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ABSTRAK 

 
Ika Indriyaningsih, Peramalan Volume Pengunjung Obyek Wisata Bendungan 
Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara dengan Metode Dekomposisi. 
Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Statistika Terapan dan Komputasi, 
Jurusan Matematika, Fakultass Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara 
salah satu aset bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,untuk itu perlu 
diadakannya peramalan secara terus menerus dan berkesinambungan mengenai 
volume kunjungan Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten 
Banjarnegara. Hal ini dipandang perlu karena untuk mengantisipasi dan 
meminimalisasi kemungkinan buruk yang timbul oleh sebab kemerosotan jumlah 
kunjungan ke Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten 
Banjarnegara. 

Permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana ramalan volume 
pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman berdasarkan data tahun 
sebelumnya. 

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui besarnya volume pengunjung 
Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman pada tahun 2007. 

Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dekomposisi, kemudian metode pengambilan data yang digunakan adalah metode 
observasi, metode wawancara, dan meetode studi pustaka. Sedangkan variabel 
yang digunakan adalah jumlah pengunjung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa forecasting untuk tahun 2006 dan 

2007 berdasar persamaan trend  
^
Y = 12692,3 + 31,13 X, diperoleh dalam tahun 

2006 didapatkan untuk volume pengunjung dalam kuartal I adalah 13019,17 atau 
13019 orang, kuartal II adalah 13050,30 atau 13050 orang, kuartal III adalah 
13081,43 atau 13081 orang dan untuk kuartal IV adalah 13112,56 atau 13113 
orang. Tahun 2007 didapatkan untuk kuartal I adalah 13143,69 atau 13144 orang, 
kuartal II adalah 13174,82 atau 13175 orang, kuartal III adalah 13205,95 atau 
13206 orang dan untuk kuartal IV adalah 13237,08 atau 13237 orang. 

Simpulan yang didapat yaitu bahwa peramalan jumlah pengunjung 
mengalami kenaikan yang cukup baik, ramalan pengunjung pada tahun 2007 
mencapai 52.762 orang. Kerja dengan menggunakan forecasting akan jauh lebih 
baik dari pada tanpa forecasting sama sekali, walaupun hasil perhitungan 
forecasting tidak selalu tepat dengan kenyataan. Selain itu saran yang diberikan 
kepada penulis yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada tingkat 
pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jedral Soedirman di Kabupaten 
Banjarnegara pemimpin harus mengambil kebijakan, salah satunya adalah dengan 
mengadakan forecasting pengunjung untuk tahun-tahun yang akan datang. Hal ini 
sangat berguna sekali karena seorang pemimpin dapat mengantisipasi peningkatan 
jumlah pengunjung maupun penurunan jumlah pengunjung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Rekreasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, karena 

rekreasi merupakan kegiatan yang dapat menghilangkan kejenuhan bagi orang 

yang disibukkan oleh aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, dibukalah tempat-

tempat rekresi baik oleh swasta ataupun pemerintah negeri, sebagaimana 

pembukaan Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten 

Banjarnegara oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara 

bukan hanya dikunjungi masyarakat setempat saja, tetapi juga dikunjungi oleh 

masyarakat luar daerah Kabupaten Banjarnegara bahkan wisatawan asing. 

Banyaknya kunjungan di taman rekreasi tersebut antara lain dikarenakan 

adanya fasilitas yang memadai, diantaranya sarana transportasi yang mudah 

dijangkau, letaknya yang strategis yang masih dalam kawasan kota, serta 

fasilitas umum lain yang mampu memberikan kepuasan pada pengunjung 

dengan harga tiket masuk yang relatif murah. 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara 

salah satu aset bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, perlu 

diadakannya riset secara terus menerus dan berkesinambungan mengenai 

volume kunjungan Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini dipandang perlu karena untuk mengantisipasi dan 

meminimalisasi kemungkinan buruk yang timbul oleh sebab kemerosotan 



jumlah kunjungan ke Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman di 

Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam hal ini pengunjung dapat terus menerus berubah-ubah, seorang 

pemimpin harus mampu menganalisis lingkungan yang terus berubah tersebut 

dan memprediksi berbagai kemungkinan dimasa datang. Kemampuan untuk 

meramal atau forecast masa depan akan menjadi suatu hal yang penting bagi 

dasar pengambilan keputusan untuk kelangsungan dinas pariwisata tersebut. 

Forecast adalah peramalan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang 

(Pangestu Subagyo, 2000 : 3). Forecast merupakan salah satu peranan penting, 

misalnya pada bagian pemasaran yang selalu ingin mengetahui bagaimana 

volume pengunjung pada masa mendatang. 

Meramalkan pengunjung di Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman 

Kabupaten Banjarnegara merupakan peranan penting, karena merupakan 

komponen utama yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan tersebut. 

Ramalan yang dilakukan pada umumnya berdasarkan data yang terdapat pada 

masa lampau yang dikumpulkan, dipelajari dan dianalisis. Adanya faktor 

waktu menghasilkan analisis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu 

yang akan terjadi dimasa datang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ PERAMALAN 

PENGUNJUNG OBYEK WISATA BENDUNGAN JENDRAL 

SOEDIRMAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 

DENGAN METODE DEKOMPOSISI”. 



B. RUMUSAN MASALAH DAN PEMBATASANNYA 

1. Rumusan masalah. 

a. Bagaimana volume pengunjung di Obyek Wisata Bendungan Jendral 

Soedirman Tahun 2007 ? 

b. Bagaiman ramalan volume pengunjung di Obyek Wisata Bendungan 

Jendral Soedirman dengan tahun-tahun sebelumnya? 

 

2. Pembatasan masalah. 

Dalam penulisan tugas akhir ini hanya akan membahas metode 

Dekomposisi untuk meramalkan volume pengunjung pada Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan 

data-data terdahulu yang diperoleh dari Obyek Wisata Bendungan 

Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara. Dengan data tersebut, 

penulis akan melihat bagaimana dengan banyaknya pengunjung di masa 

mendatang pada Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman.  

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah. 

1. Untuk mengetahui besarnya volume pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman pada    tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui ramalan volume pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara dengan 

menggunakan Metode Dekomposisi. 



 

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah. 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku 

perkuliahan sehingga menunjang kesiapan untuk tujuan ke dunia kerja. 

2. Bagi Jurusan 

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan 

referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat 

menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa 

yang lainnya. 

3. Bagi Dinas Pariwisata 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan yang 

tepat dan dapat mengetahui pula seberapa besar volume pengunjung pada 

tahun 2007. 

D. Sistematika Tugas Akhir 

Sistematika tugas akhir terdiri dari: 

1. Bagian Pendahuluan Tugas Akhir Berisi: 

Halaman Sampul, Halaman Judul, Abstrak, Lembar Pengesahan, 

Moto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Tabel, 

Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi Tugas Akhir berisi: 

BAB I PENDAHULUAN 



Dalam bab ini akan dibahas dan diuraikan mengenai Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Pembatasannya, Tujun 

dan Manfaat Kegiatan, dan Sistematika Penulisan. 

  BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas atau berisi tentang pengertian pariwisata, 

gambaran umum Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman dan 

Dekomposisi sebagai metode peramalannya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Ruang Lingkup, Variabel dan 

Cara Pengambilan Data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ni akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan 

yang berisi analisis penggunaan Metode Dekomposisi untuk 

peramalan (forecasting) pada Obyek Wisata Bendungan Jendral 

Soedirman. 

BAB V 

Dalam bab ini akan dkemukakan mengenai Simpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir Tugas Akhir berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran-

Lampiran. 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sejarah Pariwisata 

Berbagai peradaban jaman dahulu di Timur Tengah, Asia dan Laut 

Tengah juga meninggalkan catatan-catatan tertulis perihal pengalaman 

masing-masing. Catatan ini mengungkapkan bahwa begitu Yunani, Roma, dan 

Cina melebarkan sayap perdagangan dan penaklukan, masyarakat kelas-kelas 

atasnya sering melakukan perjalanan untuk tujuan mencari kesenangan atau 

diplomasi. Beberapa pengamat seperti Herodotus, menulis tentang perjalanan 

dan persinggahan, sangat mirip dengan orang yang dilakukan pada zaman 

kini. Tradisi lama kisah humanis ini menceritakan tentang seni dan psikologi 

perjalanan, dan juga tentang perjalanan-perjalanan, dan juga tentang bangsa-

bangsa asing perilaku. Bahasa, agama, pemberian hadiah, penginapan dan 

sopan santun mereka. Garaburn dan Jafari mengatakan bahwa jaman ekspansi 

dan eksplorasi, oleh orang Arab (800 SM dan seterusnya), dan orang Eropa 

seperti Marco Polo (120 SM) dan seterusnya banyak meninggalkan laporan 

perjalanan. Orang-orang Jepang yang melakukan perjalanan pada zaman Edo, 

seperti penyair Bassho, menuliskan pengalaman mereka yang masih berguna 

sebagai pegangan bagi wisatawan Jepang zaman sekarang. Tetapi hingga abad 

ke lima belas pariwisata umumnya bukanlah untuk melihat-lihat 

pemandangan, melainkan untuk menemui tokoh-tokoh dan peradaban-



peradaban penting dan untuk mengunjungi tempat-tempat suci (Adler 1989 

dalam Toety Herarty Noerhadi 1998: 11).  

Dari abad kelima belas, ekspansi Eropa meningkat karena teknologi 

kartografi (media gambar) dan pelayaran, dan bangkitnya pedagang-pedagang. 

Sedangkan dokumen perjalanan muncul berlipat ganda lewat media cetak 

yang baru saja ditemukan. Menurut dokumen-dokumen ini, dari pertengahan 

abad ke enam belas dan seterusnya, orang Eropa melakukan perjalanan secara 

teratur ke tempat-tempat dalam negaranya sendiri, pusat-pusat pendidikan dan 

puing-puing peradaban klasik besar di Eropa bagian selatan. Meskipun 

pertama kali terbatas pada bangsawan dan diplomat, perjalanan ini menjadi 

umum di mana-mana. Akhirnya perjalanan ini terkenal sebagai tour 

(perjalanan keliling) pada pertengahan tahun 1700-an, dan istilah tourist 

segera digunakan untuk menggambarkan orang yang ikut dalam perjalanan 

yang menyenangkan dan untuk tujuan pendidikan (Graburn dan Jafari dalam 

Toety Heraty Noerhadi 1998:12). Menghabiskan dua hingga tiga tahun pada 

awalnya, perjalanan keliling tersebut perlahan-lahan semakin singkat seiring 

dengan jumlah peserta atau wisatawan yang makin bertambah banyak. 

Wisatawan biasanya didampingi oleh seorang tutor (pemandu) dan banyak 

diantara wisatawan itu yang menuliskan perjalanan mereka dalam riwayat 

hidup, catatan perjalanan, atau buku panduan. 

Catatan-catatan tersebut lebih jauh menunjukkan bahwa pada abad ke-

19, Revolusi Industri dan revolusi-revolusi sosial imperialisme, penyebaran 

agama Kristen, dan sosialisme membawa perubahan-perubahan besar di 



bidang kehidupan sosial. Thomas Cook, seorang pembaharu Metodis 

berkebangsaan Inggris, menggunakan kereta api uap untuk membawa orang 

miskin kota ke pedesaan dan ke tempat-tempat pameran dan rapat umum. 

Karena dialah yang pertama kali melihat peluang-peluang untuk memperoleh 

laba dalam usaha pariwisata untuk umum, maka dia dipandang sebagai orang 

pertama yang memulai industri pariwisata modern: agen perjalanan, 

pemesanan tempat duduk, pemesanan kamar hotel, pengelompokkan tempat 

inap, cek perjalanan, jadwal, dan buku panduan lengkap. Pariwisata umum 

dengan demikian menjadi kegiatan internasional. 

Pada tahun 1960-an semua orang menganggap pariwisata bermanfaat. 

Penelitian menganggap pariwisata sebuah industri padat karya yang 

menguntungkan bagi semua orang. Menurut pandangan ini pariwisata 

menghasilkan valuta asing, membuka banyak lapangan kerja, dan pengeluaran 

wisatawan membawa dampak berganda yang besar, yang merangsang 

ekonomi setempat dan menaikan taraf hidup. 

1. Definisi Pariwisata 

Beragam untuk pengertian tentang pariwisata. Jadi adalah penting 

tahu dengan tepat apa yang sedang dibicarakan tentang pariwisata karena 

beberapa alasan. Pembangunan fasilitas pada sarana penarik lainnya 

membutuhkan sejumlah besar uang. Keputusan membangun atau tidak 

membangun bergantung pada jumlah pengguna potensialnya apakah ada 

pasar yang cukup besar untuk mendukung sebuah proyek, bisa dibentuk 

hotel, restoran ataupun taman hiburan. 



Pariwisata adalah istilah yang diberikan pada aktivitas yang 

diakibatkan oleh aktivitas orang yang melakukan perjalanan (Tri Budi 

Sutrisno 1998:21). Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila 

seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata 

lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung 

melakukan perjalanan (Tri Budi Sutrisno 1998: 23). 

Wisatawan memiliki empat ciri utama sebagai berikut. 

a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di 

berbagai tempat tujuan. 

b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat 

kerjanya sehari-hari. 

c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan. 

d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal, 

untuk menetap di tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah. 

(Toety Heraty Noerhadi 1998: 5). 

Menurut Cohan konsep pariwisata adalah sebuah konsep yang 

tidak jernih, garis-garis batas antara peranan wisatawan dan peranan bukan 

wisatawan sangat kabur, dan banyak mengandung kategori antara. Ada 

tujuh ciri untuk membedakan wisatawan dengan orang lain yang 

bepergian. 

a. Wisatawan 

1. Bersifat sementara, perjalanan dimana orang melakukan hanya 

berapa saat. 



2. Bersifat sukarela atau kemauan sendiri. 

3. Perjalanan pulang pergi ke suatu tempat. 

4. Perjalanan yang relatif lama dalam bepergian. 

5. Tidak berulang-ulang. 

6. Tidak sebagai alat, perjalanan tidak untuk tujuan lain. 

7. Untuk sesuatu yang baru dan perubahan tidak untuk tujuan lain. 

b. Orang Bepergian 

1. Perjalanan tiada henti, misal, orang petualang (tramp) dan 

pengembara (nomand). 

2. Perjalanan yang bersifat terpaksa yang dilakukan seseorang, misal, 

orang yang diasingkan (exile) dan pengungsi (retugee). 

3. Perjalanan satu arah yang dilakukan orang yang pindah ke kawasan 

lain, misal, orang yang pindah ke luar negeri (migrant). 

4. Perjalanan yang sering dilakukan seseorang, misal, seorang pesiar 

(exursion) atau  bepergian (tripper). 

5. Perjalanan berkali-kali yang dilakukan seseorang, misal, orang 

yang memiliki rumah istirahat (holiday house owner). 

6. Perjalanan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain, misal, 

perjalanan dalam rangka menjalankan usaha, perjalanan yang 

dilakukan pedagang dan orang berziarah. 

7. Perjalanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, misal, menuntut 

ilmu. 

(Cohan dalam Toety Heraty Noerhadi 1974: 533). 



Ada dua unsur dasar yang sangat perlu sebagai sendi modal 

pariwisata. Kedua unsur ini adalah wisatawan dan perjalanan, artinya 

orang yang melakukan bermalam, tempat tujuan, organisasi dan fasilitas 

yang diminati wisatawan. Karena pariwisata itu rumit, luas dan membawa 

dampak, ada lagi dampak dan kaitannya pada pihak lain atau pihak-pihak 

seperti pemerintah, masyarakat, ekonomi, dan orang lain yang terlibat 

secara tidak langsung, atau lebih jauh lagi permintaan arus wisata 

bergantung pada ciri-ciri wisatawan. Ciri-ciri ini masing-masing akan 

mempengaruhi kecenderungan orang untuk bepergian mencari 

kesenangan, kemampuannya untuk bepergian dan tempat tujuan 

perjalanannya (Morley dalam Toety Heraty Noerhadi 1990: 66). 

2. Pengembangan Pariwisata 

a. Tujuan 

Dikembangkan secara tepat, pariwisata dapat memberikan 

keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. 

Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan 

rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa di kawasan 

tersebut. Sebagai tambahan, dengan mengembangkan infra 

sruktur/fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, 

wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. 

Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya 

budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata (Robert Cristie Mill 

dalam Toety Herarty 1990: 1). 



b. Pengaruh wisata dan ekonomi 

Jenis-jenis pengaruh yang ditimbulkan oleh pariwisata 

terhadap ekonomi ada dua ciri, pertama produk pariwisata tidak dapat 

disimpan, kedua permintaanya sangat tergantung pada musim, berarti 

pada bulan tertentu ada aktivitas yang tinggi, sementara pada bulan-

bulan yang lain hanya ada sedikit kegiatan. Kelincahan dalam 

berusaha harus dilakukan agar pendapatan selama musim kedatangan 

wisatawan bisa menjadi penyeimbang bagi musim sepi wisatawan 

(Robert Cristie Mill dalam Toety Herarty 1990: 1). 

Cara/strategi menanggulangi sepi wisatawan antara lain 

sebagai berikut: 

1) Mengubah persediaan agar bisa seimbang dengan permintaan, 

berarti memenuhi permintaan pada saat puncak kedatangan 

wisatawan dengan mengurangi kualitas pelayanan yang disediakan 

atau mengurangi persediaan pada tingkatan yang lebih rendah 

pada waktu kedatangan wisatawan. 

2) Menyesuaikan permintaan sedemikian rupa sehingga bisa sesuai 

dengan persediaan fasilitas yang tersedia biasanya tetap sepanjang 

tahun, cara yang bisa digunakan adalah menawarkan fasilitas 

tersebut dengan tarif yang lebih rendah/murah agar bisa 

meningkatkan permintaan selama bukan musim kedatangan. 

(Robert Cristie Mill dalam Toety Herarty 1990: 1). 



 

c. Menguntungkan secara ekonomi 

Pariwisata menyumbang pengumpulan mata uang asing 

(devisa), meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, dapat 

meningkatkan struktur perekonomian dan mendorong usaha kecil. 

B. Gambaran umum Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman 

Kabupaten Banjarnegara. 

1. Sejarah 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman terletak di daerah 

aliran sungai Serayu, kurang lebih 8 km sebelah barat kota Banjarnegara, 

Jawa Tengah. Posisinya diantara 180o55’-110o05’BT dan 7’-45’LS, 

mempunyai luas 3.755 km2 dengan panjang sungai 186 km. Sebagian 

daerah aliran sungai terletak di Karesidenan Banyumas dan Kedu meliputi 

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan sebagian Cilacap dan 

Wonosobo. Mata air sungai Serayu terletak di pegunungan Dieng dan 

bermuara di Samudra Indonesia. 

Daerah aliran sungai Serayu merupakan daerah yang subur dan 

dianugerahi dengan curah hujan yang tinggi. Luas areal penampungan 

curah hujan 1.022 km2 atau 34% dari daerah aliran sungai. Dengan lembah 

berbentuk V dan ketinggian lerengnya 80-90 m serta mempunyai 

kemiringan 6,5-9%, tempat ini layak dibuat bendungan. Letak bendungan 

ini di hulu kurang lebih 78 km dari mata airnya. 

 



Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman didirikan bersama 

dengan diresmikannya PLTA PB Soedirman yaitu pada tanggal 23 Maret 

1989 diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi PLTA PB Soedirman 

dan sekaligus dijadikan Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman.  

2. Jenis-jenis sarana wisata 

a. Obyek Wisata. 

b. Arena mainan anak 

c. Kamar mandi/WC. 

d. Shelter (tempat berlindung). 

e. Panggung Hiburan. 

3. Sistem Pemasaran 

a. Membuat leaflet (selebaran). 

b. Kerja sama dengan sekolah-sekolah dan Dinas-dinas baik swasta 

maupun negeri, baik dalam maupun luar Kabupaten Banjarnegara. 

c. Mengikuti pameran-pameran baik di dalam kabupaten maupun di luar 

kabupaten. 

C. Peramalan (Forecasting) 

1. Pengertian Peramalan  

Ramalan merupakan dugaan atau pikiran mengenai terjadinya 

kejadian atau peristiwa dari waktu yang akan datang (Supranto 1984: 4). 

Peramalan (forecasting) merupakan alat bantu penting dalam perencanaan 

efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi (Zulian 1996: 36). 



Forecasting adalah peramalan yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Pangestu 

1986: 3). 

2.  Tujuan Peramalan 

Peramalan dan rencana mempunyai hubungan yang cukup erat, 

karena rencana itu disusun berdasarkan ramalan yang dimungkinkan 

terjadi di masa mendatang. Dalam beberapa hal terutama dalam ilmu sosial 

ekonomi, sering terkait dengan sesuatu yang serba tidak pasti dan sukar 

untuk diperkirakan secara tepat, oleh karena itu dalam hal ini kita 

membutuhkan adanya forecast. Ramalan secara kuantitatif yang dilakukan 

pada umumnya didasarkan pada data-data masa lampau yang tersedia 

kemudian dianalisis dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam 

membuat ramalan diupayakan untuk dapat meminimumkan pengaruh 

ketidakpastian tersebut, dengan kata lain forecast bertujuan mendapatkan 

ramalan (forecast) yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (forecast 

error) yang biasanya diukur dengan Mean Square Error (MSE). Mean 

Absolute Error (MAE) dan sebagainya (Pangestu 1986:1). 

D. Metode Dekomposisi 

Dalam melakukan forecasting cukup banyak metode yang dapat 

digunakan, salah satu metode yang digunakan yaitu metode dekomposisi.  

 



 Dekomposisi adalah metode pemecahan data menjadi sub pola yang   

menunjukkan tiap-tiap komponen deret berkala secara terpisah. 

Masing-masing pola perubahan akan dipelajari dan dicari satu persatu, 

setelah ditemukan akan digabungkan lagi menjadi nilai, taksiran ataupun 

ramalan. Penggabungnya ada yang dengan menambahkan dan ada yang 

mengalikan. Dalam hal ini cara yang digunakan untuk menggabungkannya 

yaitu dengan mengalikannya (Pangestu 1986:31). 

Komponen-komponen perubahan dalam Metode Dekomposisi adalah sebagai 

berikut: 

1. Trend 

Trend (Secular Trend) adalah rata-rata dalam jangka panjang. 

Metode trend linier least squares, trend parabolik dan trend eksponensial 

adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat trend. 

Gerakan trend jangka panjang menunjukkan arah perkembangan secara 

umum yaitu kecenderungan  data, apakah naik atau turun (Pangestu 1986: 

32). 

Pada tugas akhir ini digunakan metode trend linier least squares, 

karena persamaan yang diperoleh mengakibatkan jumlah kesalahan 

forecast kuadrat paling kecil dibandingkan dengan persamaan yang 

dihasilkan oleh metode lain. 

a. Mencari persamaan trend 

Pada metode ini tahun dasar yang berada di tengah, persamaan 

trend metode linier least squares adalah sebagai berikut. 
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(Pangestu 1986: 32) 

b. Merubah bentuk persamaan trend 

“Y” pada persamaan trend yang telah ditentukan dapat 

menyatakan pengunjung setiap tahun. Persamaan tersebut dapat 

diubah dengan cara sebagai berikut: 

1. Memindah origin 

Tahun yang merupakan origin dapat dipindah, di dalam 

memindah origin, yang diganti hanya konstannya saja, dan nilai a 

yang baru sebesar nilai trend pada tahun yang menjadi origin 

baru. 

2. Trend rata-rata 

Dari persamaan trend tahunan yang telah diperoleh dapat 

diubah menjadi persamaan trend rata-rata tiap bulan, yaitu dengan 



membagi a dengan 12 dan b dengan 12. Sedangkan jika akan 

dijadikan trend rata-rata tiap kuartal maka a dibagi 4 dan b dibagi 

4. Jika disubstitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan akan 

didapatkan nilai trend (Y) yang merupakan trend rata-rata. 

3. Persamaan trend bulanan dan kuartalan 

Trend bulanan adalah trend dari bulan satu ke bulan 

berikutnya, menunjukkan perkiraan kenaikan atau perubahan tiap 

bulannya. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu 

tahun akan diubah menjadi trend bulanan, maka a dan b dibagi 

12. 

Trend kuartalan adalah trend yang menunjukkan perubahan 

dari kuartal ke kuartal. Jika persamaan trend tahunan dengan 

satuan x satu tahun akan diubah menjadi trend kuartalan, maka a 

di bagi 4 dan b dibagi 24 . Kalau dari persamaan trend tahunan 

yang satuan X-nya setengah tahun dan akan dirubah menjadi 

trend bulanan a dibagi 12 dan b dibagi ( 212 )/ 2, sedang kalau 

akan di ubah menjadi trend kuartalan a dibagi 4 dan b dibagi( 24 )/ 

2. 

(Pangestu 1986: 38). 

2. Gelombang atau fluktuasi musim 

Gelombang musim adalah gelombang pasang surut yang berulang-

ulang kembali dalam waktu tidak lebih dari satu tahun (Pangestu 1986: 

51). 



Dalam forecasting biasanya gelombang musim ini dinyatakan dalam 

bentuk indeks musim untuk menghitung indeks musim dapat digunakan 

beberapa metode antara lain sebagai berikut. 

a. Metode rata-rata sederhana 

Dalam metode ini, dihitung berdasarkan rata-rata tiap periode musim 

setelah dibebaskan dari pengaruh trend. Adapun langkah-langkah yang 

harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Data tiap kuartal (sesuai kebutuhan) disusun untuk masing-

masing tahun. Kuartalan disusun menurut kolom dan tahun 

disusun menurut baris. 

2) Cari rata-rata kuartalan pada tahun tersebut. 

3) Pengaruh trend ini harus dihilangkan dengan menguranginya 

dengan b pada persamaan trend kuartalan secara komulatif, 

karena rata-rata tersebut masih mengandung unsur kenaikan 

(trend). 

4) Cari rata-rata dan jumlahnya dibagi dengan 4. 

5) Nyatakan angka-angka tersebut dengan persentase dari rata-

ratanya, dan didapat nilai indeks musimnya. 

b. Metode persentase terhadap trend 

Indeks musim dicari, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Carilah nilai trend pada setiap periode. 

2) Carilah persentase nilai real terhadap nilai trend. 

3) Cari median tiap kuartal dengan tidak memandang kapan 

terjadinya. 



4) Hitung rata-rata median-median tersebut. 

5) Hitung Indeks musim dengan cara membagi median rata-rata lalu 

dikalikan 100. 

c. Metode rata-rata terhadap rata-rata bergerak 

Indeks musimnya dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1) Susunlah data historis ke dalam tabel yang terdiri dari tujuh 

kolom. Pada kolom pertama menyatakan tahun, kedua periode 

musim, dan ketiga berisi data yang sudah ada. 

2) Hitung jumlah bergerak selama satu tahunnya (4 kuartal), lalu 

letakkan pada pertengahan data pada kolom 4.  

3) Hitung jumlah bergerk dua periode dari jumlah bergerak kolom 4, 

letakkan pada kolom kedua periode pada kolom 5. 

4) Hitung rata-rata bergerak dengan membagi angka pada kolom 5 

dengan 8, letakkan hasilnya pada kolom 6. 

5) Hitug persentase yaitu dengan cara data asli dibagi dengan rata-

rata bergerak lalu dikalikan 100, hasilnya diletakkan pada kolom 

7. 

6) Dibuat tabel baru untuk persentase data asli dari jumlah rata-rata 

bergerak disusun meurut kuartal dan tahunnya. 

7) Hitung persentase data asli dari rata-rata bergerak tersebut dibagi 

menurut tahun dan periode musiman yang dikehendaki. 

8) Lihat semua persentae kuartal 1, dengan tidak memperhatikan 

tahun terjadinya untuk mencari mediannya, hasilnya letakkan di 

tabel baru kolom median kuartalnya. 



9) Indeks musim dapat dihitung dengan median dibagi dengan rata-

rata median dikalikan 100, untuk tiap kuartal. 

(Pangestu 1986: 51). 

3. Variasi siklis 

Variasi siklis adalah perubahan atau gelombang pasang surut suatu hal 

yang berulang kembali dalam waktu lebih dari satu tahun. Adapun 

langkah-langkah utuk memperolehnya adalah sebagai berikut: 

a. Susunlah data tiap kuartal ke bawah. 

b. Cari nilai trend tiap kuartal dengan mendistribusikan nilai-nilai X 

sesuai dengan kuartal dan tahun yang bersangkutan. 

c. Cantumkan indeks musimnya pada kolom 3. 

d. Kalikan trend dengan indeks musim (dalam %), hasilnya disebut 

normal, seperti pada kolom 4. 

e. Kolom 5 diperoleh dari data (pada kolom 1) dibagi dengan normal 

dikalikan 100. Ini menunjukkan perubahan siklis dan perubahan 

random. 

f. (T x  M x S x R) / (T x M) = S x R. 

g. Untuk menghilangkan pengaruh perubahan random, cari jumlah 

tertimbang bergerak weighted moving total dan variasi siklis dan 

random (pada kolom 5). 

h. Hitung rata-rata bergerak tertimbang yaitu dengan cara angka-angka 

pada jumlah bergerak tertimbang (pada kolom 6) dibagi dengan 



jumlah rata-rata tertimbangnya (1 + 2 + 1 = 4). Hasilnya merupakan 

rata-rata tertimbang bergerak seperti pada kolom 7. 

(Pangestu 1986: 58) 

4. Variasi random 

Variasi random adalah gelombang pasang surutnya seuatu hal yang 

biasanya terjadi secara kebetulan dan sukar diperkirakan, biasanya terjadi 

secara kebetulan dan sukar diramalkan (Pangestu 1986: 61). 

E.  Peramalan dengan Metode Dekomposisi 

Dilakukan dengan menggabungkan keempat komponen, yaitu trend 

dan indeks musim, seharusnya dengan indeks siklis dan perubahan-perubahan 

tetapi gerak siklis sukar diperkirakan polanya karena faktor yang 

mempengaruh banyak sekali, demikian juga dengan gerak random. Oleh 

karena itu peramalan hanya akan menggunakan trend (T) dan gerak musim 

(M) saja, dan dapat dibuat dengan rumus:  F = T x M 

(Pangestu 1986: 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup tugas akhir ini yaitu banyaknya pengunjung Obyek 

Wisata Bendungan Jendral Soedirman yang merupakan tempat wisata di 

Kabupaten Banjarnegara. 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman merupakan salah satu 

obyek wisata di Kabupaten Banjarnegara selain obyek wisata Dataran Tinggi 

Dieng dan Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas. 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman terletak kurang lebih 8 km 

sebelah barat kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Dikelola oleh PLTA PB 

Soedirman. Di  Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman selain bisa 

menikmati Bendungan Jendral Soedirman juga menyediakan sarana-sarana 

yang ada diantaranya: Arena Mainan Anak dan Panggung Hiburan.   

B. Variabel dan Pengambilan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek yang 

akan diteliti. Dalam hal ini dengan melakukan pengamatan langsung pada 

Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara terhadap laporan volume 

pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman. 

 



2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan melakukan interview dengan pengelola 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman Kabupaten Banjarnegara. 

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang sesuai, tulisan-

tulisan, buku-buku maupun referensi yang lainnya. 

C. Metode Analisis Data 

Dengan adanya data yang sudah diperoleh berdasarkan teori yang sudah 

ada, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan metode untuk meramalkan 

volume pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman. Adapun 

langkah-langkah untuk meramalkan volume pengunjung adalah sebagai 

berikut: 

(1) Menyusun data dalam bentuk kuartal 

Sebelum melakukan peramalan di Obyek Wisata Bendungan Jendral 

Soedirman tahun 2007, maka terlebih dahulu datanya disusun tiap kuartal 

(dalam satu unit) mulai tahun 2001 sampai 2005. 

(2) Membuat diagram kunjungan 

Diagram yang digunakan untuk membuat diagram kunjungan adalah 

grafik persebaran data (scatter diagram) yang dibantu dengan (software) 

Exel. Untuk melihat data kecenderungan dari banyaknya kunjungan. 

(3) Mencari persamaan trend 

Trend atau sering disebut Seculer Trend adalah rata-rata perubahan 

(biasanya tiap tahun) dalam jangka panjang. 

 



(4) Menentukan persamaan trend tahunan 

Y pada persamaan trend menyatakan banyaknya kunjungan tiap 

tahun maka persamaan tersebut diubah menjadi persamaan trend 

kuartalan.  

(5) Menghitung indeks musim 

Untuk mencapai indeks musim dengan metode presentasi turunnya 

trend ini langkah-langkahnya sebagai berikut: 

(a) Hitung nilai trend pada setiap periode. 

(b) Hitung nilai riil terhadap nilai. 

(c) Hitung median tiap kuartal dengan tidak memandang kapan terjadinya. 

(d) Hitung rata-rata median tersebut. 

(e) Hitung indeks musim dengan cara median dibagi rata-rata median 

dikalikan 100. 

(6) Menentukan variasi siklis 

Forecast banyaknya pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral 

Soedirman tahun 2007 dihitung dengan mengalikan trend dan siklis 

sehingga diperoleh ramalan data peramalan untuk tiap kuartal. 

Adapun langkah-langkah untuk menentukan variasi siklis adalah 

sebagai berikut: 

(a) Susunlah data tiap kuartal ke bawah. 

(b) Cari nilai trend tiap kuartal dengan mensubtitusikan nilai-nilai x sesuai 

dengan kuartalan dan tahun yang bersangkutan. 

(c) Cantumkan indeks musim, pada kolom tiga. 

(d) Kalikan trend dengan indeks musim (dalam %), pada kolom empat. 



(e) Cari nilai variasi dengan Y (Pengunjung) dibagi normal kolom satu 

dikalikan 100 yang menunjukkan perubahan siklis random. (T X M X 

S X R) / (T X M) = S X R 

(f) Cari jumlah tertimbang bergerak (weight moving) total dari variasi 

siklis dan random. 

(g) Hitung rata-rata bergerak tertimbang dengan cara angka-angka jumlah 

bergerak tertimbang pada kolom enam. 

(7) Menghitung forecasting volume pengunjung Obyek Wisata Bendungan 

Jendral Soedirman tahun 2007 

Dengan diketahui persamaan trend, nilai kuartal tiap tahun dan 

indeks musim maka dapat kita hitung berapa banyak volume pengunjung 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman pada tahun 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan dalam BAB III, maka   

untuk menentukan hasil forecasting volume pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman tahun 2007 di Kabupaten Banjarnegara, yang 

merupakan tempat hiburan di kota Banjarnegara dan kota-kota lainnya.  

Prosesnya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan data volume pengunjung tiap kuartal 

  Tabel 1 

   
2. Mencari persamaan trend 

Menggunakan jumlah volume pengunjung pada tabel 1, maka akan dihitung 

∑ ∑ XYX , , dan ∑ 2X , yaitu dengan mencari nilai a dan b, dan juga 

untuk menentukan persamaan. 

Tahun  

Kuartal 2001 2002 2003 2004 2005 

I 12402 8647 5101 5498 6188 

II 6585 6746 4723 4689 8566 

III 7932 8252 6120 6178 8420 

IV 32136 23892 18912 37804 35055 

Jumlah 59055 47537 34856 54169 58229 

27 



 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Data disusun sesuai urutan tahun dan letakkan X-nya sesuai dengan tahunnya. 

b. Hitung nilai XY, dan 2X , kemudian carilah ∑ ∑ XYX , , dan ∑ 2X , 

selanjutnya carilah nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut: 

 a = 
n
Y∑  dan b = 

∑
∑

2X
XY

 

Tabel 2 

 

c. Didasarkan perhitungan di atas, telah diketahui ∑Y = 253846, n = 5, ∑ XY = 

4980 dan ∑ 2X = 10, maka nilai a dan b dapat ditentukan sebagai berikut: 

a = 2,50769
5

253846
=    dan   b = 498

10
4980

=  

 

 

Tahun Pengunjung 

(Y) 

X XY 2X  ^
Y  

2001 59055 -2 -118110 4 49773,2 

2002 47537 -1 -47537 1 50271,2 

2003 34856 0 0 0 50769,2 

2004 54169 1 54169 1 51267,2 

2005 58229 2 116458 4 51765,2 

Jumlah 253846 0 4980 10 253846 



d. Masukanlah nilai a dan b pada persamaan linier bXaY +=
^

, sehingga 

diperoleh persamaan 
^
Y = 50769,2 + 498 X, untuk 

^
Y adalah pengunjung tiap 

tahun, dan satuan X adalah satu tahun, origin tahun 2003. 

3. Mengubah bentuk persamaan trend 

^
Y  pada persamaan trend yang dibuat di atas menyatakan 

pengunjung tiap tahun. Karena persamaan tersebut menyatakan 

persamaan trend tahunan maka harus diubah menjadi persamaan 

trend kuartalan dengan cara membagi a dengan 4 dan b dengan 24 . 

Dengan demikian persamaan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2

^

4
498

4
2,50769
+=Y    

^
Y = 12692,3  + 31,13 

^
Y  pengunjung dalam satu kuartal, satuan X satu kuartal, origin 

pertengahan kuartal II – III tahun 2003. Karena origin terletak pada 

pertengahan kuartal II dan III tahun 2003, maka jika akan mencari 

nilai kuartal II tahun 2003 substitusikan X = -
2
1 dan untuk kuartal 

III nilai x = 
2
1 . 

 

   Tabel 3 



        Kuartal 

Tahun 

I II III IV 

2001 
2
19−  

2
1

8−  
2
17−  

2
16−  

2002 
2
15−  

2
14−  

2
13−  

2
12−  

2003 
2
11−  

2
1

−  
2
1  

2
11  

2004 
2
12  

2
13  

2
14  

2
15  

2005 
2
16  

2
17  

2
18  

2
19  

     

4. Menentukan indeks musim dengan metode persentase terhadap trend 

 Untuk mencari indeks musim dengan metode ini, langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Carilah nilai trend pada setiap periode 

Nilai masing-masing skala untuk kuartalan dalam tabel 3, dimasukkan 

dalam persamaan  =
^
Y 12692,3   +  31,13 X. 

  =
^
Y   12692,3   +  31,13 (-9

2
1 ) =12396,57  

  =
^
Y  12692,3   +  31,13  (-8

2
1 ) = 12427,70 

  =
^
Y  12692,3   +  31,13  (-7

2
1 ) = 12458,83 



=
^
Y 12692,3 + 31,13 (-6

2
1 ) = 12489,96 

=
^
Y 12692,3 + 31,13 (-5

2
1 ) = 12521,09 

     =
^
Y 12692,3 + 31,13 (-4

2
1 ) = 12552,22 

     =
^
Y 12692,3 + 31,13 (-3

2
1 ) = 12583,35 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (-2

2
1 ) = 12614,48 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (-1

2
1 ) = 12645,61 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13   (-

2
1 )  = 12676,74 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13   (

2
1 )   = 12707,87 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (1

2
1 )  = 12738,99 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (2

2
1 )  = 12770,13 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (3

2
1 )  = 12801,26 

    =
^
Y 12692,3 + 31,13  (4

2
1 )  = 12832,39 

                               =
^
Y 12692,3 + 31,13  (5

2
1 )   = 12863,52 

 

 



 =
^
Y 12692,3 + 31,13  (6

2
1 ) = 12894,65 

 =
^
Y 12692,3 + 31,13  (7

2
1 ) = 12925,78 

 =
^
Y 12692,3 + 31,13  (8

2
1 ) = 12956,91 

 =
^
Y 12692,3 + 31,13  (9

2
1 ) = 12988,04 

Sehingga dapat diperoleh nilai sebagai berikut: 

Tabel 4 

Nilai trend kuartalan mulai tahun 2001-2005 

Kuartal 2001 2002 2003 2004 2005 

I 12396,57 12427,70 12458,83 12489,96 12521,09

II 12552,22 12583,35 12614,48 12645,61 12676,74

III 12707,87 12738,99 12770,13 12801,26 12832,39

IV 12863,52 12894,65 12925,78 12956,91 12988,04

 

b. Carilah persentase nilai riil terhadap nilai trend 

Persentase nilai riil terhadap nilai trend didapat dari volume 

pengunjung tiap kuartal atau tabel 1 dibagi nilai trend kuartalan 

atau tabel 4 dikali 100.  

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

Tahun 2001 Kuartal I    =  
57,12396

12402  X 100  = 100,04 



Tahun 2001 Kuartal II  =  
22,12552

6585  X 100  =  52,46 

Tahun 2001 Kuartal III = 
87,12707

7932  X 100 = 62,42 

Tahun 2001 Kuartal IV = 
52,12863

32136  X 100 = 249,82 

Tahun 2002 Kuartal I    = 
70,12427

8647  X 100  = 69,58 

Tahun 2002 Kuartal II  = 
35,12583

6746  X 100  = 53,61 

Tahun 2002 Kuartal III = 
99,12738

8252 X 100 =  64,78 

Tahun 2002 Kuartal IV = 
65,12894

23892 X 100 = 185,29 

Tahun 2003 Kuartal I    = 
83,12458

5101  X 100 =  40,94 

Tahun 2003 Kuartal II  = 
48,12614

4723  X 100 = 37,44 

Tahun 2003 Kuartal III = 
13,12770

6120  X 100 = 47,92  

Tahun 2003 Kuartal IV = 
78,12925

18912  X 100 = 146,31 

Tahun 2004 Kuartal I    = 
96,12489

5498  X 100 =  44,02 

Tahun 2004 Kuartal II  = 
61,12645

4689  X  100 = 37,08 

Tahun 2004 Kuartal III = 
26,12801

6178  X 100 = 48,26 



Tahun 2004 Kuartal IV =  
91,12956

37804  X 100 = 291,77 

Tahun 2005 Kuartal I    = 
09,12521

6188  X 100 = 49,42 

Tahun 2005 Kuartal II  = 
74,12676

8566  X 100 = 67,57 

Tahun 2005 Kuartal III = 
39,12832

8420  X 100 = 65,62 

Tahun 2005 Kuartal IV = 
04,12988

35055 X 100 = 269,90 

     Tabel 5 

Tahun  

Kuartal 2001 2002 2003 2004 2005 

 

Median 

I 100,04 69,58 40,94 44,02 49,42 49,42 

II 52,46 53,61 37,44 37,08 67,57 52,46 

III 62,42 64,78 47,92 48,26 65,62 62,42 

IV 249,82 185,29 146,31 291,77 269,90 249,82 

 

c. Cari median tiap kuartal dengan tidak memandang kapan terjadinya 

Median dari tahun 2001-2005 tiap kuartal telah diketahui dalam tabel 5, 

kemudian jumlahkan, yaitu sebagai berikut: 

Kuartal I   =   49,42 

Kuartal II  =  52,46 

Kuartal III =  62,42 

Kuartal IV =  249,82   + 

 414,12 

Sehingga jumlah median-median tiap kuartalnya dari tahun 2001-2005 adalah 

414,12. 



a. Hitung rata-rata dari median tersebut  

Rata-rata median dicari dengan membagi jumlah median-

median tiap kuartal tersebut dengan 4 hasilnya yaitu: 

53,103
4

12,414
=  

b. Hitung indeks musim. 

Indeks musim ditentukan dengan cara median dibagi rata-

rata median dikalikan 100, sehingga hasilnya: 

Kuartal I = 73,47100
53,103
42,49

=x  

 Kuartal II = 67,50100
53,103
46,52

=x  

Kuartal III = 30,60100
53,103
42,62

=x  

 Kuartal IV  = 30,241100
53,103
82,249

=x  

b. Menentukan variasi siklis 

Untuk menentukan variasi siklis, langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Susunlah data tiap kuartal. 

b. Cari nilai trend tiap kuartl dengan mensubtitusikan 

nilai-nilai X sesuai dengan kuartal dari tahun yang 

bersangkutan, tercantum dalam kolom dua. 

c. Cantumkan dengan indeks musimnya, tercantum 

dalam kolom tiga. 



d. Kalikan trend dengan indeks musim dalam % hasilnya disebut normal, 

seperti dalam kolom empat. 

e. Kolom kelima diperoleh dari data pada kolom satu dibagi dengan normal 

pada kolom keempat, keempat dikalikan 100. 

f. Untuk menghilangkan rubah random, cari jumlah tertimbang bergerak 

weight moving total dari variasi siklis dan random pada kolom lima, 

misalnya gunakan weight 1,2,1 artinya jumlah data selama tiga kuartal 

dengan weight kuartal sebelumnya 1, kuartal yang bersangkutan 2, dan 

kuartal sesudahnya 1. 

g. Hitunglah rata-rata bergerak tertimbang, dengan cara angka-angka pada 

jumlah bergerak tertimbang pada kolom enam dibagi jumlah tertimbangnya 

( 1 + 2 + 1 = 4 ). Hasilnya merupakan rata-rata tertimbang bergerak seperti 

pada kolom tujuh. 

Setelah menerapkan teori diatas, maka diperoleh indeks siklisnya sebagai 

berikut: 

    Tabel 6 

   Perhitungan indeks siklis  

Tahun Kuartal Pengunjung 

(Y) 

Trend 

(T) 

Indeks 

Musim 

(M) 

Normal 

(TXM) 

Variasi 

SXR 

Jumlah 

bergerak 

3 bulan 

Indeks 

Siklis 

I 12402 12396,57 59,62 7390,84 167,80 - - 

II 6585 12552,22 49,33 6192,01 106,35 487,86 121,97

 

 

2001 III 7932 12707,87 58,14 7388,36 107,36 428,34 107,09



IV 32136 12863,52 232,90 29959,14 107,27 438,6 109,65

I 8647 12427,70 59,62 7409,40 116,70 449,35 112,34

II 6746 12583,35 49,33 6207,37 108,68 445,48 111,37

III 8252 12738,99 58,14 7406,45 111,42 411,08 102,77

 

 

2002 

IV 23892 12894,65 232,90 30031,64 79,56 339,21 84,80 

I 5101 12458,83 59,62 7427,95 68,67 292,8 73,2 

II 4723 12614,48 49,33 6222,72 75,90 302,9 75,73 

III 6120 12770,13 58,14 7424,55 82,43 303,58 75,90 

 

 

2003 

IV 18912 12925,78 232,90 30104,14 62,82 281,9 70,48 

I 5498 12489,96 59,62 7446,51 73,83 285,65 71,41 

II 4689 12645,61 49,33 6238,08 75,17 307,17 76,80 

III 6178 12801,26 58,14 7442,65 83,00 366,45 91,61 

 

 

2004 

IV 37804 12956,91 232,90 30176,64 125,28 416,46 104,12

I 6188 12521,09 59,62 7465,07 82,90 428,06 107,02

II 8566 12676,74 49,33 6253,44 136,98 469,72 117,43

III 8420 12832,39 58,14 7460,75 112,86 478,59 119,65

 

 

2005 

IV 35055 12988,04 232,90 30249,15 115,89 - - 

c. Menghitung forecast volume pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman tahun 2007 di Kabupaten 

Banjarnegara. 

Dengan diketahuinyapersamaan trend, nilai kuartal tiap tahun dan 

indeks musim maka akan dapat dihitung berapa forecast volume 



Pengunjung Obyek Wisata Baendungan Jendral Soedirman 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2007. 

Persamaan trendnya yaitu =
^
Y 12692,3    + 31,13      X, dengan 

nilai X berdasarkan kuartalnya untuk tahun 2006 dan tahun 2007 

adalah: Tahun 2006, kuartal I = 10
2
1 ; kuartal II = 11

2
1 ; kuartal III 

= 12
2
1 ; kuartal IV = 13

2
1 . Untuk tahun 2007 kuartal I = 14

2
1 ; 

kuartal II = 15
2
1 ; kuartal III = 16

2
1 ;kuartal IV = 17

2
1 .  

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 

 Untuk tahun 2006,  kuartal I = 12692,3    + 31,13  (10
2
1 ) =13019,17 

   kuartal II =12692,3    + 31,13  (1
2
1 ) =13050,30 

   kuartal III =   12692,3    + 31,13 (12
2
1 ) =13081,43 

   kuartal IV =  12692,3    + 31,13   (13
2
1 ) =13112,56 

Untuk kuartal 2007, kuartal I =    12692,3    + 31,13 (14
2
1 ) =13143,  

  kuartal II =     12692,3    + 31,13 (15
2
1 ) =13174,82 

  kuartal III =  12692,3    + 31,13   (16
2
1 ) =13205,95 

  kuartal IV =    12692,3    + 31,13 (17
2
1 ) =13237,08 



 

Dengan menggunakan indeks musim yang telah diketahui, maka 

untuk menghitung forecast volume Pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman di Kabupaten Banjarnegara adalah 

sebagai  berikut. 

Untuk tahun 2006, forecast kuartal I = 05,6214
100

73,4717,13019
=

x   

  forecast kuartal II = 59,6612
100

67,5030,13050
=

x  

  forecast kuartal III = 10,7888
100

30,6043,13081
=

x   

  forecast kuartal IV = 60,31640
100

30,24156,13112
=

x  

Untuk tahun 2007, forecast kuartal I = 48,6273
100

477369,13143
=

x   

  forecast kuartal II = 68,6675
100

67,5082,13174
=

x  

  forecast kuartal III = 18,7963
100

30,6095,13205
=

x   

  forecast kuartal IV = 07,31941
100

30,24108,13237
=

x  

 

 

 

 

 



C.Pembahasan  

Dengan melihat hasil dari perhitungan yang telah dilakukan di atas, maka 

penulis dapat mengetahui hasil atau nilai trend, untuk nilai trendnya adalah 

=
^
Y 50769,2 + 498 X, untuk 

^
Y adalah pengunjung tiap tahun Obyrk 

Wisata tiap tahun, dan untuk satuan X aadalah satu tahun, origin tahun 

2003. 

Pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman mulai tahun 

2001 sampai 2005 dibuat triwulan/perkuartal, maka yang dilakukan adalah 

dengan cara a dibagi dengan 4 dan b dibagi dengan 24 , dengan demikian 

didapatkan untuk persaman trendnya adalah =
^
Y 12692,3 + 31,13 X, dengan 

^
Y  pengunjung dalam satu kuartal, dengan origin pertengahan kuertal II – III 

tahun 2003. Volume pengunjung dibuat perkuartalan dan dihasilkan 

persamaan trendnya  =
^
Y 12692,3 + 31,13 X, maka persamaan tersebut 

adalah dimaksudkan dalam meramal berapa besar volume pengunjung Obyek 

Wisata Bendungan Jendrala Soedirman tahun 2007 di Kabupaten 

Banjarnegara. 

Setelah melihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas, maka 

telah didapatkan forecasting volume pengunjung Obyek Wisata Bendungan 

Jendral Soedirman tahun 2006 dan 2007. Nilai trendnya adalah sebagai 

berikut. Tahun 2006 didapatkan untuk volume pengunjung dalam kuartal I 

adalah 13019,17 atau 13019 orang, kuartal II adalah 13050,30 atau 13050 

orang, kuartal III adalah 13081,43 atau 13081 orang, dan untuk kuartal IV 



adalah 13112,56 atau 13113 orang. Tahun 2007 didapatkan untuk kuartal I 

adalah 13143,69 atau 13144 orang, kuartal II adalah 13174,82 atau 13175 

orang, kuartal III adalah 13205,95 atau 13206 orang dan untuk kuartal IV 

adalah 13237,08 atau 13237 orang. Ternyata dilihat forecasting dari nilai 

trend tahun 2006 dan 2007 terjadi kenaikan. Kenaikan volume pengunjung 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman ini dikarenakan tempat tersebut 

telah memberikan kepuasan bagi para pengunjung antara lain fasilitas yang 

memadai seperti mck/toilet, bagian informasi, guide/pemanduwisata, 

gazebo/tempat berteduh, dan panggung hiburan. 

Dilihat dari hasil/nilai forecast untuk perhitungan indeks musim yang 

telah dihitung di atas didapatkan untuk tahun 2006 forecast kuartal I adalah 

6214,05 atau 6214 orang, kuartal II adalah 6612,59 atau 6613 orang, kuartal 

III adalah 7888,10 atau 7888 orang dan forecast kuartal IV adalah 31640,60 

atau 31641 orang. Tahun 2007 didapat forecast kuartal I adalah 6273,48 atau 

6273 orang, kuartal II adalah 6675,68 atau 6676 orang, kuartal III adalah 

7963,18 atau 7963 orang dan untuk forecast kuartal IV adalah 31941,07 atau 

31941 orang. Hasil tersebut, untuk forecasting pengunjung Obyek Wisata 

Bendungan Jendral Soedirman juga mengalami kenaikan. Kenaikan volume 

pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman ini selain karena 

fasilitas yang memadai juga karena pelayanan  yang baik terhadap 

pengunjung sehingga pengunjung akan merasa lebih senang dalam 

mengunjungi Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman. 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

Ramalan Pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman tahun 

2007 mengalami kenaikan, yaitu untuk forecasting kuartal I sebanyak 6273 

orang, untuk kuartal II sebanyak 6676 orang, kuartal III sebanyak 7963 orang 

dan untuk kuartal IV sebnyak 31941 orang. Ramalan pengunjung Obyek 

Wisata Bendungan Jendral Soedirman Kabupaten Banjarnegara mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun-tahum sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman memberikan kepuasan bagi para 

pengunjung dengan fasilitas-fasilitas yang ada, sering diadakan hiburan 

kesenian atau dangdut dan sering pula diadakan apresiasi siswa mulai SD-

SMU. 

B. Saran  

Adapun sarannya adalah sebagai berikut. 

1. Pengunjung harus selalu menjaga kebersihan yang ada di sekitar 

Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman agar keindahannya 

selalu terjaga. 

2. Pengurus Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman harus 

selalu mengadakan hiburan-hiburan yang bisa menarik para 

pengunjung. 



3. Pengurus Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman harus 

bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait agar kondisi 

keamanan di sekitar  Obyek Wisata Bendungan Jendral 

Soedirman tetap terjaga. 
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Lampiran 1 

Tabel 7 

Volume Pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2005 

 

TAHUN  

BULAN 2001 2002 2003 2004 2005 

JANUARI 8572 4600 2360 2742 2333 

PEBRUARI 1596 2044 1622 1603 2065 

MARET 2234 2003 1119 1153 1790 

APRIL 1696 2437 1793 1613 3840 

MEI 1301 1860 1487 1417 2229 

JUNI 3588 2449 1443 1659 2497 

JULI 4414 4830 3553 3243 3824 

AGUSTUS 1636 1955 1245 1422 1967 

SEPTEMBER 1882 1467 1322 1513 2629 

OKTOBER 2014 1900 1977 1838 1198 

NOVEMBER 1688 1288 1158 404 2199 

DESEMBER 28434 20704 14042 13606 11658 

JUMLAH 59055 47537 34856 54169 58229 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Tabel 8 

Volume Pengunjung Obyek Wisata Bendungan Jendral Soedirman  

Tiap Kuartal Tahun 2001-2005 

 

TAHUN  

KUARTAL 2001 2002 2003 2004 2005 

I 12402 8647 5101 5498 6188 

II 6585 6746 4723 4689 8566 

III 7932 8252 6120 6178 8420 

IV 32136 23892 18912 37804 35055 

JUMLAH 59055 47537 34856 54169 58229 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3 

Tabel 9 

Ramalan Volume Pengunjung Obyek Wisata Bendungann Jendral 

Soedirman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2007 

 

Tahun  

Kuartal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

I 12402 8647 5101 5498 6188 6214 6273 

II 6585 6746 4723 4689 8566 6613 6676 

III 7932 8252 6120 6178 8420 7888 7963 

IV 32136 23892 18912 37804 35055 31641 31941 

Jumlah 59055 47537 34856 54169 58229 52356 52853 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4 

Tabel 10 

Volume Pengunjung dan Ramalan Nilai Trend Obyek Wisata Bendungan 

Jendral Soedirman Kabupaten Banjarnegara  

Tiap Kuartal dari Tahun 2001-2005 

Kuartal Pengunjung Nilai Trend 

   Kuartal I tahun 2001 12402 12396,57 

   Kuartal II tahun 2001 6585 12427,70 

   Kuartal III tahun 2001 7932 12458,83 

   Kuartal IV tahun 2001 32136 12489,96 

   Kuartal I tahun 2002 8647 12521,09 

   Kuartal II tahun 2002 6746 12552,22 

   Kuartal III tahun 2002 8252 12583,35 

   Kuartal IV tahun 2002 23892 12614,48 

   Kuartal I tahun 2003 5101 12645,61 

   Kuartal II tahun 2003 4723 12676,74 

   Kuartal III tahun 2003 6120 12707,87 

   Kuartal IV tahun 2003 18912 12738,99 

   Kuartal I tahun 2004 5498 12770,13 

   Kuartal II tahun 2004 4689 12801,26 

   Kuartal III tahun 2004 6178 12832,39 

 Kuartal IV tahun 2004 37804 12863,52 



   Kuartal I tahun 2005 6188 12894,65 

   Kuartal II tahun 2005 8566 12925,78 

Kuartal III tahun 2005 8420 12956,91 

Kuartal IV tahun 2005 35055 12988,04 

  

 

 

 

Grafik Jumlah Pengunjung Tahun 2001-2005
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