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Keandalan Peramalan (pengertian...)

Hasil ramalan tidak selalu akurat atau sering berbeda dengan 
keadaan sesungguhnya (data aktual). Perbedaan antara ramalan 
dengan keadaan sesungguhnya disebut dengan kesalahan ramalan 
(forecast error).

Tujuan ramalan: memperkecil perbedaan antara ramalan dengan 
keadaan sesungguhnya, atau memperkecil kesalahan ramalan. 
Apabila tingkat kesalahan kecil berarti teknik ramalan yang 

→digunakan (lengkap dengan nilai konstanta atau parameter  jika 
ada) adalah sesuai. 

Perhatikan juga adanya sifat coba-coba (trial and error) dan 
sifat kasuistis dari penerapan teknik ramalan.



  

Keandalan Peramalan (metode...)

??? Bagaimana mengukur keandalan ramalan...

Beberapa metode untuk mengukur keandalan ramalan:

a. Deviasi absolut rata-rata 
(mean absolute deviation – MAD)

b. Mean deviasi absolut rata-rata
(mean absolute percent deviation – MAPD)

c. Kesalahan kumulatif (cummulative error – E)

d. Kesalahan rata-rata (average error – Ê (E bar))

e. Kesalahan pangkat rata-rata 
(mean square error - MSE)
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Keandalan Peramalan (metode...)

Beberapa metode untuk mengukur keandalan ramalan:

a. Deviasi absolut rata-rata (mean absolute deviation – MAD)

Membagi jumlah total kesalahan absolut dengan jumlah periode. 

Pada umumnya, semakin kecil nilai MAD maka ramalan semakin akurat.

 
b. Mean deviasi absolut rata-rata (mean absolute percent deviation – MAPD)

Membagi jumlah total kesalahan absolut dengan jumlah data aktual, 
ditampilkan dalam bentuk persentase. 

Pada umumnya, semakin kecil nilai MAPD maka ramalan semakin akurat.



  

Keandalan Peramalan (metode...)

Beberapa metode untuk mengukur keandalan ramalan:

c. Kesalahan kumulatif (cummulative error – E)

Diperoleh dari total kesalahan.

Nilai positif berarti ramalan cenderung lebih rendah dibandingkan data aktual 
(mengalami bias rendah).

Sebaliknya, nilai negatif berarti ramalan cenderung lebih tinggi dibandingkan 
data aktual (mengalami bias tinggi).

Tidak digunakan untuk peramalan metode regresi (garis tren linear), karena 
nilai E akan mendekati nol.

d. Kesalahan rata-rata (average error – Ê (E bar))

Diperoleh dari total kesalahan dibagi dengan jumlah periode. 

Penjelasan lain sama seperti kesalahan Kumulatif.



  

Keandalan Peramalan (metode...)

Beberapa metode untuk mengukur keandalan ramalan:

e. Kesalahan pangkat rata-rata (mean square error – MSE)

Diperoleh dari jumlah seluruh nilai kesalahan setiap periode yang dikuadratkan 
lalu dibagi dengan jumlah periode.

Pada umumnya, semakin kecil nilai MSE maka ramalan semakin akurat.

Pada Tabel berikut ini dapat dilihat tabel rangkuman Metode keandalan 
ramalan untuk tiga buah metode ramalan, yaitu: 
1. Penghalusan Eksponensial Sederhana
2. Penghalusan Eksponensial Disesuaikan
3. Regresi (Garis Tren Linear) 



  

Tabel perbandingan beberapa metode Keandalan Peramalan (i)

Kesimpulan...

Ramalan dengan metode Regresi lebih akurat dibandingkan dengan metode 
ramalan yang lain.
Alasan...
Disini, metode Regresi mamiliki nilai MAD, MAPD, dan MSE, paling kecil.

Hasil Tabel di atas diperoleh dari perhitungan Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 
5, berikut ini.
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Tabel perbandingan beberapa metode Keandalan Peramalan



  

Tabel perbandingan beberapa metode Keandalan Peramalan (ii)

Kesimpulan…

Pada metode Penghalusan Eksponensial Sederhana, dengan nilai α = 0.5 akan 
memperbaiki hasil ramalan dengan metode yang sama, dibandingkan dengan 
nilai α = 0.3.

Pada metode Penghalusan Eksponensial Sederhana dan Penghalusan 
Eksponensial Disesuaikan, nilai E dan E bar bernilai positif, hal ini menunjukkan 
ramalan cenderung lebih rendah dibandingkan data aktual (mengalami bias 
rendah).
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