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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Energi Listrik 

Energi sendiri merupakan suatu objek yang mampu bepindah dan bersifat 

abstrak yang sukar untuk dibuktikan. Energi berasal dari bahasa Yunani energia yang 

merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi merupakan besaran 

yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah dari 

bentuk ke satu ke bentuk yang lain. [1] 

 Ada beberapa macam bentuk-bentuk dari energi yaitu energi kinetik, energi 

potensial, energi potensial, energi listrik, energi elektromagnet, energi kimia, energi 

nuklir, energi termal, energi angin. Untuk Energi Listrik adalah suatu energi yang 

berkaitan dnegan arus elektron, dinyatakan dalam watt-jam atau kilowatt-jam. 

Bentuk transisinya adalah aliran elektron melaui konduktor jenis tertentu. [1] 

2.1.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik sendiri merupakan sekumpulan pusat listrik dan 

gardu induk yang satu sama lain dihubungan dengan jaringan transmisi 

sehingga menjadi suatu kesatuan interkoneksi. Agar dapat tetap melayani 

ketersediaan listrik, maka sistem tenaga listrik harus dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan akan tenaga listrik. 

Bandara Juanda Surabaya merupakan salah satu Bandara besar dan vital 

di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sebagai Bandara 

dengan pelayanan yang baik harus di tunjang dengan penyediaan tenaga 

listrik yang baik juga. 

2.1.2 Karakteristik Beban 

Penentuan karakteristik beban listrik pada gardu distribusi merupakan 

hal yang sangat penting misalkan untuk mengevaluasi pembebanan gardu 

distribusi tersebut, ataupun dalam merencanakan suatu gardu distribusi yang 

baru.  

Karakteristik beban sendiri memegang peranan dalam memilih kapasitas 

transformator secara tepat dan ekonomis. Di lain pihak sangat penting artinya 

dalam menentukan rating peralatan pemutus rangkaian, analisa rugi-rugi dan 

menentukan kapasitas pembebanan dan cadangan tersedia dan suatu gardu. 

[1] 

Karakteristik beban listrik suatu gardu tergantung pada jenis beban yang 

dilayaninya. Hal ini akan jelas terlihat dari hasil pencatatan kurva beban 
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suatu interval waktu. Berikut ini beberapa faktor yang menentukan 

karaktristik beban : 

1. Faktor Kebutuhan 

Faktor kebutuhan adalah perbandingan antara kebutuhan maksimum 

dalam suatu sistem dengan total beban terpasang pada sistem itu. Dimana 

faktor kebutuhan tergantung pada jenis dan kegiatan dari konsumen, 

berapa besarnya tergantung lokasi dan tergntung sistem tenaga. 

2. Faktor Beban 

Faktor beban adalah perbandingan rata-rata beban pada periode 

waktu tertentu yang telah direncanakan terhadap beban puncak yang 

terjadi pada periode waktu tersebut. Faktor beban hanya menunjukkan 

variasi dan tidak menyatakan penunjukkan yang tepat dari kurva beban. 

3. Faktor Penggunaan adalah  

Faktor penggunaan adalah perbandingan antara beban puncak 

dengan kapasitas terpasang. 

2.2  Pengertian Peramalan (Forcasting) 

Peramalan sendiri memiliki arti yaitu “suatu dugaan atau prakiraan mengenai 

terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang”. 

Peramalan ini sangat berguna dalam berbagai bidang, terutama dalam rangka 

perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang teradi pada masa depan. 

Dalam bidang teknik, khususnya teknik listrik peramalan pada dasarnya merupakan 

peramalan dari kebutuhan energi listrik (Demand Forecasting) serta peramalan beban 

energi listrik (Load Forecasting) yang dimodelkan secara matematis. Hasil dari 

peramalan ini digunakan untuk membuat rencana pemenuhan kebutuhan maupun 

pengembangan penyediaan energi listrik. [2] 

Suatu peramalan tidak akan benar 100% sebab suatu masa depan pasti 

mengandung ketidak pastian. Akan tetapi dengan memilih metode yang tepat, kita 

bisa menghasilkan peramalan dengan tingkat kesalahan atau error yang kecil ataupun 

memberikan perkiraan yang sebaik mungkin terhadap keadaan masa yang akan 

datang. [2] 

2.2.1 Kegunaan Peramalan 

Kegunaan umum peramalan adalah untuk pengambilan keputusan 

dengan mreferensi hasil peramalan yang di dapat. Dalam pengambilan 

keputusan harus berdasarkan banyak pertimbangan dan pemikiran. Jika suatu 

ramalan yang diperoleh kurang benar, maka hasil yang akan dicapai pun 
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kurang memuaskan. Peramalan memiliki kegunaan untuk meminimalkan 

tingkat kesalahan yang terjadi. Untuk memperoleh peramalan yang baik 

tergantung dari faktor data serta metode yang akan digunakan. 

2.2.2 Metode Peramalan 

Berbagai macam metode peramalan telah banyak dikembangkan untuk 

memperkirakan keadaan di masa depan, mulai dari yang sederhana hingga 

metode peramalan yang kompleks dimana pemakaiannya harus 

menggunakan bantuan komputer.  

Dari banyaknya metode metode peramalan, masing-masing memiliki 

ketelitian dan tipe penggunaan sesuai dengan kondisi dan data tertentu. 

Pemilihan serta pemakaian metode peramalan yang tepat diharapkan mampu 

mengurangi kesalahan perkiraan dimasa yang akan datang. [3] 

Pada dasamya metode metode peramalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

:  

A. Metode Kualitatif 

Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, metode ini dipengaruhi 

oleh keadaan nyata dilapangan misalkan pendapat langsung dari konsumen 

tentang rencana pembelian, pendapat orang yang sudah berpengalaman 

tentang kondisi pasar dan cerita langsung antar pelaku pasar dan lain 

sebagainya.  

B. Metode Kuantitatif 

Metode ini secara umum bersifat objektif, memakai satu atau lebih model 

matematis dari data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk melakukan 

peramalan suatu permintaan. Pada dasarnya model kualitatif dibedakan 

berdasarkan seri waktu (time series) dan kausal (causal metods). [3] 

Pada pembatasan masalah telah diruraikan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode time series. Kelebihan data runtun waktu atau time 

series adalah kemampuannya dalam mengestimasi, meramal dan 

memperkirakan nilai data pada periodeberikutnya berdasarkan data data 

tahun sebelumnya. Selain itu, data runtun waktu juga dapat digunakan untuk 

memperkirakan data waktu sebelumnya dengan data runtun waktu yang telah 

tersedia. Metode peramalan yang baik adalah meyode yang menghasilkan 

nilai peramalan tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi.  
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2.2.3 Peramalan Beban Listrik 

Model peramalan beban yang akurat sangat penting dalam perencanaan 

dan pengoperasian suatu sistem tenaga listrik. Peramalan beban sangat 

membantu perusahaan listrik dalam mengambil keputusan untuk menyuplai 

tenaga listrik termasuk keputusan dalam mengaturpembangkitan, pemutusan 

beban (load switching), maupun pembangunan infrastruktur. Peramalan 

beban listrik (load forecast) atau kebutuhan listrik (demand forecast) 

merupakan langkah awal dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(RUPTL). RUPTL ini disusun oleh PT PLN Pusat.  

Peramalan beban listrik pada suatu unit bisnis (UB) ditiap wilayah 

memiliki peranan yang penting dalam penyusunan RUPTL. Menurut jangka 

waktunya, peramalan beban listrik bisa di bagi menjadi tiga jenis sebagai 

berikut : 

1. Peramalan beban jangka pendek (short-term load forecasting) 

Merupakan peramalan yang meramalkan beban dalam jangka waktu 

pendek yaitu per jam hingga per minggu. Dalam peramalan jangka pendek 

terdapat batas atas untuk beban maksimum dan batas bawah untuk beban 

minimum yang ditentukan oleh peramalan beban jangka menengah.  

2. Peramalan beban jangka menengah (medium-term load forecasting) 

Merupakan peramalan yang meramalkan beban dalam jangka mingguan 

bulanan sampai satu tahun. Dalam peramalan jangka menengah, faktor-

faktor manajerial perusahaan adalah faktor utama penentu. Masalah-masalah 

manajerial misal kemampuan teknis dalam memperluas jaringan distribusi, 

kemampuan teknis dalam menyelesaikan proyek pembangkit listrik baru dan 

kemampuan dalaam teknis menyelesaikan proyek saluran transmisi. 

3. Peramalan beban jangka panjang (long-term load forecasting)  

Merupakan peramalan yang meramalkan beban dalam jangka waktu 

tahunan. Dalam peramalan jangka panjang, masalah-masalah makro 

ekonomi yang merupakan masalah eksternal perusahaan listrik menjadi 

faktor utama yang menentukan kemana  arah peramalan. 

2.2.4 Analisis Time Series Proyeksi Tren 

Analisis Time Series adalaah salah satu metode peramalan yang 

dilakukan dengan dasar hasil ramalan yang disusun denga pola hubungan 

antar variabel yang dicari (diramalkan) dengan variabel waktu yang menjadi 

satu-satunya variabel yang mempengaruhinya. Langkah yang paling penting 

dalam memilih metode ini adalah mempertimbangkan jenis pola data seperti 
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apa yang terdapat dari data kita. Ada beberapa tipe umum dari pola data, 

yaitu : 

1. Pola Data yang Horizontal 

Pola data horizontal terjadi pada saat data pengamatan berfluktuasi 

disekitar nilai konstan atau mean (rata-rata) yang berbentuk sebuah garis 

horizontal. Plot data horizontal dicontohkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Plot data Horizontal 

2. Pola Data Tren  

Pola data tren terjadi saat pola data time series kita mengalami kenaikan 

atau penurunan selama periode jangka panjang tertentu. Plot data tren 

dicontohkan pada gambar 2.2. Dapat dilihat pada gambar menunjukkan tren 

kenaikan. 

 
Gambar 2.2  

Gambar 2. 2 Plot data Tren 

3. Pola data Seasonal (Musiman) 

Pola data seasonal adalah data time series yang dipengaruhi faktor 

musiman. Pola data seasonal bias saja memiliki pola data musim yang 
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berulang dari periode ke periode berikutnya. Misal saaja pola yang berulang 

setiap bulan tertentu seperti saat akhir tahun atau tiap tahun dan pola yang 

berulang pada tahun maupun pada minggu tertentu. Plot data seasonal 

dicontohkan pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Plot data Seasonal (musiman) 

4. Pola data Cyclical (siklis) 

Pola data siklis atau Cyclical terjadi bila data time series kita dipengaruhi 

oleh fluktuasi pada jangka panjang seperti yang terjadi pada siklus suatu 

bisnis. Plot data siklis dicontohkan pada gambar 2.4 membentuk suatu pola 

seperti gelombang air. 

 

Gambar 2. 4 Plot data Cylical (siklis) 

2.3  Metode Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing) 

Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing) merupakan suatu langkah 

dimana kita yang secara terus menerus memperbaiki peramalan dengan mencari rata-
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rata nilai dari data masa lalu suatu data runtut waktu dengan cara menurun 

(exponential). [2] 

Macam-macam metode pemulusan eksponensial, yaitu :  

a) Pemulusan (Smoothing) Eksponensial Tunggal 

 
Metode ini menambahkan parameter alpha dalam model untuk mengurangi 

faktok kerandoman atau bisa disebut sebagai nilai konstantanya dengan simbol 

α (alpha). Nilai prediksi atau nilai peramalan pada periode ke-m dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan berikut. [2] 

𝐹𝑡+1 =  𝛼 Xt  + (1 − 𝛼) 𝐹𝑡   (2.1) 

 Keterangan : 

𝐹𝑡+1  : nilai peramalan untuk periode berikutnya 

𝛼 : konstanta pemulusannya dengan nilai 0 < 𝛼 < 1 

Xt : data aktual periode t 

𝐹𝑡  : nilai peramalan pada periode ke-t yang didapat dari rata-rata 

penghalusan hingga periode t-1 

Contoh : Sebuah Apotek di daerah perkotaan memiliki data penjualan obat 

selama 12 bulan. Data terlampir dalam Lampiran 1 dengan menggunakan nilai 

𝛼 = 0,3 ; 0,6 ; 0,9. Tentukan nilai peramalan pada bulan ke 13. Untuk 

menyelesaikannya bisa langsung di substitusikan ke persamaan (2.1). 

Substitusi 𝛼 = 0,3 maka didapat : 

𝐹t+1    =  𝛼  X1  + (1 − 𝛼)  𝐹1 

𝐹1+1 =  (0,3)(50) + (1 - 0,3)(51) 

F2        =  15 + 35,7 

F2        =  50,7 

 

Substitusi 𝛼 = 0,6 maka didapat : 

𝐹t+1    =  𝛼  X1  + (1 − 𝛼)  𝐹1 

𝐹1+1 =  (0,6) (50) + (1 - 0,6) (51) 
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F2        =  30 + 20,4 

F2        =  50,4 

Substitusi 𝛼 = 0,9 maka didapat : 

𝐹t+1      =  𝛼  X1  + (1 − 𝛼) 𝐹1 

𝐹1+1 =  (0,9)(50) + (1 - 0,9)(51) 

F2        =  45 + 5,1 

F2        =  50,1 

Diperoleh kesimpulan nilai alpha yang memiliki nilai terdekat ke data Aktual 

(0,9), dengan menggunakan nilai apha tersebut ke data dan menggunakan 

Aplikasi MiniTab sebagai alat bantu diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Data Aktual Obat 

Bulan 
Data Aktual 

Obat 

SMOOTH 

1 

1 54 53,43333 

2 50 50,34333 

3 42 42,83433 

4 43 42,98343 

5 51 50,19834 

6 50 50,01983 

7 50 50,00198 

8 52 51,8002 

9 44 44,78002 

10 36 36,878 

11 38 37,8878 

12 49 47,88878 

13   Forecast 48 

 

Hasil peramalan dengan menggunakan mini tab sebwgai berikut ini : 

Single Exponential Smoothing for Data Aktual Obat  

Length  12  

α = 0,9 
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Accuracy Measures : 

MAPE  10,4463 

MAD    4,7213 

MSD   37,0422 

Forecasts : 

Period  Forecast    Lower    Upper 

Januari  47,8888 (48)   36,3217  59,4559 

Tanda hijau pada gambar 2.5 merupakan titik 48 yaitu hasil peramalan 

jangka pendek 1 bulan yang telah kita lakukan. 

 

Gambar 2. 5 Plot Data Peramalan “ Aktual Obat “ 

b) Pemulusan (Smoothing) Eksponensial Ganda 

 
Metode pemulusan eksponensial tunggal akan efektif jika data runtut waktu 

yang diamati memebentuk pola data yang horizontal. Jika metode ini digunakan 

untuk mengeksekusi data runtut waktu yang membentuk suatu unsur trend yang 

konsisten, nilai-nilai peramalan yang didapat akan selalu berada di belakang dari 

nilai aktualnya. 
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Untuk metode Double Exponential Smoothing sendri ada beberapa versi 

sebagai berikut : 

1. Metode Linear Satu-Parameter dari Brown 

Sesuai dengan nama nya metode ini dikembangkan oleh orang yang bernama 

Brown, Brown telah menemukan suatu cara untuk mengatasi perbedaan antar 

data aktual dan nilai peramalan apabila ada unsur tren pada plot data.  

Persamaan yang digunakan pada metode ini adalah: 

𝑆′𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆′𝑡−1)   (2.2) 

𝑆′′𝑡 = 𝛼𝑆′𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆′′𝑡−1)   (2.3) 

𝑎𝑡 = 2𝑆′𝑡 − 𝑆′′𝑡     (2.4) 

𝑏𝑡 = 𝛼/1−𝛼 (𝑆′𝑡−𝑆′′𝑡)    (2.5) 

 Persamaan untuk membuat peramalan pada periode ke-m masa yangakan 

datang adalah : 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡  𝑚 (2.6) 

 

Dengan : 

𝑆′𝑡  : nilai dari pemulusan eksponensial tunggal 

𝑆′′𝑡 : nilai dari pemulusan eksponensial ganda 

𝛼 : konstanta pemulusan dengan ketentuan nilai 0 < 𝛼 < 1 

𝑎𝑡 :  perbedaan antar nilai pemulusan eksponensial 

𝑏𝑡 :  estimasi trend pada data 

𝑌𝑡 :  data aktual pada periode ke-t 

m :  jumlah periode yang ingin diramalkan 

 

Contoh :   

Misalkan dengan data  Penjualan sebuah toko sebagai tercantum di 

Tabel 2.2 prediksikan periode 19 – 24 dengan metode satu parameter dari 

Brown. Permisalan dengan nilai α yang di tentukan α = 0,1.
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Tabel 2. 2 Tabel Penjualan Toko 

No Penjualan No Penjualan 

1 143 13 206 

2 152 14 193 

3 161 15 207 

4 139 16 218 

5 137 17 229 

6 174 18 225 

7 142 - - 

8 141 - - 

9 162 - - 

10 180 - - 

11 164 - - 

12 171 - - 

*Keterangan Tabel : untuk angka 1 – 18 tersebut adalah permisalan 

bulan ke-1, ke-2 san seterusnya 

Penyelesaian : 

- Tahap awal perhitungan : 

S’1 = S”1 = X1 = 143 

- Perhitungan untuk Exponential Tunggal sesuai Rumus (2.2) : 

S’2 = α . Y2 +(1-α)(S’1) 

  = ( 0,2 x 152 ) + (( 1- 0,2 ) x 143 ) 

  = 144,8 

Hitung sampai dengan S’18 ( terdapat pada Lampiran via Excel ) 

Perhitungan untuk pemulusan exponetial ganda dengan memasukkan 

nilai dari S’t yang sudah di dapat, sebagai berikut sesuai rumus (2.3) : 

S”2 = α . S’2 + ( 1-α )x(S”1) 

  = (0,2 x 144,8) + (1-0,2) . (143) 

  = 143 

Dan seterusnya sampai dengan S”18
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- Perhitungan nilai at sebagai berikut ini sesuai rumus (2.4) : 

a 1 = 2S’1 – S”1 

  = (2 x 143 ) – 143 

  = 143 

Hitung juga seterusnya sampai dengan a18 

- Perhitungan Nilai bt, sesuai dengan rumus (2.5) : 

b 1 =  
𝛼

1−𝛼
 (S’1 – S”1) 

  = 
0,2

1−0,2
 (143-143) 

  = 0 

Dan hitung juga sampai dnegan b18 

- Perhitungan Peramalan sesuai rumus (2.6) yaitu : 

F2  = F1+1 = a1 – b1 . 1 ( nilai m = 1 untuk F2 s/d F18 ) 

   = 143 – ( 0x 1) 

   = 143 

Dan seterusnya sampai dengan F19, untuk F20 menggunakan 

nilai m yang mengikuti kenaikan angkanya untuk F20 nilai m = 

2, untuk F21 nilai m = 3 dan seterusnya sampai F24. 

F20 = F18+2 = a 18 – b 18 . 2 

            = 229,9118 - 6,957749 . 2 

         = 215,996 

Seterusnya sampai dengan F24 dan di peroleh hasil untuk 6 

bulan kedepan sebagai berikut :  

Tabel 2. 3 Hasil Peramalan Penjualan Toko 

Hasil Bulan 

ke 

236,87 19 

215,996 20 

209,039 21 

202,081 22 

195,123 23 

188,165 24 
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2. Metode Dua-Parameter dari Holt 

Metode pemulusan eksponensial linear dari Holt dalam prinsipnya 

hampir dengan dari Brown, akan tetapi Holt tidak menggunakan rumus 

pemulusan rganda secara langsung. Holt mengeksekusi data dengan 

memuluskan nilai trend dengan parameter yang berbeda dari parameter yang 

digunakan pada deret yang asli. 

Persamaan untuk metode ini adalah 

𝑆𝑡 = 𝛼 𝑌𝑡 + (1 − 𝛼) (𝑆𝑡−1 + 𝑏𝑡−1)  (2.7) 

𝑏𝑡 = 𝛾 (𝑆𝑡−𝑆𝑡−1) + (1−𝛾) 𝑏𝑡 −1  (2.8) 

Persamaan yang digunakan untuk membuat peramalan pada periode m 

yang akan datang adalah: 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑆𝑡 + 𝑏𝑡𝑚    (2.9) 

Dengan 

𝑆𝑡 : Nilai dari pemulusan eksponensial 

𝛼 : Konstanta pemulusan dengan nilai (0 < 𝛼 < 1) 

𝛾 : Konstanta pemulusan untuk trend (0 < 𝛾 < 1) 

𝑏𝑡 : Estimasi dari trend 

𝑌𝑡 : Data aktual periode ke-t 

m : Jumlah periode yang akan diramalkan 

Besarnya nilai 𝛼 dapat ditentukan dengan melihat pola dari historis data 

aktualnya. Apabila suatu pola historis tidak stabil atau bisa disebut sangat 

bergelombang dari waktu ke waktu, maka pilihlah nilai 𝛼 yang mendekati 1. 

Sebaliknya, apabila pola historis relatif stabil, maka pilihlah nilai 𝛼 yang 

mendekati 0. Begitu juga dalam menentukan nilai konstanta untuk tren 

atau γ. 

c) Pemulusan (Smoothing) Eksponensial Holt-Winters’ Aditif 

 

Metode ini adalah salah satu penemuan yang penting dalam bidang 

peramalan, karena metode ini mampu menangani data yang memiliki unsur 

trend serta unsur musiman. Metode ini merupakan hasil penyempurnaan dari 
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Metode Holt-Brown. Metode Holt-Winters’ ini didasarkan pada tiga 

persamaan pemulusan yaitu pemulusan level, pemulusan tren, dan pemulusan 

musiman. [4] 

Metode ini hampir serupa dengan metode dari Holt, akan tetapi dengan satu 

persamaan tambahan untuk mengatasi usur musiman. Metode Holt - Winters’ 

ini  menggunakan tiga pembobotan atau konstanta yang berbeda yaitu α, β, dan 

γ dengan nilai 0 < α,β,γ <1. Persamaan yang digunakan metode ini adalah: 

𝐿𝑡 = 𝛼 (𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼) (𝐿 𝑡−1 + 𝑏 𝑡−1) (2.10) 

𝑏𝑡 = 𝛽 (𝐿𝑡 – 𝐿 𝑡−1 ) + (1 − 𝛽) 𝑏 𝑡−1  (2.11) 

𝑆𝑡     =   𝛾 (𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾) 𝑆𝑡−𝑠  (2.12) 

Persamaan yang digunakan untuk membuat peramalan pada periode m yang 

akan datang adalah: 

𝐹𝑡+𝑚  = 𝐿𝑡  + 𝑏𝑡 . 𝑚 + 𝑆𝑡+𝑚-s   (2.13)  

dengan 

𝐿𝑡 : nilai pemulusan baru atau level estimasi saat ini 

𝛼 : konstanta pemulusan untuk Level (0 < 𝛼 < 1) 

𝑌𝑡 : pengamatan baru atau data aktual periode t 

𝛽 : konstanta pemulusan untuk estimasi trend (0 < 𝛽 < 1) 

𝑏𝑡 : estimasi trend 

𝛾 : konstanta pemulusan untuk estimasi musiman (0 < 𝛾 < 1) 

𝑆𝑡 : estimasi musiman 

m : jumlah periode ke depan yang diramalkan 

s : panjangnya musim 

𝐹𝑡+𝑚 : nilai prediksi m periode ke depan 

Untuk menginisialisai metode peramalan ini, diperlukan nilai awal untuk 

pemulusan level Ls, trend bt, dan indeks musiman St. Untuk mendapatkan 

estimasi nilai awal dari indeks musiman, diperlukan setidaknya data lengkap 

selama satu musim. Dengan begitu, nilai trend dan pemulusan diinisialisasi pada 

periode s. Nilai awal konstanta pemulusan level didapatkan dengan 

menggunakan nilai rata-rata musim pertama, sehingga :  
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𝐿𝑠 =  (𝑌1 + 𝑌2  + ⋯ + 𝑌𝑠) /s    (2.14) 

Untuk menginisialisasi trend, akan lebih baik jika menggunakan data 

lengkap selama 2 musim (periode), sebagai berikut: 

𝑏𝑠 =
1

𝑠
[

𝑌𝑠+1−𝑌1

𝑠
+

𝑌𝑠+2−𝑌2

𝑠
+ ⋯ +  

𝑌𝑠+𝑠−𝑌𝑠

𝑠
]   (2.15) 

Kemudian untuk menginisialisasi indeks musiman metode aditif, yaitu: 

𝑆1 = 𝑌1  − 𝐿𝑠  ,  𝑆2 = 𝑌2 − 𝐿𝑠 , ..… ,  𝑆𝑠 = 𝑌𝑠 − 𝐿𝑠 (2.16) 

Adapun langkah kerja metode Pemulusan Eksponensial Holt- Winters’ 

Aditif yaitu: 

1. Menentukan nilai konstanta α, β, dan γ yaitu antara 0 dan 1. 

2. Menghitung nilai awal pemulusan level dengan persamaan 2.14 

menggunakan satu data musiman lengkap (yaitu L periode). 

3. Menghitung nilai awal pemulusan trend dengan persamaan 2.15 

menggunakan dua data musiman lengkap (yaitu 2L periode). 

4. Menghitung nilai awal pemulusan musiman dengan persamaan 2.16. 

5. Menghitung nilai pemulusan level dengan persamaan 2.10. 

6. Menghitung nilai pemulusan trend dengan persamaan 2.11. 

7. Menghitung nilai pemulusan musiman dengan persamaan 2.12. 

8. Tahap terakhir, menghitung nilai ramalan untuk m periode berikutnya 

(𝐹𝑡+𝑚) dengan persamaan 2.13. 

2.4  Ketepatan Metode Peramalan 

Ketepatan (accuracy) dianggap sebagai kriteria koreksi atau penolakan dalam 

memilih suatu metode peramalan. Ketepatan sendiri merujuk pada kesesuaian atau 

kecocokan suatu metode peramalan dalam mengolah suatu data. Jika metode yang 

dipakai sudah dianggap benar dalam melakukan proses peramalan, maka dalam 

pemilihan metode peramalan terbaik dapat dilihatpada tingkat kesalahan prediksi 

atau error . Besarnya nilai error peramalan bisa dihitung dgan mengurangi data aktual 

dengan besarnya ramalan. 
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𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝐸) = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡    (2.17) 

dengan  

𝑌𝑡 : data aktual pada waktu t 

𝐹𝑡 : data hasil peramalan pada waktu t 

Semakin kecil nilai yang dihasilkan oleh alat ukur tersebut, maka metode 

peramalan yang digunakan semakin baik pula. 

  


