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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Prediksi 

 

Prediksi adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa 

mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu dan 

lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa 

(Nasution dan Arman, 1999). Teknik prediksi menjadi dua bagian yaitu metode 

prediksi kualitatif (subjektif) dan metode prediksi kuantitatif (objektif), dimana 

metode prediksi subjektif mempunyai model kualitatif, dan metode prediksi 

kuantitatif mempunyai dua model yaitu model time series dan model kausal (Raharja, 

Angraeni dan Vinarti, 2010). Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor 

subjektif dalam model prediksi seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem 

nilai pengambilan keputusan (Heizer dan Render, 2009). Model ini sangat bermanfaat 

jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh.  

Model prediksi kausal didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan 

antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya 

(Assauri, 1984). Model kausal memasukkan dan menguji variabel – variabel yang 

diduga mempengaruhi variabel dependen, model ini biasanya menggunakan analisis 

regresi untuk menentukan mana variabel yang signifikan mempengaruhi variabel 

dependen (Mulyono, 2000). 
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Model time series merupakan model yang digunakan untuk memprediksikan 

masa depan dengan menggunakan data historis (Hardono, Adiwijaya, dan 

Rakhmatsyah, 2008) .Dengan kata lain, model time series mencoba melihat apa yang 

terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk 

memprediksi data tersebut. Contoh dari model time series ini antara lain Moving 

Average dan Exponential Smoothing (Makridakis , 1999). 

2.2 Pola Data Prediksi Time Series 

Ada 4 jenis pola data dalam prediksi (Makridakis, 1999) sebagai berikut. 

1. Trend (tren) : Pola data tren menunjukkan pergerakan data cenderung meningkat 

atau menurun dalam waktu yang lama, dimana pola data tren ini berguna sebagai 

bahan untuk melakukan prediksi musiman (Bianchi dan Boyle, 1997). 

2. Seasonality (musiman) : Pola data musiman terbentuk karena faktor musiman, 

seperti cuaca, dan liburan (Pakaja, Naba, Purwanto, 2012). 

 
Gambar 2.1 Pola Data Musiman (Raharja, Angraeni, Vinarti, 2010) 

3. Cycles (Siklis) : Pola data yang menunjukkan gerakan naik turun dalam jangka 

panjang dari suatu kurva tren. Terjadi bila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi 
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ekonomi jangka panjang (Samsiah, 2008) sekitar kurang lebih 1 tahun, seperti 

daur hidup bisnis. 

 
Gambar 2.2 Pola Data Siklis (Raharja, Angraeni, Vinarti, 2010) 

 

4. Horizontal/Stationary/Random variation : Pola data acak adalah apabila fluktuasi 

data permintaan dalam jangka panjang tidak dapat digambarkan oleh ketiga pola 

lainnya. (Teguh, 2002) 

 
Gambar 2.3 Pola Data Stationary (Raharja, Angraeni, Vinarti, 2010) 
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2.3 Moving Average 

Moving average digunakan untuk mendapatkan data dengan nilai rata-rata yang 

dianggap aman dalam periode waktu tertentu (Farlex,2012). Keinginan untuk 

memanfaatkan data sejarah (historis), membawa pada pemakaian moving average. 

Jika dalam suatu moving average , periode yang ditentukan bernilai 5, maka hasil 

observasi menunjukkan hasil rata-rata dari 5 data terbaru. Setiap ada data baru yang 

masuk untuk diobservasi, maka 1 buah data yang tertua dikeluarkan dari grup 

observasi (Hunter, 1986). Moving Average dapat memperhalus data runtun waktu. 

Seperti yang diilustrasikan oleh Nelson (1983), moving average dapat menghasilkan 

perputaran dan tren sesuai dengan prediksi walaupun data yang sebenarnya 

merupakan angka acak yang tidak bergantung satu sama lain.  

2.4 Weighted Moving Average (WMA)  

Weighted Moving Average (WMA) merupakan sebuah metode yang berfungsi 

untuk memperhalus data dalam suatu runtun waktu, dimana data yang diteliti diberi 

bobot sebelum data-data tersebut dirata-rata (The McGraw-Hill Companies,2003). 

Data yang lebih baru diberikan bobot yang lebih besar karena data yang terbaru 

dinilai lebih relevan (Gofur dan Widianti, 2013), sehingga hasil prediksi lebih 

mendekatkan pada hasil yang sebenarnya, namun tidak disarankan untuk data tren 

(Dimirav,2012).  WMA merupakan perbaikan dari versi simple moving average 

sebelumnya, dimana WMA memberikan bobot yang lebih besar kepada data yang 

lebih baru. Metode prediksi data runtun waktu Weighted Moving Average (WMA) 

sering digunakan oleh para peneliti untuk dikombinasikan dengan metode lainnya 
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(Fard dan Akbari-Zadeh, 2014). Bobot dihitung berdasarkan jumlah hari dalam data 

runtun waktu, yang juga dikenal dengan sebutan „sum of digits’ (Dash, 2012). 

 

Rumus dari WMA dapat dideskripsikan sebagai berikut (Hansun dan Sabanar, 2016). 

      
    (   )         (     )  (     )

  (   )      
 …(2.1) 

  

Dimana : 

n = periode atau angka jangkauan dari rumus prediksi. 

Pm = nilai dari runtun waktu pada titik m. 

2.5 Exponential Smoothing 

Exponential Smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus menerus 

memperbaiki ramalan dengan merata-rata (menghaluskan = smoothing) nilai masa 

lalu dari suatu data runtun waktu dengan cara menurun (exponential) ( Nurul, 2014). 

Menurut Makridakis (1999), metode Exponential Smoothing merupakan prosedur 

perbaikan terus-menerus pada prediksi terhadap objek pengamatan terbaru. Menurut 

Trihendrari (2005) analisis exponential smoothing merupakan salah satu analisis deret 

waktu, dan merupakan metode prediksi dengan memberi nilai pembobot pada 

serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai masa depan. Sehingga 

dari beberapa teori yang telah disampaikan bahwa Exponential Smoothing merupakan 

prosedur perbaikan dengan ramalan secara terus-menerus dengan merata-rata nilai 

data runtun waktu yang telah terjadi dan memberikan bobot pada data masa lalu 

tersebut secara eksponensial.  
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2.5.1 Double Exponential Smoothing 

Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya trend. Metode Double 

Exponential Smoothing merupakan perbaikan dari metode Single Exponential 

Smoothing, karena Single Exponential Smoothing dinilai tidak unggul untuk 

memprediksi data yang terdapat tren di dalamnya (NIST, 2015). Metode Double 

Exponential Smoothing merupakan alternatif yang tepat untuk meramalkan jangka 

pendek yang efisien bila teridentifikasi dengan jumlah pengamatan atau titik kurang 

dari 50 , pola data non stasioner dan tidak dipengaruhi musim (Inayah dan Zufra, 

2010). Metode Double Exponential Smoothing dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Double 

Exponential Smoothing oleh Brown, dan Double Exponential Smoothing oleh Holt. 

2.5.2 Holt’s – Double Exponential Smoothing 

Holt‟s – Double Exponential Smoothing merupakan teknik smoothing yang 

tidak hanya menghaluskan tren yang menggunakan berbagai macam konstanta untuk 

smoothing, tetapi juga menyediakan lebih banyak fleksibilitas dalam memilih 

tingkatan pada tren yang diteliti (Hansun, 2016). Pada metode ini, tren tidak 

dimuluskan dengan pemulusan ganda secara langsung, tetapi proses pemulusan tren 

dilakukan dengan parameter berbeda dengan parameter pada pemulusan data asli 

(Nurul, 2014). Menurut Inayah dan Zufra (2010), metode ini cocok digunakan untuk 

mengidentifikasi data dimana data tersebut secara kontinu mengalami tren naik dan 

tren turun. 

Terdapat 3 persamaan untuk melakukan teknik ini. Teknik-teknik tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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St = αXt + (1 – α)(St-1 + Tt-1) …(2.2) 

Tt = β(St – St-1) + (1 – β)Tt-1 …(2.3) 

Ft+k = St +Tt x k …(2.4) 

Dimana : 

St = Nilai smoothing tunggal. 

Xt = Data sebenarnya pada periode t. 

Tt = Nilai smoothing tren. 

Ft+k = nilai hasil prediksi. 

k = periode yang akan datang. 

α, β = konstanta dengan nilai antara 0 – 1. 

Nilai awal untuk Lt dan Tt menggunakan persamaan berikut. 

S1 = X1 …(2.5) 

T1 = X2 – X1 …(2.6) 

2.6 Holt’s – Weighted Exponential Moving Average (H-WEMA) 

Pada tahun 2016, muncul sebuah metode prediksi resource yang tergolong baru 

yaitu metode H-WEMA yang diperkenalkan oleh Hansun dan Subanar (2016). 

Metode ini diperkenalkan oleh Hansun dan Subanar (2016) dalam penelitiannya yang 

berjudul “H-WEMA: A New Approach of Double Exponential Smoothing Method”, 

dimana H-WEMA merupakan Hybrid Method (metode gabungan) dari metode 

Weighted Moving Average (WMA) dan Holt’s Double Exponential Smoothing 

Method (H-DES). Menurut Hansun (2016), munculnya metode ini berawal dari 

kebutuhan untuk mendapatkan suatu metode baru yang dapat mengatasi kekurangan-

kekurangan dari metode-metode yang sebelumnya, dimana metode sebelumnya tidak 

dapat diandalkan untuk memprediksi data dimana terdapat tren di dalamnya. Berikut 
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tahap-tahap untuk melakukan prediksi dengan menggunakan metode H-WEMA 

(Hansun, 2016). 

1. Menghitung nilai dasar Bt, menggunakan Rumus 2.1. 

2. Menggunakan nilai Bt yang telah didapatkan, hitung nilai prediksi dengan 

menggunakan Rumus 2.2 sampai dengan Rumus 2.4, dengan kondisi: 

 

St-1 = Bt-1  …(2.7) 

Tt-1 = Bt – Bt-1     …(2.8) 

 

Kondisi di atas digunakan untuk menggantikan nilai awal Lt dan Tt yang telah 

ditetapkan dalam Rumus 2.5 dan Rumus 2.6. 

3. Kembali ke langkah 1 hingga setiap data dalam runtun waktu telah terhitung. 

 

2.7 Resource Moodle 

Resource Moodle merupakan item yang digunakan oleh pengajar untuk 

mengajar. Moodle mendukung banyak tipe resource dimana pengajar dapat 

menambahkannya sewaktu-waktu, misalnya dengan menggunakan drow down menu. 

Resource Moodle juga mendukung aktivitas khusus yang disediakan oleh Moodle 

antara lain : assignment, chat, choice, database, external tool, feedback, forum, 

glossary, lesson, quiz, SCORM Package , Survey, Wiki dan, Workshop (Moodle, 

2013). Resource Moodle disimpan dalam jumlah yang besar ke dalam tempat 

penyimpanan yang terdiri dari sebuah storage dan sebuah basis data (database) 

(Mostow dan Beck, 2006). Berikut adalah tipe-tipe resource yang dimiliki oleh 

moodle. 
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1. Book :  merupakan resource yang memiliki banyak halaman dengan format 

seperti buku 

2. File : berupa gambar, dokumen, file suara, file video, dan file kompres 

3. Folder : berupa wadah untuk mengumpulkan file. 

4. IMS content package : menambahkan static material  dari sumber lainnya dengan 

standar IMS Content Package Format. 

5. Label : merupakan informasi berbentuk tulisan digunakan untuk memisahkan 

resource dan activity di dalam topic section. Bisa juga digunakan sebagai 

deskripsi suatu topik. 

6. URL : dapat mengirimkan tautan kepada murid lainnya. 

2.8 Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) adalah rata-rata dari penjumlahan dari akar dari 

nila-nilai error. Pada penelitian sebelumnya, MSE digunakan untuk mengukur tingkat 

error spektral amplitudo. Penelitian ini diangkat oleh Ephraim (1984), dengan judul 

“Speech Enhancement Using a Minimum Mean Square Error Short-Time Spectral 

Amplitude Estimator”. Selain itu, Putra, Adiwijaya, dan Wirayuda (2008) 

membuktikan bahwa MSE dapat digunakan untuk mengurangi noise pada citra 

digital. Nilai error per periode didapatkan dari pengurangan nilai prediksi dengan 

nilai aslinya.  
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Berikut prosedur algoritma yang dilakukan untuk mendapatkan nilai MSE (Hansun, 

2016).  

       
∑   

  
   

 
 …(2.9)

   

Dimana :   

n merupakan jumlah data. 

et menunjukkan nilai error yang didapat dari selisih nilai yang diprediksikan untuk 

periode t dan nilai asli pada periode t. 

 

2.9 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) memberikan indikasi seberapa besar 

rata-rata dari persentase dari error yang diabsolutkan , dimana error tersebut diambil 

dari perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. MAPE juga 

pernah digunakan oleh Teoh dan Syaifudin (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Image Processing and Analysis Techniques for estimating weight of Chokanan 

mangoes” , dimana MAPE digunakan untuk menentukan nilai error dari hasil berat 

manga yang diprediksikan. 

Berikut prosedur algoritma yang dilakukan untuk mendapatkan nilai MAPE  

(Hansun, 2016).  

        
∑ |

  
  
| 

   

 
      …(2.10) 
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Dimana : 

n merupakan jumlah data. 

et menunjukkan nilai error yang didapat dari selisih nilai yang diprediksikan untuk 

periode t dan nilai asli pada periode t. 

Yt merupakan nilai asli pada periode t. 
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