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Abstrak: 
Exponetial smoothing adalah teknik yang sangat mudah untuk di terapkan dan sangat efektif sebagai alat 
peramalan. Metode yang digunakan dalam peramalan serial data debit adalah dengan cara mengoptimasi nilai 
error, dengan meminimumkan nilai eror maka akan didapat hasil ramalan maksimum, dengan demikian hasil 
ramalan akan  mendekati serial data hasil pengamatan dilapangan. Optimasi dilakukan dengan menggunakan 
lingo 11 dan hasil yang didapat cukup baik 
 
Kunci: peramalan, debit, optimasi exponential smoothing 
 
Abstraction: 
Exponetial smoothing is very easy technique to in applying and very effective as a means of forecasting. Method 
which applied in serial forecasting of data charging is by the way of errors value optimization, by minimizing value 
eror hence will got result of forecast of maximum, thereby result forecast of the closing is serial of result data 
observation of field. Optimization done by using lingo 11 and good enough got result 
 
key: Forecasting, charged, optimization exponential smoothing 
 
 

Pendahuluan 

Perkembangan  statistik  sebagai  
metode ilmiah telah mempengaruhi hampir 
setiap aspek kehidupan manusia modern. 
Pada abad ini, manusia sadar atau tidak sadar, 
suka berfikir secara kuantitatif. Keputusan-
keputusan yang diambil atas dasar hasil 
analisis dan interpretasi data kuantitatif. Dalam 
hal demikian itu, metode statistik mutlak 
dibutuhkan sebagai peralatan analisis dan 
interpretasi data kuantitatif. Peranan metode 
statistik semakin besar dalam proses 
pengambilan keputusan.  

Forecasting (peramalan) adalah suatu 
unsur yang sangat penting dalam pengambilan  

keputusan. Suatu dalil yang dapat diterima 
menyatakan bahwa semakin baik ramalan 
tersedia untuk pimpinan, semakin baik pula 
prestasi kerja mereka sehubungan dengan 
keputusan yang mereka ambil.  

Ramalan serial data yang dilakukan 
umumnya akan berdasarkan pada data masa 
lampau yang dianalisis dengan menggunakan 
cara-cara tertentu. Data masa lampau 
dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis 
dihubungkan dengan perjalanana waktu. 
Karena adanya faktor waktu itu, maka dari hasil 
analisis tersebut kita mencoba  mengatakan 
sesuatu yang akan terjadi dimasa mendatang. 
Jelas dalam hal tersebut kita berhadapan 
dengan ketidakpastian sehingga akan ada 
faktor akurasi atau keseksamaan yang harus 
diperhitungkan. Akurasi suatu ramalan berbeda 
untuk setiap persoalan dan berbagai faktor, 
akurasi peramalan tidak akan selalu 
didapatkan hasil ramalan dengan ketepatan 
100%, namun demikian tidak berarti bahwa 
ramalan menjadi tidak penting. Ramalan telah 
banyak digunakan dan membantu dengan baik 
dalam berbagai kasus dalam manajemen,  
sebagai pendukung dalam perencanaan, 
pengawasan, dan penagambilan keputusan. 
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  Peramalan (forecasting) dibedakan 
menjadi tiga model yang dikenal, yaitu model 
ekonometrika, model deret berkala, dan model 
ramalan kualitatif. Model ramalan exponential 
smoothing merupakan salah satu model 
ramalan data berkala (time series). 

Beberapa keunggulan metode  
penghalusan eksponensial (exponential 
smoothing) dibandingkan dengan metode 
tradisional (Leabo Dick A., 1968:322) adalah :  

1. data-data selalu dioperasikan dengan 
efisien;  

2. hanya membutuhkan sedikit data dari 
satu waktu ke waktu berikutnya;  

3. dapat dimodifikasi untuk mengolah data 
yang berisi trend tertentu atau pola 
musiman;  

4. dapat digunakan dengan biaya murah 
baik secara manual maupun dengan 
komputer.   

Dalam bidang sumber daya air 
metode exponential smoothing juga telah 
banyak digunakan terutama dalam peramalan 
data. Tularam, G. A., dkk.. (2008) 
menggunakan exponential smoothing dalam 
metode untuk memisahkan aliran dasar yang 
merupakan dampak langsung dari kesalahan 
hitungan, yaitu dengan meminimumkan 
kesalahan dan menyeleksi koefisien aliran 

dasar (α).  

Metode Exponential Smoothing  

Smoothing adalah mengambil rata – 
rata dari nilai pada beberapa periode untuk 
menaksir nilai pada suatu periode (Pangestu 
Subagyo, 1986:7), Exponential Smoothing 
adalah suatu metode peramalan rata- rata 
bergerak yang melakukan  pembobotan  
menurun  secara  exponential  terhadap  nilai-
nilai observasi yang lebih tua (Makridakis, 
1993:79)  

Metode  exponential  smoothing 
merupakan  pengembangan  dari metode 
moving average. Dalam metode  ini peramalan 
dilakukan dengan mengulang perhitungan 
secara terus menerus dengan menggunakan 
data terbaru. 

 1. Metode Single Exponential Smoothing  

Metode single  exponential  smoothing  
merupakan  perkembangan dari metode 
moving average sederhana, yang mula–mula 
dengan rumus sebagai berikut 
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Dengan melihat hubungan diatas bila St 
diketahui maka nilai St+1 dapat dicari 
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Sehingga persamaan menjadi 

( ) ttt SXS αα −+=+ 11  

2.   Metode Double Exponential Smoothing  

Metode  ini  merupakan  model  linier  
yang  dikemukakan  oleh  Brown.  Didalam 
metode Double Exponential Soothing    
dilakukan proses  smoothing dua kali, 
Persamaan (4) dan (5). 

( ) 1'1' −−+= ttt SXs αα ............................(4) 

( ) 1''1''' −−+= ttt SSs αα ...........................(5) 

Persamaan berbeda dengan single exponential 
smoothing, X’t dapat dipakai untuk mencari S’t 
peramalan dilakukan dengan persamaan 

mbaS ttm +=+1 .........................................(6) 

M   = jangka waktu perencanaan kedepan 
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Metode doubel exponential smooting biasanya 
digunakan untuk meramalkan data yang 
mempunyai trend. 

Menghitung kesalahan Ramalan  

  Kesalahan error dapat dihitung 
dengan menggunakan mean absolute error 
dan  mean square error. Mean absolute error 
adalah rata- rata niali absolute dari kesalahan 
meramal (tidak dihiraukan tanda positif atau 
negatifnya) 
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Mean square error adalah kuadrat rata–rata 
kesalahan peramalan 

n

FX
MSE tt

2−Σ
= ................................(8) 

Dengan  

Xt  : data sebenarnya terjadi  

Ft : data  ramalan dihitung dari model yang 
digunakan pada waktu atau tahun t  

 n  : banyak data hasil ramalan  

prinsip dalam menghitung kesalahan 
peramalan (forecast error), model yang baik 
adalah model yang mempunyai kesalahan 
error paling kecil dari terhadap data 
pengamatan yang sebenarnya dilapangan. 

Optimasi Dengan Lingo 

Lingo adalah suatu program yang 
digunakan untuk melakukan optimasi terhadap 
suatu permasalahan sehingga menghasilkan 
hasil yang optimal dari sumber yang tersedia. 
Proses penyelesaian program kadang 
membutuhkan perhitungan dalam jumlah yang 
banyak dengan sumber yang komplek, 
sehingga dibutuhkan program komputer yang 
baik dan handal.  

Proses kerja penyelesaian suatu 
model optimasi terhadap suatu masalah terdiri 
dari tahap-tahap sebagai berikut:1). Memahami 
permasalahan, 2). Memformulasikan 

permasalahan kedalam model, 3). Menyiapkan 
data input untuk model, 4). Menjalankan model, 
dan 5). Mengimplementasikan keluaran model 
kedalam sebuah kesimpulan. 

Dalam model Lingo struktur sistem 
dibagi kedalam tiga bagian blok yaitu : blok 
SETS, blok DATA, dan blok PERSAMAAN 
MODEL. Input data dalam blok SETS akan 
dideskripsikan menjadi struktur data yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan masalah. 
Kemudian dalam bagian blok DATA 
merupakan tempat untuk memasukkan 
kumpulan data yang akan digunakan. 
Selanjutnya dalam bagian blok PERSAMAAN 
MODEL data akan dideskripsikan sebagai 
hubungan antara masing-masing data dan 
menghasilkan keputusan. 

Optimasi kesalahan (error) dapat 
dilakukan dalam peramalan serial data debit. 
Dengam meminimalkan kesalahan maka 
peramalan akan menjadi optimal.  

Optimasi dilakukan dengan minimum 
keslahan (error) sebagai fungsi tujuan Fungsi 
tujuan dalam peramalan serial data debit,  0<α 
<1 adalah batasan nilai α , dan kesalahan 

adalah selisih dari data observasi dengan hasil 
peramalan.   

Metode 

Data  

Analisis data akan dilakukan berdasarkan 
ketersediaan data yang diperoleh dari 
pengumpulan data. Data yang tersedia di 
Kantor Balai PSDA Serayu-Citanduy adalah 
data selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1997 
hingga 2006, maka metode yang digunakan  
untuk menghitung MAF-nya adalah Metode 
Serial Data (Data Series). seperti pada Tabel 1 

 

Tabel 1 Debit banjir tahunan DAS Serayu –
Citanduy  

No  Tahun  Debit (m3/det) 

1 1997 470.12 

2 1998 463.9 

3 1999 460.8 

4 2000 393.89 
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5 2001 354.89 

6 2002 350.2 

7 2003 232.82 

8 2004 218.59 

9 2005 201.13 

10 2006 147.2 

Jumlah Debit Banjir 3194.31 

Rata-Rata 319.431 

 

 

 
Gambar 1.  Grafik debit pengamatan 

 
Analisa Data 
 

Preiksi serial data debit dilakukan 
dengan cara meminimalkan selisih (error) 
prediksi terhadap data observasi. Minimalisasi 
dilaukan  dengan metode manual dengan cara 
memasukkan nilai α = 0.1, 0.2 0.95, dan 
dengan nilai α penyesuaian dari proses 
optimasi error. Dengan meminimkan error, 
akan didapat hasil prediksi yang paling 
optimum. Hasil-hasil analisis dapat dilihat 
seperti Tabel 2, 3, 4, 5, dan Grafik 2  
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Gambar grafik 2 hasil peramalan debit 
 

Tabel 2.  Debit ramalan dengan α=0,1 dan hitungan 
error 

Tahun Observ. α=0.1 MAE MSE 

1997 470.12 470.12 0 0 

1998 463.9 470.12 -0.622 -1.244 

1999 460.8 469.498 -0.8698 -1.7396 

2000 393.89 463.59 -6.97 -13.94 

2001 354.89 454.109 -9.9219 -19.8438 

2002 350.2 389.99 -3.979 -7.958 

2003 232.82 354.421 -12.1601 -24.3202 

2004 218.59 338.462 -11.9872 -23.9744 

2005 201.13 231.397 -3.0267 -6.0534 

2006 147.2 216.844 -6.9644 -13.9288 

Jumlah error -56.5011 -113.002 

 

Tabel 3.  Debit ramalan dengan α=0,5 dan hitungan 
error 

Tahun Observ. α=0.5 MAE MSE 

1997 470.12 470.12 0 0 

1998 463.9 470.12 -0.622 -1.244 

1999 460.8 467.01 -0.621 -1.242 

2000 393.89 462.35 -6.846 -13.692 

2001 354.89 427.345 -7.2455 -14.491 

2002 350.2 374.39 -2.419 -4.838 

2003 232.82 352.545 -11.9725 -23.945 

2004 218.59 291.51 -7.292 -14.584 

2005 201.13 225.705 -2.4575 -4.915 

2006 147.2 209.86 -6.266 -12.532 

Jumlah error -45.7415 -91.483 

 
 

Tabel 4.  Debit ramalan dengan α=0,95 dan hitungan 
error 

Tahun Observ. α=0.95 MAE MSE 

1997 470.12 470.12 0 0 

1998 463.9 470.12 -0.622 -1.244 

1999 460.8 464.211 -0.3411 -0.6822 

2000 393.89 460.955 -6.7065 -13.413 

2001 354.89 397.2355 -4.2345 -8.4691 

2002 350.2 356.84 -0.664 -1.328 

2003 232.82 350.4345 -11.761 -23.5229 

2004 218.59 238.689 -2.009 -4.0198 

2005 201.13 219.3015 -1.8171 -3.6343 

2006 147.2 202.003 -5.4803 -10.9606 

Jumlah error -33.637 -67.2739 

 
 

Tabel 5.  Debit ramalan dengan α=penyesuaian optimasi,  
dan hitungan error 

Tahun Observ. α optimasi MAE MSE 

1997 470.12 470.12 0 0 

1998 463.9 470.12 -0.622 -1.244 

1999 460.8 463.9 -0.31 -0.62 
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2000 393.89 460.8 -6.691 -13.382 

2001 354.89 393.667 -3.8777 -7.7554 

2002 350.2 354.8939 -0.4693 -0.93878 

2003 232.82 350.2005 -11.738 -23.4761 

2004 218.59 232.8317 -1.4241 -2.84834 

2005 201.13 218.59 -1.746 -3.492 

2006 147.2 201.13 -5.393 -10.786 

Jumlah error -32.271 -64.5426 

 
 
 
 
 

Kesimpulan  
Setelah membandingkan hasil analisis 

peramalan data serial debit tahunan rata-rata 
dengan faktor α =0.1, 0.5, 0.95 dan dengan 
perhitungan dengan proses optimasi, dapat 
diambil kesimpulan bahwa hasil optimasi 
mempunyai kesalahan (error) yang paling kecil  
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