JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume 4 | Nomor 1 | Januari 2018
I S S N : 2443 - 0536
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Abstrak
Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui hasil peramalan dengan realisasi produksi yang
sebenarnya dan sejauh manakah perbedaan antara hasil produksi yang sebenarnya dengan
hasil peramalan yang di peroleh dari hasil perhitungan. Dimana pada mekalah ini ada beberapa
metode yang dipakai dalam peramalan produksi untuk satu tahun kedepan. Secara garis besar
peramalan merupakan suatu perkiraan / estimasi terhadap terhadap hal yang akan terjadi
dimasa yang akan datang. Dalam bidang produksi peramalan didefenisakan sebagai perkiran
terhadap kebutuhan bahan baku dari satu atau beberapa product periode untuk priode
kemasa yang akan datang.
Maka dari hasil perhitungan untuk
peramalan metode yang di pergunakan adalah Trend Kwadratis dengan persamaan. Yi =
45.135550 + 14.0535 (x1) – 0,2842 (x1²) Dari hasil perhitungan tersebut maka produksi dan
produksi pulp adalah menurun.
PENDAHULUAN

Perumusan Masalah

Latar Belakang

Adapun yang menjadi inti dari perumusan
masalah tersebut adalah perencanaan
produksi yang didasarkan peramalan
produksi
pulp
serta
perencanaan
penggudangan hasil produksi berdasarkan
kelebihan laju produksi data laju penjualan.

Aktifitas pengolahan pulp di PT. Toba Pulp
Lestari,
Tbk.
Porsea
mempunyai
karakteristik tersendiri dibanding dengan
pabrik pulp pada umumnya. Kegiatan
pengolahan di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
Porsea sangat tergantung pada pengadaan
bahan baku pulp yang telah dipersiapkan
dimana perlu segera agar diperoleh bahan
baku yang berkualitas baik. Pulp yang
diproduksi selalu berfluktuasi dari hari ke
hari, minggu ke minggu dan bulan ke bulan
dan berikutnya. Adapun fluktuasi ini sangat
menyulitkan dalam perencanaan bagi
produksi maupun perencanaan peralatan
dan tenaga kerja yang tepat. Dan untuk
mengolah pulp pada masa ini kadangkadang diperlukan tambahan shift kerja.
Dengan adanya fluktuasi pengadaan pulp
maka hasil produksi pulp juga berfluktuasi.
Sehingga adahalnya terjadi kelebihan
produksi dan penjualan.
Kelebihan
produksi
ini
menuntut
dilakukannya penggudangan hasil produksi
untuk dapat digunakan pada hari atau
minggu atau bulan-bulan berikutnya

Batasan dan Asumsi
Batasan
Karena keterbatasan waktu dan untuk
menghindari pembahasan yang terlalu luas
maka ditetapkan beberapa batasan sebagai
berikut:
 Perencanaan persediaan hanyalah
meliputi jumlah (item) saja, sedangkan
masalah pengadaan gudang dan
sistemnya adalah diluar cakupan
penelitian ini.
 Peramalan produksi hanyalah meliputi
laju
produksi
saja,
sedangkan
pengadaan mesin/ peralatan dan
tenaga kerja di luar cakupan
penelitian.
 Analisa pasar dilakukan berdasarkan
ramalan penjualan.
 Data yang diperoleh adalah data dari
Juli 2015 sampai dengan Juni 2017.
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Asumsi
Asumsi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
a. Mesin dan peralatan pabrik dianggap
baik berproses.
b. Sistem
penggudangan
dianggap
mampu
menampung
rencana
persediaan yang dibuat.
c. Tenaga kerja untuk proses dianggap
cukup terlatih.
d. Bahan baku akan diproses dianggap
dalam keadaan baik.
Pentingnya Pemecahan Masalah
Pengendalian produksi dibuat berdasarkan
ramalan penjualan yang dilakukan untuk
memenuhi
kebutuhan
pasar,
dan
pengendalian
bahan
baku
untuk
meminimumkan biaya produksi yang dapat
membantu mengatasi kekurangan ataupun
kelebihan persediaan yang tidak perlu.
Dengan adanya ramalan produksi sebagai
dasar pengendalian persediaan bahan baku
maka perusahaan dapat memperoleh
manfaat antara lain:
a. Hasil ramalan memberikan informasi
untuk merencanakan penjadwalan
produksi dan kebutuhan kayu dan
sumber daya lainnya.
b. Untuk meminimumkan biaya-biaya
produksi.
c. Untuk menentukan kebijaksanaankebijaksanaan dalam hal pengiriman
(pemasaran).
d. Untuk menentukan kebijaksanaankebijaksanaan dalam hal penerimaan
dan penyimpanan (penggudangan)
bahan baku.
Teknik/Langkah Metode Pemecahan
Masalah
1. Data
2. Data dari
3. Penggunaan Trend
4. Penggunaan Trend untuk meramal 1
tahun ke depan
5. Realisasi data terhadap Ramalan

6. Kesimpulan dan Saran
Pengertian
Peramalan
Secara garis besar peramalan merupakan
suatu perkiraan/ estimasi terhadap hal
yang akan terjadi di masa yang akan
datang. Dalam bidang produksi peramalan
didefenisikan sebagai perkiraan terhadap
kebutuhan bahan baku dari satu atau
beberapa prodct periode untuk periode di
masa yang akan datang.
Peramalan digunakan sebagai usaha untuk
manajemen
dalam
mengurangi
ketergantungan pada perusahaan pada
faktor-faktor
ketidakpastian sehingga
adanya peramalan perencanaan produksi
akan lebih kuat untuk memperkirakan
kebutuhan yang dimaksud.
Peramalan mempunyai peranan penting
dalam beberapa hal antara lain:
a. Penjadwalan produksi.
b. Perencanaan produksi dari bahan
baku yang akan dihasilkan dengan
kemampuan fasilitas yang ada.
c. Perencanaan
dan
pengendalian
persediaan bahan baku pulp.
Metode Peramalan
Banyak
metode
permalan
yang
berkembang saat ini, yang masing-masing
metode
memiliki
keunggulan
dan
kelemahan tertentu dalam penggunaannya
(tidak dibahas menyeluruh dalam tulisan
ini). Ada kalanya suatu metode tertentu
lebih disukai atau lebih tepat digunakan
untuk peramalan tertentu dibanding
dengan metode lain. Dalam hal ini metode
yang digunakan adalah metode peramalan
untuk meramalkan jumlah produksi di
masa yang akan datang.
Arti dan Maksud Perencanaan Produksi
Dalam perencanaan ditentukan usahausaha atau tindakan yang akan atau perlu
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diambil oleh pimpinan perusahaan untuk
mencapai tujuan perusahaan, dengan
pertimbangan masalah-masalah yang
mungkin timbul di masa yang akan datang
untuk dapat membuat perencanaan yang
baik maka perlu diperhatikan masalah
intern dan ekstern. Masalah intern adalah
masalah yang datang dari perusahaan itu
sendiri, misalnya tenaga kerja, bahan serta
mesin yang digunakan. Dalam perencanaan
ini masalah intern dianggap mampu dan
layak untuk digunakan (sesuai dengan
asumsi)
Dalam perencanaan produksi prioritas
utamanya adalah penentuan jumlah dan
bentuk produk yang akan diproduksi.
Biasanya ditentukan oleh mesin-mesin dan
peralatan yang digunakan sedangkan
jumlah produksi yang mau diproduksi
dalam peramalan ini adalah berdasarkan
jumlah pengiriman hasil produksi di masa
lalu.
Peramalan produksi ini bertujuan sebagai
berikut:
a. Untuk mencapai tingkat keuntungan
maksimal. Misalnya agar tidak ada
penggudangan yang terlalu lama
berarti biaya produksi normal dan
sebaiknya tidak terbengkalai dalam
pengiriman
akibat
kurangnya
persediaan produksi.
b. Untuk
mengusahakan
tidak
terbengkalai
dengan
pengiriman
akibat kurangnya persediaan produksi
c. Dapat menggunakan fasilitas serta
tenaga sebaik mungkin.
Rencana penyusunan produksi menyangkut
kemampuan untuk memenuhi target
produksi serta biaya produksi. Kapasitas
yang berlebihan akan mengakibatkan
naiknya biaya produksi karena adanya
produksi yang menganggur, dilain pihak
adanya peralatan pendukung yang dapat
digunakan sebagainya mestinya. Pada sisi
lain kapasitas produksi yang tidak
mencukupi yang telah ditetapkan tidak
tercapai produksi yang tidak mencukupi
yang telah ditetapkan tidak tercapai dan

akan mengakibatkan kerugian karena
hilangnya kesempatan dalam memperoleh
keuntungan, serta bahan baku tidak dapat
diolah sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
Kapasitas Produksi
Kapasitas adalah jumlah produksi yang
dihasilkan pada suatu work center berupa
pabrik, departemen, mesin, gudang dan
lain-lain yang dinyatakan dalam waktu
menit, jam, hari, minggu, bulan dan
tahunan.
Kapasitas dapat juga diartikan dengan
batas kemampuan dari satu unit peralatan
untuk menghasilkan dalam suatu periode
waktu tertentu yang biasanya dinyatakan
dalam hubungan unit output/ unit waktu.
Maka dengan pengertian diatas dapat
dikatakan bahwa kapasitas peramalan itu
tidak mutlak. Sebagai contoh: suatu
kelompok kerja direncanakan bekerja
dalam hari dalam seminggu dengan hanya
shift kerja.
Produksi maksimumnya 1000 unit/ minggu.
Pada keadaan ini kecepatan kerja tetap
pada kapasitasnya 1000 unit/ minggu,
namun hal ini dapat berubah dengan
melakukan over time sehingga kapasitas
menjadi 1150 unit/ minggu. Lalu dengan
menambah shift kerja menjadi 2 shift,
kapasitas produksi pabrik bertambah
menjadi 1800 unit/ minggu.
Kapasitas ini dapat diukur dengan dua cara,
yaitu:
a. Kapasitas
diukur
dengan
laju
output/unit kerja waktu. Pada
keadaan dimana hanya melibatkan
satu jenis produk, kapasitas dapat
dinyatakan dalalm bentuk jumlah
produk yang dihasilkan. Misalnya
pabrik gula, kapasitasnya diukur
dengan ton gula/bulan, minggu, hari
atau jam.
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b. Kapasitas diukur dengan bentuk
inputnya. Artinya kapasitas ditentukan
dengan jumlah bahan inputnya.
Seperti halnya digunakan pada pabrik
pengolahan
batu.
Pengukuran
kapasitasnya adalah bentuk input
dalam jumlah ton batubata yang
diolah dan akan menghasilkan
kapasitas produk dalam jangka ton
batu bata dan abu batu.
Perencanaan Kapasitas Produksi (Capacity
Planning)
Perencanaan kapasitas produksi (Capacity
Planning) merupakan suatu proses
membandingkan kapasitas yang tersedia
dengan kebutuhan kapasitas dimasa yang
akan
datang.
Apabila
terdapat
ketidakseimbangan (Inbalancing) dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Bila kapasitas yang tersedia lebih kecil
daripada yang dibutuhkan maka
dilakukan penambahan kapasitas
produksi dengan cara over time,
penambahan shift, sub contacting
atau
mengurangi
kebutuhan
pengiriman (ini kalau bisa di
hindarkan).
b. Bila kapasitas yang tersedia lebih
besar daripada yang dibutuhkan maka
dilakukan pengurangan kapasitas yaitu
dengan mengurangi kerja shift,
ataupun menaikkan kebutuhan untuk
pengiriman,
mengurangi
sub
contacting dan sebagainya.
Keseimbangan Kapasitas Produksi
Adalah pentingnya dalam perencanaan
kapasitas untuk memastikan setiap stage
(tingkatan)
dalam
setiap
produk
(production system) didesain sedemikian
rupa sehingga tidak berjalan lambat dalam
tingkat-tingkat yang mendahului atau
mengikutinya. Hal ini perlu untuk
memastikan bahwa kapasitas yang
melintasi setiap stage dalam sistem
produksi adalah dalam keadaan seimbang.

Dalam suatu proses keseimbangan yang
baik output dari stage yang terdahulu
merupakan input stage berikutnya, namun
dalam
prakteknya
sulit
untuk
mendesainnya
karena
level
dasar
pengoperasiannya yakni kapasitas mesin
atau peralatan pada sistem tiap stage pada
umumnya berbeda.
Sebab
lain
adalah
bervariasinya
permintaan/
pengiriman
(demand)
terhadap produk yang akan mengakibatkan
ketidakseimbangan kapasitas dalam sistem
produksi.
Teknik Peramalan
Secara umum teknik peramalan ada dua
jenis yaitu:
Metode Kuantitatif
Metode ini dapat dipakai jika terdapat
asumsi -asumsi yang jelas:
 Bila terdapat informasi masa lalu yang
dapat digunakan sebagai satu dan
dapat dikualifikasikan dalam angka.
 Diasumsikan bahwa aspek/ data yang
masa lalu akan berlanjut di masa
mendatang.
Metode kuantitatif terbagi lagi sebagai
berikut:
 Metode intuisi (Naiwe or Intuitive
Methods)
Metode ini menggunakan ekstrapolasi
horizontal musiman atau trend dan
didasarkan pada pengalaman empiris.
 Metode formal kuantitatif
Metode ini didasarkan kepada prinsip
statistik.
Metode Kualitatif
Metode ini tidak membutuhkan data
seperti data kuantitatif. Dalam penulisan
skripsi ini dipakai metode kuantitatif yang
juga dapat diklasifikasikan berdasarkan:
a. Metode Peramalan Regresi
Dalam model ini dianggap bahwa
faktor yang akan di ramalkan
menunjukkan suatu hubungan
sebab akibat dengan satu atau
beberapa variabel bebas. Tujuan
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dari regresi ini adalah untuk
mendapatkan
bentuk
dari
hubungan antar variabel - variabel
terikat dengan variabel bebas dan
hubungan ini digunakan nilai-nilai
variabel terikan dimasa depan.
b. Metode Peramalan Deret Berkala
(Time Series)
Metode deret berkala terdiri dari
komponen - komponen, maka
dengan analisa deret berkala dapat
mengetahui
masing-masing
komponen,
bahkan
dapat
menghilangkan
suatu
atau
beberapa komponen kalau kita
ingin menyelidiki komponen secara
mendalam
tanpa
kehadiran
komponen-komponen
lain.
Metode ini didasarkan pada
pengumpulan data dimasa yang
lau. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam melaksanakan
dalam
melakukan
peramalan
dengan model ini yaitu dengan
pola data.
a. Pola horizontal artinya jika nilai nilai berfluktuasi disekitar
suatu rata-rata.
Pola ini dapat dilihat seperti
gambar berikut:

Gambar Grafik Pola Data Musiman
c. Pola Siklis, yaitu pola yang dipengaruhi
fluktuasi ekonomi yang waktunya
relative panjang dan geraknya tidak
beraturan, seperti pada gambar berikut.

Gambar Grafik Pola Data Siklis
d.

Pola Data Trend, artinya jika
secara
umum
terjadi
penambahan
atau
pengurangan nilai variabel
panjang waktu seperti dalam
gambar berikut:

Gambar Grafik Pola Data Horizontal
b. Pola Musiman, artinya jika
deret dapat dipengaruhi oleh
faktor-faktor musiman berupa
gerak naik turun dalam jangka
waktu tertentu, seperti pada
gambar berikut:

Gambar Grafik Pola Data Trend
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Trend-Trend Peramalan
Ada beberapa teknik meramal dalam deret
berkala yaitu:
1. Trend linier
2. Trend kwadratis
3. Trend eksponensial
4. Trend siklis
Rumus Pemecahan Masalah
a. Trend linier
Bentuk umum adalah:
Y = a+b (Xi)
Dimana:
Y
= Nilai Trend
n
= jumlah data yang diamati
Xi
= waktu atau periode yang diramal

𝑏=

2𝜋
2𝜋
𝑡 + 𝑉. sin
𝑡
𝑛
𝑛

Untuk mencari nilai a dan b adalah dengan
cara :
𝑎=𝑌=

∑

𝑈=

∑ 𝑘 cos

∑ 𝑘 sin

𝑉=

𝑡

𝑡

Dimana :

Sedangkan nilai a dan b konstan yang
dapat dihitungdengan:
𝑎=

𝑌 = 𝑎 + 𝑈. cos

 Y = Nilai trend
 n = Jumlah data
 n = tingkat derajad 1800
Menentukan Trend Yang Digunakan
Menentukan/memilih
trend
yang
digunakan adalah dengan cara menghitung
standard eror (SE) terkecil dan koefisien
korelasi (r) terbesar dengan rumus:

∑

∑

b. Trend Kwadratis
Bentuk umum adalah:
Y= a+b (Xi) + C (Xi)²
Dimana a, b dan c kontan yang dapat
dihitung dengan cara:
∑ 𝑌 = 𝑛. 𝑎 + 𝑐. ∑(𝑋𝑖)
∑ 𝑋𝑌𝑖 = 𝑏. ∑(𝑋𝑖)
∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 = 𝑎. ∑(𝑋𝑖) +
𝑐. ∑(𝑋𝑖)
c. Trend Eksponensial
Bentuk umum adalah:
Y= a+b (Xi)
untuk mencari nilai a dan b adalah dengan
cara:
X  a = anti log (log 𝑎 =

∑

X  b = anti log (log 𝑏 =

∑

)

∑

d. Trend Siklis
Bentuk umum dari persamaan ini adalah:

)

𝑆𝐸 =

∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′)
𝑛−2

Dimana:
 Yi
= nilai data ke-i
 Yi’
= nilai ramalan ke-i
 n
= jumlah data
Setelah dihitung harga SE yang terkecil dari
setiap trend, kemudian perlu diketahui
tingkat hubungan variabel-variabel dari
fungsi tersebut dengan melakukan test
korelasi. Tingkat hubungan tersebut akan
dinyatakan oleh koefisien korelasi yang
dapat dengan rumus:
𝑟=

1−

∑(𝑌𝑖 − 𝑌′)
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′)

Dimana:
 Yi
= nilai data ke-i
 Yi’
= nilai ramalan ke-i
 Yi
= jumlah data
Nilai r berada dalam interval -1≤ r ≤ 1
a. Jika r = +1
: berarti ada
hubungan korelasi linier yang kuat
antara x dan y yang positif
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b. Jika r = 0
: berarti tidak
ada hubungan korelasi antara x
dan y
c. Jika r -1
: berarti ada
hubungan korelasi yang kuat
antara x dan y yang negatif
Rumus lain untuk
koefisien korelasi adalah :
𝑟 = 1−

∑(

)
∑(

∑(
)

Trend Kwadratis
Untuk memperhitungkan nilai peramalan
digunakan
persamaan
(2),
dan
perhitungannya dapat dilihat pada table IV1. Nilai konstanta a, b dan c ditentukan
dengan menggunakan persamaan (2-a),
(2b), maka akan diperoleh :

menentukan

𝑏=

)

∑ 𝑋𝑖. 𝑌𝑖
64.646
=
∑ 𝑋𝑖
4.600
𝑏 = 14,0535

Harga a dan c didapat dengan mendistribusikan persamaan (2-a) dan (2-c) yakni:
𝑌𝑖 = 𝑛. 𝑎 + 𝑐.
𝑋𝑖 𝑌𝑖 = 𝑎.

(𝑋𝑖)

(𝑋𝑖) + 𝑐.

(𝑋𝑖)

1.081.946 = 24. 𝑎 + 4.600. 𝑐
207207.173.594 = 4.600. 𝑎 + 1.583.320. 𝑐

Persamaan (2-a) dikali 4.600 dan persamaan (2-c) dikali 24, kemudian dikurangkan maka diperoleh :
4.976.951.600 = 110.400 a + 21.160.000 c
4.972.166.256 = 110.400 a + 37.999.680 c
4.785.344 = - 16.839.680 c
Maka :
c= 4.785.344
- 16.839.680
c = - 0.2842
Harga c = - 0,2842 dimasukkan kepersamaan (2-a) maka :
1.081.946 = 24.a + 4.600 ( - 0.2842 )
a = 1.081.946 + 1.307,3200
24
a= 45.135,5550
Sehingga persamaan trend kwadratisnya adalah :
Yі = 45.135,5550 + 14,0535 (Xi) – 0.2842 (Xi²)
Harga yang diramalkan (Yі) untuk bulan juli 2008 (Xi = -23) adalah :
Yі = 45.135.5550 + 14,0535 (-23) – 0,2842 (529 = 44.661,9827
і
Analog dengan perhitungan diatas, maka harga yang diramalkan (Y ) untuk bulan dan tahun berikutnya
dapat dilihat pada table IV-3
Tabel IV-2 : Ramalan Produksi Pulp dengan menggunakan Trend Linier.
і
Persamaan trend adalah: Y = 45.081,0833 + 14,0535 (Xi)
Periode
Ramalan
l
l
Yi – Yi
(Yi – Yi )²
Yi - Yi
Waktu Xi
Produksi Yi

(Yi – Yi)²

-23
-21
-19
-17
-15
-13
-11
-9
-7
-5

437.031,1295
99.908,6525
19.904,4975
71.868,6557
42.059,1699
34.626,9945
3.731,1695
14.180,8323
16.619,5155
6.574,5015

44.757,8528
44.785,9598
44.814,0668
44.842,1738
44.870,2828
44.898,3878
44.926,4948
44.954,6018
44.982,7088
44.010,8158

-337,8528
-20, 9598
125,9332
-29,1738
5,7192
-3,3878
93,5052
7,3982
227,2912
-10,8158

114.144,5145
39,3132
15.859,1709
851,1106
32,7092
11,4772
8.743,2224
54,7334
51.661,2896
116,9815

-166,0833
-316,0833
-141,0833
-268,0833
-205,0833
-186,0833
-61,0833
119,0833
128,9167
-81,0833
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-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

44.038,9228
44.067,1298
44.095,1368
44.123,2348
44.151,3508
44.179,4578
44.207,5648
44.235,6718
44.263,7788
44.291,8858
44.319,9928
44.348,0998
44.376,2068
44.404,3138

11,0772
32,9702
114,8632
-33,2438
-101,3502
160,5422
-7,5648
-85,6718
86,2212
-116,8858
900.072
-148,0998
-56,2068
-4,3138

122,7044
1.087,7044
13.193,5547
1.105,150
10.271,9847
25.773,7980
57,2262
7.339,6573
7.434,0953
13.662,2902
8.101,2960
21.922,5507
3.159,2044
18,6089
305.174,6776

-31,0833
18,9167
128,9167
8,9167
-31,0833
258,9167
118,9167
68,9167
368,9167
93,9167
328,9167
118,9167
238,9167
318,9167

966,1715
357,8415
16.619,5155
79,5075
966,1715
67.037,8575
14.141,1815
4.749,5111
72.316,1911
8.820,3461
108.186,1951
14.141,1815
57.081,1895
101.707,8611
1.213.675,8325

Tabel IV-3 : Ramalan Produksi Pulp dengan menggunakan Trend Kwadratis. Persamaan Trend adalah:
Yі = 45.135,5550 + 14,0535 (Xi) – 0, 2842 (Xi²)
Periode
Waktu Xi

T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ramalan produksi
Yi

2𝜋
𝑡
𝑁
0,9659
0.8660
0,7071
0,5000
0,2588
0
-0,2588
-0,5000
-0,7071
-0,8660
-0,9659
-1,0000
-0,9659
-0,8660
-0,7071
-0,5000
-0,2588
0
0.2588
0,5000
0,7071
0,8660
0,9659
1,0000
cos

sin
0,2588
0,5000
0,7071
0,8660
0,9659
1,0000
0,9659
0,8660
0.7071
0,5000
0,2588
0
-0,2588
-0,5000
-0,7071
-0,8660
-0,9659
-1,0000
-0,9659
-0,8660
-0,7071
-0,5000
-0,2588
0

𝑡

l

Ramalan Produksi (Yi)
44.999,4481
44.956,8978
44.922,8184
44.899,5203
44.888,5968
44.890,7850
44.905,9515
44.933,0496
44.970,2319
44.014,9705
45.064,2200
45.114,6126
45.162,7184
45.205,2688
45.239,3518
45.262,6463
45.273,5698
45.271,3816
45.256,2150
45.229,1170
45.191,9347
45.147,1961
45.097,9465
45.047,5540

l

Yi – Yi

(Yi – Yi )²

(Yi – Yil)

(Yi – Yil)²

-579,4481
-191,9878
17,1852
-86,5203
-12,5968
4,2150
114,0484
28,9504
239,7681
-14,9705
-14,2200
-14,6126
47,2815
-115,2688
-189,3537
77,3537
-73,5698
-121,3816
93,7850
-54,1170
218,0653
52,8039
222,0534
352,4460

335.670,1574
36.824,7564
295,3310
7.485,7661
158,6791
17,6791
13.007,1080
838,1244
57.488,7226
224,1166
202,2098
213,5281
2.235,5450
13.386,9016
35.854,1023
5.893,5985
5.412,5168
14.733,4928
8.795,6180
2.928,6472
47.552,4929
2.788,2544
49.307,7351
124.218,1829
765.613,2934
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Menentukan Standard Error (SE)
Dengan rumus :
𝑆𝐸 =

∑(

Trend Linier
Dari tabel IV-2 diperoleh harga :

)

(𝑌𝑖 − 𝑌′) = 305.174,6776
(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 1.213.576,8320

Trend Linier
Dari tabel IV-2 diperoleh harga :
Maka :

(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 305.174,6776
Maka :

𝑟=

305.174,6776
24 − 2
𝑆𝐸 = 177,7777

1−

𝑆𝐸 =

Trend Kwadratis
Dari tabel IV-3 diperoleh :

𝑟 = 0,8652
Trend Kwadratis
Dari tabel IV-3 diperoleh :
(𝑌𝑖 − 𝑌′) = 248.514,0679

(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 248.514,0679
Maka :

(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 1.213.576,8320

248.514,0679
24 − 2
𝑆𝐸 = 106,2831

𝑆𝐸 =

Trend Eksponensial
Dari tabel IV-4 diperoleh :
(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 307.305,1230
307.305,1230
24 − 2

𝑆𝐸 = 118,1880
Trend Siklik
Dari tabel IV-3 diperoleh :
(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 765.613,2934
Maka :
765.613,2934
24 − 2
𝑆𝐸 = 108,5492

𝑆𝐸 =

Menentukan Tingkat korelasi (r)Rumus :
𝑟=

𝑟=

1−

248.514,0679
𝑟 = 0,8918
1.213.576,8320

Trend Eksponensial
Dari tabel IV-4 diperoleh harga :
(𝑌𝑖 − 𝑌′) = 307.305,1230
(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′) = 1.213.576,8320

Maka :
𝑆𝐸 =

305.174,6776
1.213.576,8320

∑(𝑌𝑖 − 𝑌′)
1−
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′)

Maka :
𝑟=

1−

307.305,1230
1.213.576,8320

𝑟 = 0,8642
Trend Siklik
∑(𝑌𝑖 − 𝑌′) = 765.613,2934
∑(𝑌𝑖 − 𝑌 𝑖′) = 1.213.576,8320
Maka :
𝑟=

1−

765.613,2934
1.213.576,8320

𝑟 = 0,6076
Pemilihan Trend Peramalan
Untuk menetukan trend peramalan yang
dipergunakan maka lakukan pemilihan
trend. Trend peramalan yang dipilih
adalah trend yang memberikan standart
error terkecil dan tingkat korelasi
terbesar.Pemilihan
Trend
Peramalan
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Produksi Pulp dapat dilihat pada table
berikut :

Juni 2018

47

45.168,2717

Juli 2018

49

45.141,8123

Tabel Harga Standart Error (SE) dan
Koefisien Korelasi (r) untuk produksi pulp

Agustus 2018

51

45.113,0793

September 2018

53

45.082,0727

Oktober 2018

55

45.048,7925

November 2018

57

45.013,2387

Desember 2018

59

45.975,4113

Trend
Linier
Kwadratis
Eksponensial
Siklik

SE
177, 7777
106, 2831
118, 1880
186, 5492

r
0, 8652
0, 8918
0, 8642
0, 6076

Dengan membandingkan harga-harga pada
tabel diatas maka trend yang memberikan
harga SE terkecil dan harga r yang terbesar
adalah trend kwadratis, sehingga trend ini
merupakan trend yang terpilih dan
dipergunakan untuk meramal produksi
pulp 18 bulan yang akan datang
Menentukan Peramalan Berdasarkan
Trend yang Terpilih
Berdasarkan hasil pengolahan data,
dimana trend yang terpilih sebagai dasar
peramalan untuk 18 bulan yang akan
datang untuk Produksi Pulp berdasarkan
trend kwadratis. Hasil selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut .
Bulan/ Tahun

Periode waktu

EVALUASI HASIL RAMALAN
ini akan menguraikan perbedaan hasil
peramalan dengan realisasi produksi yang
sebenarnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah
untuk melihat sejauh mana perbedaan
antara hasil produksi yang sebenarnya
dengan hasil peramalan yang diperoleh
dari hasil perhitungan.
Untuk menentukan perbedaan realisasi
produksi dengan hasil peramalan produksi
dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
(Realisasi Produksi) – (Ramalan Produksi )
𝑥 100
(Realisasi Produksi )

(Xi)

Yi = 45.135,5550
+ 14,0535(Xi)
- 0,2482(Xi)²

Juli 2017

25

45.309,2675

Agustus 2017

27

45.307,8177

September 2017

29

45.304,0943

Oktober 2017

31

45.298,0973

November 2017

33

45.289,8267

Bulan/Tahun

Realisasi
Produksi(ton)

Ramalan
Produksi

Ramalan
(%)

Desember 2017

35

45.279,2825

Januari 2018

37

45.266,4647

Februari 2018

39

45.251,3733

Maret 2018

41

45.234,0083

April 2018

43

45.214,3697

Mei 2018

45

45.192,4575

Juli 2015
Agust 2015
Sept 2015
Okt 2015
Nov 2015
Dec 2015
Jan 2016
Febr 2016
Maret 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016
Juli 2016

44.420
44.765
44.940
44.813
44.876
44.895
45.020
44.962
45.210
45.000
45.050
45.100
45.210

44.661,9827
44.715,0993
44.765,9423
44.814,5117
44.860,8075
44.904,5783
44.946,5783
44.986,0533
45.023,2547
45.058,1825
45.090,8367
45.149,3243
45.175,1577

-0,55
0,11
0,39
-0,03
0,03
-0,02
0,16
-0,15
0,41
-0,13
-0,09
-0,05
0,13

Adapun perbedaan antara realisasi dengan
hasil peramalan dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel Perbedaan antara Realisasi Produksi
dengan Hasil Peramalan Produksi Pulp
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Agus 2016
Sept 2016
Okt 2016
Nov 2016
Dec 2016
Jan 2017
Febr 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017

45.200
45.150
45.090
45.050
45.340
45.350
45.175
45.410
45.200
45.320
45.400

45.239,0163
45.255,7553
45.175,1577
45.198,7175
45.220,0037
45.270,2207
45.282,3307
45.292,3307
45.299,9753
45.305,3463
45.308,4437

-0,19
0,33
0,26
-0,09
-0,23
0,18
-0,24
0,26
-0,22
0,03
0,20

Kesimpulan
Dari uraian dan perhitungan yang
dilakukan pada bab - bab terdahulu, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Peramalan Produksi Pulp adalah
menggunakan trend kwadratis dengan
persamaan.
Yi = 45.135,5550 + 14.0535 (Xi) – 0,2842 (Xi²)

2.
3.

Hasil Produksi dan Jumlah Produksi
Pulp berdasarkan hasil perhitungan
cenderung menurun
Dari hasil analisa dan evaluasi realisasi
produksi terhadap Ramalan

Saran
1. Disarankan agar pihak perusahaan
meninjau Produksi Pulp karena
peramalannya untuk bulan dan tahun
berikutnya cenderung menurun.
2. Guna mendapatkan hasil produksi
yang lebih besar maka disarankan agar
pihak
perusahaan
melakukan
kebijakan
kebijakan
seperti
penelitian
pasar,
mengadakan
promosi dan lain sebagainya .
3. Peramalan Produksi Pulp dalam
tulisan ini hanya menggunakan
peramalan dengan metode statistik,
jadi disarankan agar pihak perusahaan

mengadakan
peramalan
dengan
metode lain, karena dari hasil analisa
dan evaluasi didapat bahwa realisasi
produksi cenderung lebih besar dari
ramalan produksi berarti metode
statistic belum cukup sempurna.
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