakan rumus nilai EMA sebelumnya  ditambahkan alpha 

dikalikan dengan hasil pengurangan harga dengan nilai EMA 

sebelumnya. Perhitungan EMA ini akan diulang sampai data harga 

habis. Apabila data harga sudah habis, maka proses peramalan 

menggunakan EMA berakhir. 

Berikut ini adalah flowchart untuk algoritma metode Trend 

Projection. 

 
Gambar 3.17 Flowchart metode Trend Projection 
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Proses awal dari metode Trend Projection adalah menerima 

masukan harga dan periode. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

pembuatan garis trend dengan menggunakan metode least square. 

Proses dari metode least square dimulai dengan melakukan 

mencari nilai a dan b. Nilai a dan b didapatkan dengan melakukan 

perulangan pada data harga sebanyak periode.  

Untuk mendapatkan nilai b, dibutuhkan beberapa variabel, 

yaitu jumlah dari perkalian waktu dengan harga (total_yt), rata-rata 

waktu (total_t/periode), rata-rata harga (total_y/periode), dan 

jumlah waktu yang dikuadratkan (total_power_t). Rumus 

perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan nilai b adalah 

jumlah dari perkalian harga dan waktu (total_yt) dikurangkan 

dengan hasil perkalian dari periode, rata-rata waktu 

(total_t/periode), rata-rata harga(total_y/periode). Hasil dari 

perhitungan tersebut akan dibagikan dengan hasil pengurangan dari 

jumlah nilai waktu yang dikuadratkan (total_power_t) dengan hasil 

perkalian periode dan rata-rata waktu yang dikuadratkan 

(total_t/periode)
2 

. 

Nilai a didapatkan dengan mengurangkan rata-rata harga 

(total_y/periode) dengan hasil perhitungan nilai b yang sudah 

dikalikan dengan nilai rata-rata waktu (total_t/periode). Setelah 

mendapatkan nilai dari a dan b, maka proses peramalan dapat 

dilakukan. Nilai peramalan didapat dari hasil penjumlahan nilai a 
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dengan nilai b yang dilakukan dengan nilai x. Nilai x pada metode 

ini adalah waktu.  

4. Implementasi Model 

Membuat program yang sesuai dengan model yang telah dirancang yang 

dapat menampilkan hasilnya lewat grafik.  

a) Implementasi class forecast 

Class forecast  merupakan  class  induk dari  class EMA dan 

class TP sehingga untuk mengimplementasikan kedua class 

tersebut,  perlu dibuat class forecast ini. Class ini terdiri dari dua 

fungsi utama yang nantinya akan diturunkan kepada class 

turunannya. Fungsi tersebut adalah getHarga() dan getDiff(). 

Berikut ini adalah potongan source code dari class forecast. 

 
Gambar 3.18 Potongan source code class forecast 

 

Fungsi getHarga() berfungsi untuk mengambil data dari 

database berdasarkan pilihan data yang ditentukan dari user. 
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Fungsi ini menerima masukan berupa nama tabel, tanggal awal, 

tanggal akhir. Fungsi ini mengembalikan dataset. Berikut ini 

adalah potongan source code dari fungsi getHarga(). 

 
Gambar 3.19 Potongan source code fungsi getHarga() 

 

 

Fungsi getDiff() berfungsi untuk mendapatkan nilai dari 

jarak waktu yang dipilih oleh user. Fungsi ini mengembalikan nilai 

double. Berikut potongan soure code fungsi getDiff() 

 
Gambar 3.20 Potongan source code fungsi getDiff() 

 

 

b) Implementasi model Exponential Moving Average (EMA) 

Untuk memodelkan metode EMA pada percobaan ini, 

peneliti mengimplementasikannya dengan membuat suatu class 

yang bernama EMA. Class EMA merupakan class turunan dari 
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class forecast. Class ini digunakan untuk melakukan proses 

peramalan dengan metode EMA. Berikut ini adalah potongan 

source code dari class EMA.  

 
Gambar 3.21 Potongan source code class EMA 

 

 

Di dalam Class EMA terdapat tiga buah fungsi, yaitu 

clear_EMA(), count_SMA(), dan forecast_EMA(). Fungsi 

clear_EMA() digunakan untuk menghapus data yang ada dalam 

tabel EMA. Fungsi clear_EMA() akan dipanggil sebelum class 

EMA melakukan proses peramalan. Fungsi count_SMA() 

digunakan untuk menghitung nilai SMA. Fungsi ini 

mengembalikan nilai hasil perhitungan SMA. Fungsi 

forecast_EMA() merupakan fungsi yang digunakan untuk 

melakukan peramalan dan fungsi ini mengembalikan nilai dari 

perhitungan MSE. Berikut ini adalah potongan soure code dari 

fungsi forecast_EMA() saat melakukan permalan. 
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Gambar 3.22 Potongan source code proses peramalan metode EMA 

 

Proses peramalan dilakukan dengan menggunakan 

perulangan yang dilakukan selama nilai i lebih kecil atau sama 

dengan nilai diff. Nilai diff didapatkan dari hasil pengurangan 

tanggal akhir dengan tanggal awal. Di dalam perulangan tersebut, 

terdapat dua kondisi. Kondisi if pertama digunakan untuk 

menentukan  nilai close. Apabila nilai i lebih kecil dari jumlah row 

data yang dipilih, maka nilai close adalah nilai dari data harga 

close dari tabel yang dipilih. Apabila nilai i lebih dari jumlah row 

data yang dipilih, maka nilai close ada nilai hasil dari sebelumnya. 

Nilai hasil pada fungsi ini adalah nilai hasil peramalan EMA. 

public double forecast_EMA(int periode, DateTime from, DateTime to, string curr) 

{ 

ds = getHarga(curr, from, to); 

SMA = countSMA(ds, periode); 

 

for (int i = periode - 1; i <= diff; i++) 

{ 

  if (i < ds.Tables[0].Rows.Count) 

  { 

    close =Double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["HARGA_CLOSE"].ToString()); 

  } 

  else 

  { 

      close = hasil; 

  } 

 

    if (hasil == 0.00) 

     { 

       hasil = SMA; 

     } 

     else 

     { 

       alpha = ((Double)2 / (Double)(periode + 1)); 

       hasil = hasil + alpha * (Double)(close - hasil); 

     } 

} 
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Kondisi if kedua digunakan untuk menentukan cara 

mendapatkan nilai hasil. Apabila nilai hasil sama dengan 0, maka 

nilai hasil sama dengan nilai SMA. Apabila nilai hasil tidak sama 

dengan 0, maka nilai hasil didapat dengan rumus perhitungan EMA 

seperti pada gambar 3.22. Proses selanjutnya adalah proses 

penyimpanan hasil dan error ke dalam tbl_EMA. 

 

c) Implementasi model Trend Projection (TP) 

 

Untuk memodelkan metode Trend Projection ini, peneliti 

membuat sebuah class yang bernama TP. Class TP juga 

merupakan class turunan dari class forecast. Class ini digunakan 

untuk melakukan peramalan dengan metode TP. Berikut ini adalah 

potongan source code dari class TP. 

 
Gambar 3.23 Potongan source code class TP 
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Sama seperti class EMA, class TP terdapat tiga buah 

fungsi, yaitu clear_TP(), forecast_TP_1(), dan forecast_TP_2(). 

Fungsi clear_TP() digunakan untuk menghapus data yang terdapat 

pada tabel tbl_TP. Fungsi forecast_TP_1() digunakan untuk 

melakukan proses peramalan dan mengembalikan hasil 

perhitungan MSE. Berikut ini adalah potongan source code  cara 

class TP melakukan peramalan. 

Gambar 3.24  Potongan soure code  cara peramalan TP_1 

 

Fungsi forecast_TP_2() digunakan untuk melakukan proses 

peramalan dengan rumus Trend Projection yang telah 

dimodifikasi. Modifikasi pada rumus ini terletak pada pemberian 

nilai waktu (X apabila pada rumus) pada saat proses melakukan 

public double forecast_TP_1(int periode, DateTime from, DateTime to, string curr) 

{ 

  ds = getHarga(curr, from, to); 

  int j = 0; 

  int n = ds.Tables[0].Rows.Count; 

  //metode least square 

  for (int i = 0 ; i < periode ; i++) 

   { 

   total_t += i; 

   total_y += Double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["HARGA_CLOSE"].ToString()); 

   total_yt += 

((i)*Double.Parse(ds.Tables[0].Rows[i]["HARGA_CLOSE"].ToString())); 

    total_t2 += ((i)*(i)); 

  } 

 bo =(total_yt -(periode*(total_t/periode)*(total_y/periode)))/ (total_t2-

(periode*((total_t/periode)*(total_t/periode)))); 

 

 b1 = (total_y / periode) - (bo * (total_t / periode)); 

 

// melakukan forecast       

 for (int i = 0; i < n; i++) 

  { 

    Ft = b1 + (bo * (i)); 

  } 

} 
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peramalan/forecast. Pada forecast_TP_1() nilai waktu nya 

bertambah terus menerus sehingga menghasilkan nilai hasil 

peramalan yang semakin besar meskipun data asli sudah menurun. 

Pada fungsi forecast_TP_2(), nilai waktu dibuat tidak bertambah 

terus. Selain itu , juga dilakukan perulangan dalam penghitungan 

least square-nya sehingga data yang diolah dalam metode least 

square tersebut tidak tetap/bisa dikatakan bergerak. Berikut ini 

adalah potongan source code dari proses peramalan yang dilakukan 

oleh fungsi forecast_TP_2() 

Gambar 3.25 Potongan soure code peramalan TP pada fungsi forecast_TP_2() 

Berikut ini adalah flow chart dari peramalan TP yang telah 

dimodifikasi 

public double forecast_TP_2(int periode, DateTime from, DateTime to, string curr) 

{ 

  ds = getHarga(curr, from, to); 

  int j = 0; 

  int n = ds.Tables[0].Rows.Count; 

  diff = getDiff(from, to); 

  from = from.AddDays((Double)periode); 

  for (int a = 0; a <= diff-(periode-1); a++)  

  { 

  //metode least square 

    total_t = total_t2 = total_y = total_yt = 0.0; 

    for (int i = 0; i <= (periode-1); i++) 

     { 

        close = Double.Parse(ds.Tables[0].Rows[a+i]["HARGA_CLOSE"].ToString()); 

       total_t += i+1; 

       total_y += close; 

       total_yt += ((i+1) * close); 

       total_t2 += ((i+1) * (i+1)); 

      } 

  bo = (total_yt - (periode * (total_t/periode) * (total_y/periode)))/ 
       (total_t2 - (periode * ((total_t/periode) * (total_t / periode)))); 

  

  b1 = (total_y / periode) - (bo * (total_t / periode)); 

    // melakukan forecast                 

    Ft = b1 + (bo* (periode+2)); 

  } 

} 

Aplikasi Pembanding Metode..., Eka Sumarwata, FTI UMN, 2012



 

 

55 

 

 
Gambar 3.26 Flowchart  metode Trend  Projection yang telah 

dimodifikasi 

 

Seperti pada gambar 3.26, peneliti mengubah peletakan 

perulangan for yang seharusnya digunakan pada saat menghitung 

nilai peramalan. Peletakan perulangan for saat menghitung hasil 

peramalan membuat hasil peramalan yang dihasilkan bergerak satu 

arah saja, yaitu hanya akan naik ataupun turun. Oleh karena itu, 

peneliti memodifikasi agar hasil peramalan tidak selalu naik atau 

turun dengan mengubah rumus perhitungan nilai peramalan 

menjadi Ft = a + b (periode + 2) dan menambahkan perulangan for 
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pada perhitungan least square yang membuat data dalam 

perhitungan least square berubah-ubah. 

d) Implementasi penampilan hasil peramalan dengan grafik 

Untuk implementasi penampilan hasil peramalan dengan 

menggunakan grafik, peneliti menggunakan add on pada Microsoft 

Visual Studio 2008 yang bernama MS Chart. Ms Chart membuat 

visual studio memiliki tambahan komponen Chart  pada toolbox 

yang digunakan untuk menggambar grafik.   

 
Gambar 3.27 Chart dalam Toolbox visual studio 

 

 

Dalam coding, peneliti menggunakan fungsi draw_graph() 

pada frm_graph.cs untuk menggambarkan grafik. Fungsi ini 

menerima masukan data berupa ds (dataset)  dan tanda(integer). 

Nilai tanda didapatkan dari form menu utama ketika user memilih 

metode yang digunakan untuk peramalan. Nilai ds didapat dari 

hasil query select yang dilakukan sebelumnya berdasarkan nilai 

tanda. Apabila tanda bernilai satu, maka user memilih metode 

EMA dan TP. Apabila tanda bernilai dua, maka user memilih 

metode EMA saja. Apabila tanda bernilai tiga, maka user memilih 

metode TP saja. Berikut ini adalah salah satu contoh potongan 

source code dari fungsi draw_graph().  
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Gambar 3.28 Contoh potongan source code  untuk menggambar 

grafik IDR_USD menggunakan metode EMA 

 

e) Implementasi penghitungan Mean Square Error (MSE) 

 

Implementasi perhitungan MSE untuk kedua metode 

sebenarnya telah dibuat oleh peneliti dalam class EMA dan TP. 

Proses perhitungan dimulai dengan mengambil data error dalam 

tabel sesuai dengan classnya. Class EMA akan mengambil data 

error dari tbl_EMA, sedangkan class TP akan mengambil data 

error dari tbl_TP. Setelah itu, nilai dari tiap satu data error 

dikuadratkan dan nilai dari hasil perhitungan tersebut ditampung 

oleh variabel allerror. 

Proses penghitungan MSE dilanjutkan dengan 

mendapatkan jumlah data error yang terdapat dalam tabel. Nilai 

MSE didapat dari hasil pembagian nilai allerror dengan nilai 

jumlah data error yang didapat dari proses sebelumnya. Berikut 
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merupakan potongan source code implementasi perhitungan MSE 

pada class EMA. 

 
Gambar 3.29 Potongan source code proses perhitungan MSE pada 

class EMA 

 

Berikut ini merupakan potongan source code implementasi 

perhitungan MSE pada class TP. 

 
Gambar 3.30 Potongan source code proses perhitungan MSE pada 

class TP 
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f) User interface program 

Berikut ini merupakan screenshot tampilan untuk user interface 

menu utama. 

 
Gambar 3.31 Tampilan menu utama program 

 

Menu utama memiliki kegunaan untuk menerima data 

masukan dari user. Seperti pada gambar 3.31, user dapat 

memberikan masukan berupa data manakah yang akan dipilih, 

tanggal awal, tanggal akhir, metode yang akan digunakan, dan nilai 

periode yang digunakan untuk peramalan. Textbox untuk masukan 

data periode akan muncul ketika user telah memilih salah satu dari 

metode yang akan digunakan.  
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Gambar 3.32 Tampilan menu utama apabila user telah memilih 

salah satu metode 

 

 

User harus memasukkan data secara lengkap. Apabila data 

yang dimasukkan tidak lengkap, maka proses peramalan tidak akan 

dilakukan oleh program ini.  

 
Gambar 3.33 Notifikasi apabila data tidak lengkap 
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Selain itu, menu utama ini juga memiliki submenu  seperti File , 

Option, dan Metode.  

 
Gambar 3.34 Fitur dari submenu File  

 

File memiliki fitur tambah data dan keluar. Tambah data 

digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. User 

dapat memilih data yang akan ditambahkan. Data yang 

dimasukkan hanya bisa dalam bentuk angka saja. 

 
Gambar 3.35 Tampilan form untuk menambah data 

 

Metode merupakan submenu yang dapat digunakan user  

untuk mengganti tipe dari metode TP. Apabila user memilih 

pilihan TP lama, maka user menggunakan metode TP yang asli. 

Apabila user memilih TP baru, maka user menggunakan metode 

TP yang sudah dimodifikasi.  
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Gambar 3.36 Fitur dari submenu Metode 

 

 

 
Gambar 3.37 Notifikasi apabila TP lama dipilih 

 

    
Gambar 3.38 Notifikasi apabila TP baru dipilih 

 

Option hanya memiliki satu fitur, yaitu bantuan. Bantuan hanya 

menampilkan suatu form  dimana user mendapatkan informasi 

bagaimana cara pemakaian program ini.  

Untuk melihat hasil peramalan dari metode yang dipilih, 

langkah selanjutnya adalah user harus menekan tombol forecast. 

Apabila user telah menekan tombol forecast, maka program akan 

menampilkan  form berupa hasil peramalan berupa grafik dan nilai 
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Mean Square Error (MSE) dari metode yang dipilih. Berikut ini 

adalah tampilan dari hasil peramalan.  

 
Gambar 3.39 Tampilan hasil peramalan dengan grafik beserta nilai 

MSE 

 

Pada gambar grafik ini, user dapat melakukan memperbesar 

gambar pada grafik sehingga user dapat melihat lebih jelas apabila 

gambar masih terlihat kecil dan dapat melakukan perkecil gambar 

apabila gambar terlihat terlalu besar. 

 
Gambar 3.40 User melakukan perbesar gambar pada grafik 
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Untuk melakukan perbesar gambar, user dapat melakukannya 

dengan pergeseran  pada sekitar gambar grafik. Sebaliknya, untuk 

melakukan perkecil gambar, user dapat melakukannya dengan 

menekan tombol kecil di bagian kiri bawah dan kiri atas pada 

scroll bar.  

 
Gambar 3.41 Hasil perbesar gambar 

 

 

Selain itu, user juga dapat mengubah nilai sumbu x pada grafik 

dengan memilih pilihan pada kolom interval di bagian kanan 

bawah form. 
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Gambar 3.42 Kolom interval 

 

Apabila user memilih Hari, maka nilai sumbu x pada grafik  akan 

berubah menjadi dalam bentuk hari. Apabila user  memilih Bulan, 

maka nilai sumbu x pada grafik akan berubah dalam bentuk bulan. 

Apabila user  memilih Tahun, maka nilai sumbu x pada grafik akan 

berubah dalam bentuk tahunan. Perubahan akan terjadi ketika user  

memilih radio button dan menekan tombol ganti. Fitur terakhir 

yang dapat dilihat oleh user pada form ini adalah adanya hasil 

perbandingan dari nilai error yang terkecil. 

 
Gambar 3.43 Tampilan hasil perbandingan 

 

5. Perbandingan performa dari model-model  

Membandingkan tingkat akurasi dari kedua metode yang telah 

diimplementasikan, yaitu Exponential Moving Average dan Trend 
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Projection dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat.Tingkat 

akurasi dari metode dilihat dari nilai MSE terkecil yang didapat. 

6. Penulisan 

Hasil dari penelitian tersebut dianalisa dan didokumentasikan ke dalam 

laporan skripsi. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

Berikut ini merupakan alat–alat  yang digunakan untuk melakukan 

penelitian 

1. Seperangkat laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Operating System : Windows Seven Ultimate  

b. Processor : Intel ® Core ™ 2 Duo CPU T9300 @2.5GHz 

c. RAM : 3 GB 

2. Microsoft Visual studio 2008 .Net Framework 3.5 

3. Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

3.3  Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan selama 3 bulan yang dimana dimulai pada bulan 

Maret 2012 hingga akhir Mei 2012. Penelitian ini dilakukan di Universitas 

Multimedia Nusantara. 
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan Maret 

2012 

April 

2012 

Mei 

2012 

Juni 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Literatur                 

2 Data 

Collection 

                

3 Perancangan 

Model 

                

4 Implementasi 

Model 

                

5 Membandingk

an performa 

dari model – 

model 

                

6 Penulisan 

Skripsi 
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