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ABSTRAK 

 

Alfian Meilano. 2016. Peramalan Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah dengan Menggunakan Metode Dekomposisi. Tugas Akhir, Program 

Studi Statistika Terapan dan Komputasi, Jurusan Matematika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 2016. 

Pembimbing Utama Dra. Sunarmi, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Drs. 

Sugiman, M.Si. 

 

Kata Kunci : Peramalan, Metode Dekomposisi, Minitab 
 

Metode dekomposisi sering juga disebut sebagai metode time series. 

Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa biasanya apa yang telah terjadi itu 

akan berulang kembali dengan pola yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui prediksi jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi Jawa 

Tengah. Sedangkan manfaat penelitian ini untuk membantu Perpustakaan Daerah 

Jawa Tengah dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi peningkatan jumlah 

pengunjung. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data-data tertulis yang 

berhubungan dengan tugas akhir. Dengan metode literatur yaitu informasi yang 

diperoleh dari buku-buku, referensi dan karya ilmiah yang berhubungan dengan 

Forecast serta Software Minitab. 

 

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan peramalan Pengunjung 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 diperoleh persamaan 

dengan perhitungan manual Ŷ = 4617,03 – 42,63X + 0,99X
2 

dan dengan software 
Minitab Yt = – 3283 + 483*t. Hasil analisis yang diperoleh, nilai peramalan dari 

bulan Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2016 sebanyak pada 

bulan Januari sebesar 5895, Februari 6710, Maret 5557, April 5282, Mei 6041, 

Juni 6201, Juli 5250, Agutus 6879, September 7729, Oktober 7548, November 

8488, Desember 9512. 

Simpulan yang didapat yaitu bahwa peramalan pengunjung perpustakaan 

mengalami kenaikan yang cukup baik. Dengan mempergunakan peramalan atau 

forecasting akan dapat diperkirakan jumlah pengunjung perpustakaan pada masa 

yang akan datang, meskipun hasil dari peramalan tersebut tidak selalu benar. Oleh 

karena itu, disarankan agar kepala perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah 

mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang diambil di masa yang akan datang 

dengan mempertimbangkan hasil peramalan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada 

masa sekarang ini menyebabkan perkembangan informasi semakin pesat pula. 

Perpustakaan sebagai pusat informasi semakin dituntut untuk memberikan 

layanan informasi yang lebih baik dan tepat guna, sehingga dapat menarik 

perhatian pemustaka dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda 

seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, dan sebagainya. 

Perpustakaan sebagai sumber informasi harus memanfaatkan sumber daya 

yang ada semaksimal mungkin untuk kepentingan pemustaka, agar perpustakaan 

dapat memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka 

yang mempunyai minat serta kebutuhan informasi yang berbeda-beda. 

Perpustakaan yang menyediakan informasi dan memberikan layanan kepada 

pemustaka dari seluruh lapisan masyarakat adalah perpustakaan umum. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6, 

perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis 

kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999, 

Perpustakaan Daerah Provinsi melaksanakan penghimpunan, penyimpanan, 

pelestarian, pendayagunaan, dan pemantauan karya cetak dan karya rekam yang 

dihasilkan di daerah provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan koleksi daerah, 

sebagai hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan 

pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan 

penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. 

Melihat dari kenyataan yang ada, maka dalam rangka menunjang serta 

sebagai dasar untuk melihat perkembangan, maka ramalan tentang banyaknya 

pengunjung Perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah di beberapa tahun ke 

depan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangannya.  

Data jumlah pengunjung merupakan data runtun waktu( time series) yang 

dikumpulkan setiap hari untuk mengetahui peningkatan jumlah pengunjung 

Perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui, data time 

series adalah data yang dikupulkan, dicatat atau diamati berdasarkan urutan 

waktu. Data time series tersebut dapat digunakan untuk membuat peramalan dan 

nantinya hasil peramalan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan perusahaan. 

Untuk menentukan metode peramalan pada data time series perlu diketahui 

pola dari data tersebut sehingga peramalan dengan metode yang sesuai dengan 

pola dapat dilakukan. Pola dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu pola 
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musiman, siklis, trend dan irregular (Hanke dan Wichern,2005:158). Pola 

musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun 

waktu satu tahun, seperti triwulan, kwartalan, bulanan, mingguan atau harian. 

Pola siklis merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari satu tahun. 

Pola ini sulit dideteksi dan tidak dapat dipisahkan dari pola trend. Pola trend 

merupakan kecenderungan arah data dalam jangka panjang, dapat berupa 

kenaikan maupun penurunan. Sedangkan data irregular merupakan kejadian yang 

tidak terduga dan bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat mempengaruhi 

fluktuasi data time series (Santoso, 2009:9-10). 

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 perpustakaan daerah tersebut. 

Forecast adalah peramalan apa yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang(Subagyo, 1986:3). Forecast merupakan salah satu peranan penting, 

misalnya pada bagian pemasaran yang selalu ingin mengetahui bagaimana jumlah 

pengunjung pada masa mendatang. 

Berkaitan dengan peramalan, yang mana datanya merupakan data time 

series maka metode dekomposisi dapat diterapkan untuk meramal keadaan dimasa 

yang akan datang.. 
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Metode Dekomposisi sering disebut juga sebagai metode time series atau 

data berkala. Time series adalah sekumpulan hasil observasi yang terjadi menurut 

urutan kronologis, biasanya dalam interval waktu yang sama secara berkala 

(Sudjana, 1989:253). Keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode 

lainnya adalah pola atau komponen-komponen tersebut dapat dapat dipecah 

(dekomposisi) menjadi sub pola yang menunjukkan tiap-tiap komponen time 

series secara terpisah dan pemisahan tersebut seringkali membantu meningkatkan 

ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku time series secara 

lebih baik (Makridakis, 1999:123).  

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis bermaksud mengambil judul 

“PERAMALAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE DEKOMPOSISI” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode Dekomposisi untuk meramalkan jumlah 

pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Berapakah ramalan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi 

Jawa Tengah? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

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

1. Untuk mengetahui penggunaan metode Dekomposisi untuk peramalan 

jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah 

2. Untuk mengetahui ramalan jumlah pengunjung di perpustakaan daerah 

Provinsi Jawa Tengah.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis  

Membantu dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di 

bangku perkuliahan. 

2. Bagi Jurusan Matematika 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus dan acuan bagi 

mahasiswa serta referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan 

bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

3. Bagi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan yang 

tepat dalam membuat perencanaan, pengawasan, pengelolaan, 

pelayanan dan mengambil keputusan kaitannya dengan jumlah 

pengunjung  
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1.5 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini hanya akan membahas metode 

Dekomposisi untuk meramalkan jumlah pengunjung perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah berdasarkan data-data terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah. Dengan data tersebut, penulis akan melihat bagaimana 

dengan banyaknya pengunjung di masa mendatang perpustakaan daerah 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam penulisan tugas akhir 

ini, maka penulis membuat sistematika penulisan. Secara garis besar sistematika 

penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, 

halaman pengesahan, persembahan, motto, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian laporan penelitian yang terdiri atas bagian 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan 

pembahasan, dan penutup yang disusun menjadi 5 bab dengan rincian 

sebagai berikut. 

BAB 1 : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan tugas akhir.  
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BAB 2  : Landasan teori berisi tentang materi yang berkaitan dengan 

penelitian yaitu gambaran umum Perpustakaan daerah provinsi jawa 

tengah, peramalan, metode Dekomposisi, ketepatan peramalan, program 

MINITAB 

BAB 3  : Metode penelitian berisi sumber data, variabel penelitian, 

metode analisis data, dan penarikan kesimpulan.  

BAB 4  : Hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari 

permasalahan.  

BAB 5  : Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peramalan (Forecasting) 

Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan 

muncul karena adanya waktu senjang (time lag)antara kesadaran akan peristiwa 

atau kebutuhan mendatang dengan peristiwa itu sendiri. Peramalan diperlukan 

untuk menetapkan suatu peristiwa akan terjadi sehingga tindakan yang tepat dapat 

dilakukan.Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang 

efektif dan efisien (Ariyoso, 2009:1). 

Kebutuhan akan peramalan meningkat untuk mengurangi ketergantungan 

pada hal-hal yang belum pasti(intuitif). Karena setiap bagian organisasi berkaitan 

satu sama lain, baik buruknya ramalan data mempengaruhi seluruh bagian 

organisasi. Jika peramalan ingin berhasil harus diperhatikan adanya saling 

ketergantungan diantara ramalan berbagai devisi atau departemen. Ada dua hal 

pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan 

bermanfaat: 

a. Pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat 

menghasilkan peramalan yang akurat. 

b. Pemilihan teknik peramalan yang tepat akan memanfaatkan 

informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. 
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Berhubungan dengan pemilihan teknik yang tepat untuk meramalkan data 

berdasarkan informasi data yang diperoleh, maka kita perlu mengetahui terlebih 

dahulu mengenai jenis data kemungkinan yang terdapat dalam data. Ada banyak 

metode yang dapat digunakan yaitu Metode rata-rata bergerak (Moving Average), 

Metode Pemulusan Eksponensial (Single Exponential Smoothing, Double 

Exponential Smoothing, Triple Exponential Smoothing), Metode Time Series 

Box-Jenkins, Metode Pemulusan Klasifikasi Pegels, Metode Arima, Metode 

Dekomposisi (Spyros Makridakis dkk, 1999:79). 

Dalam membuat peramalan diupayakan supaya pengaruh ketidakpastian 

dapat diminimumkan. Dengan kata lain ramalan bertujuan agar prakiraan yang 

dibuat dapat meminimumkan kesalahan memprediksi (forecast error). Forecast 

Error bisa diukur dengan Mean Absolute Error (MAE) yaitu rata-rata nilai 

Absolute Error dari kesalahan meramal (tidak dihiraukan tanda positif ataupun 

negatifnya) dan Mean Squared Error (MSE) yaitu rata-rata dari kesalahan 

forecast dikuadratkan.  

Menurut Subagyo (1986:3) rencana merupakan penentuan apa yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa antara 

forecasting dengan rencana ada perbedaan. Forecast adalah peramalan yang akan 

terjadi tetapi belum tentu bisa dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengambil 

suatu keputusan. Dalam bidang sosial ekonomi, meskipun tidak bisa membuat 

forecast yang persis sama dengan kenyataan, tetapi bukan berarti forecast ini tidak 

penting. Forecast sangat penting sebagai pedoman dalam pembuatan rencana. 

Kerja dengan menggunakan forecast akan jauh lebih baik daripada tanpa forecast 
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sama sekali. Forecasting telah banyak digunakan dan membantu dengan baik 

dengan berbagai manajemen sebagai dasar-dasar perencanaan, pengawasan dan 

pengambilan keputusan (Subagyo, 1986:3). 

 

2.2 Peramalan Menggunakan Metode Dekomposisi 

Metode Dekomposisi atau sering juga disebut metode time series adalah 

salah satu metode peramalan yang didasarkan pada kenyataan bahwa biasanya apa 

yang telah terjadi akan berulang atau terjadi kembali dengan pola yang sama. 

Artinya yang dulu selalu naik, pada waktu yang akan datang biasanya akan naik 

juga, yang biasanya berkurang akan berkurang juga, yang biasanya 

berfluktuasiakan berfluktuasi juga dan yang biasanya tidak teratur maka akan 

tidak teratur juga (Subagyo, 1986:31). 

Perubahan suatu hal itu biasanya mempunyai pola yang kompleks, misalnya 

ada suatu unsur yang mengalami kenaikan, berfluktuasi, dan tidak teratur. Untuk 

melakukan analisis dan meramalkan umumnya sangat sulit, sehingga biasanya 

diadakan dekomposisi (pemecahan) kedalam 4 komponen, yakni: trend, fluktuasi 

musiman, fluktuasi siklis, dan perubahan–perubahan yang bersifat random 

(Subagyo 1986). 

Masing–masing komponen akan dicari besar nilainya dan digabungkan lagi 

menjadi nilai taksiran atau ramalan dengan persamaan: 

 

dimana 

X = Forecast 
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T = Trend 

M = Fluktuasi Musiman 

S = Fluktuasi Siklis 

R = Fluktuasi Random 

Komponen–komponen dalam metode dekomposisi antara lain: 

2.2.1 Trend 

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

Metode trend linier least squares, trend parabolik dan trend exponential 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 (Subagyo, 1986:32).  

2.2.1.1 Trend linier 

Metode yang digunakan untuk membuat trend adalah metode trend linier 

least square. Metode trend linier least square adalah metode dimana persamaan 

yang diperoleh mengakibatkan jumlah kesalahan forecast kuadrat terkecil kalau 

dibandingkan dengan persamaan yang dihasilkan oleh metode lain. 

a. Mencari persamaan trend 

Pada metode ini tahun dasar yang berada ditengah, persamaan trend metode 

linier least squares adalah sebagai berikut  

 

dengan 
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Dimana : 

ŷ = nilai trend 

a = bilangan konstantan 

b = slope atau koefisien kecondongan garis trend 

y = data berkala 

x = nilai periode waktu 

(Subagyo, 1986:33). 

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. 
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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 akan dibagi 4 dan b dibagi 4
2
. Kalau dari 

persamaan trend tahunan yang satuan X nya setengah tahun dan akan 

dirubah menjadi trend bulanan a dibagi 12 dan b dibagi (12
2
)/2, 

sedangkan jika akan diubah menjadi trend kuartalan a dibagi 4 dan b 

dibagi (4
2
)/2(Subagyo, 1986: 39). 

2.2.1.2  Trend Parabolik 

Metode Trend Parabolik menghasilkan garis proyeksi yang tidak lurus, 

melainkan melengkung. Tidak semua masalah cocok menggunakan metode ini, 

biasanya cocok untuk masalah yang pola data nya merupakan suatu lengkungan. 

persamaan trend metode parabolik adalah sebagai berikut : 

Ŷ = a + bX +cX
2
 

ada tiga persamaan untuk mencari ketiga nilai diatas, yaitu : 

Σ Σ   

Σ Σ   

Σ Σ Σ   
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2.2.1.3 Trend Eksponensial 

Metode trend eksponensial menghasilkan garis proyeksi yang sukar 

diketahui polanya, misalnya naik tetapi tidak linier atau parabolik. persamaan 

trend metode eksponensial adalah sebagai berikut : 

Ŷ = ab
x  

Untuk mempermudah mencari persamaan a dan b menggunakan logaritma, 

sehingga persamaan nya berubah menjadi persamaan dengan skala log Y, sebagai 

berikut : 

Log Ŷ = log a + x . log b 

Untuk mencari nilai log a dan b digunakan rumus sebagai berikut : 

Log a = 
Σ

 

Log b =  

2.2.2 Fluktuasi Musiman(Gelombang Musiman) 

Gelombang musim adalah gelombang pasang surut yang berulang kembali 

dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam forecasting biasanya gelombang 

musim ini dinyatakan dalam bentuk indeks dan dinamakan indeks musim. 

Hubungan antara komponen-komponen perubahan biasanya dinyatakan dengan 

perkalian sebagai berikut  

X = T x M x S x R 

Artinya data yang terjadi (X) dapat dihitung dengan mengalikan nilai trend 

dengan indeks musim, indeks siklis dan perubahan-perubahan yang bersifat 

random. Untuk menghitung indeks musim dapat digunakan beberapa metode, 
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antara lain metode rata-rata sederhana, metode persentase terhadap trend dan 

metode persentase terhadap rata-rata bergerak (Subagyo, 1986:51). 

2.2.3 Fluktuasi Siklis (Variasi Siklis) 

Variasi siklis adalah perubahan suatu hal yang berulang kembali dalam 

waktu lebih dari satu tahun. Variasi siklis dinyatakan dalam bentuk indeks siklis. 

Metode yang biasa digunakan untuk mengetahui indeks siklis adalah metode 

residual. Tahap-tahap khusus dalam metode residual tergantung pada apakah 

analisis dimulai dari tahunan, triwulanan atau bulanan. Jika data yang digunakan 

adalah bulanan atau triwulanan, maka pengaruh trend dan gelombang musim 

harus dihilangkan. Jika datanya data tahunan, maka hanya pengaruh trend saja 

yang dihilangkan (Subagyo, 1986:58). 

2.2.4 Fluktuasi Random (Variasi Random) 

Variasi random adalah gelombang pasang surutnya suatu hal yang biasanya 

terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Pada metode dekomposisi, 

peramalan dilakukan dengan menggabungkan komponen-komponen yang telah 

diperoleh, yaitu trend, indeks musiman, harusnya dengan indeks siklis dan 

perubahan-perubahan random. Tetapi gerak siklis sukar diperkirakan polanya, 

karena faktor yang mempengaruhinya banyak sekali, demikian pula dengan gerak 

random yang sangat sulit untuk diperkirakan. Oleh karena itu, nilai ramalan 

biasanya hanya menggunakan nilai trend (T) dan gerak musiman (M) saja. 

(Subagyo, 1986: 61) Nilai ramalan dibuat dengan rumus sebagai berikut 
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2.3 Ketepatan Peramalan 

Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat meminimumkan 

pengaruh ketidakpastian terhadap instansi atau perusahaan. Dengan kata lain 

peramalan bertujuan mendapatkan ramalan yang bisa meminimumkan kesalahan 

meramal (forecast error) yang biasanya diukur dengan Mean Squared Error 

(MSE), Mean Absolute Error (MAE) dan sebagainya (Subagyo,1986:1). 

Mean Absolute Error (MAE) 

 

 

Mean Squared Error (MSE) 

 

Ada pula ukuran-ukuran ketepatan lain yang sering digunakan untuk 

mengetahui ketepatansuatu metode peramalan dalam memodelkan data deret 

waktu, yaitu nilai MAPE (Mean AbsolutePercentage Error), MSD (Mean 

Squared Deviation), MAD (Mean Absolute Deviation)MAPE merupakan ukuran 

ketepan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpanganhasil 

peramalan, dengan persamaan sebagai berikut 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error), mengukur ketepatan nilai 

dugaan model, yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata persentase absolut 

kesalahan. 
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MAD (Mean Absolute Deviation), mengukur ketepatan nilai dugaan model, 

yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata absolut kesalahan. 

 

MSD (Mean Squared Deviation), mengukur ketepatan nilai dugaan model, 

yang dinyatakan dalam rata-rata kuadrat dari kesalahan. 

 

Selanjutnya,nilai-nilai MAPE,MADdan MSD masing-masing model 

dibandingkan, dan pilihlah model dengan nilai-nilai tersebut yang paling kecil 

sebagai model terbaik untuk peramalan. 

 

2.4 Gambaran Umum Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyebutkan 

bahwa “perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi 

bagi para pemustaka”. Menurut Sutarno NS (2008: 164), “Perpustakaan adalah 

unit kerja yang mengelola koleksi dan informasi untuk dipergunakan masyarakat 

pemakai”, sedangkan Yusup mendefinisikan perpustakaan sebagai tempat 

terkumpulnya sumber informasi terekam yang disusun sedemikian rupa sehingga 
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dapat dimanfaatkan secara berulang bagi generasi yang akan datang (1999: 28). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah 

institusi yang mengelola koleksi dan informasi untuk dipergunakan dan 

dimanfaatkan masyarakat pemakai. 

 

2.5 Program MINITAB 

Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan 

pengolahan statistik. Minitab mengkombinasikan kemudahan penggunaan 

layaknya Microsoft Exceldengan kemampuannya melakukan analisis statistik 

yang kompleks. Minitab dikembangkan di Pennsylvania State Universityoleh 

periset Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. dan Brian L. Joiner pada tahun 

1972. Minitab memulai versi ringannya MINITAB, sebuah program analisis 

statistik oleh NIST 

Minitab menyediakan beberapa metode yang dapat menunjang 

peningkatan kualitas alat-alat kualitas yang berupa diagram sebab akibat, diagram 

Pareto, peta kendali (atribut, variabel, multivariat, time-weighted); analisis 

kemampuan proses (untuk data berdistribusi normal maupun nonnormal); analisis 

reliabilitas (untuk data berdistribusi normal maupun nonnormal); dan desain 

eksperimen (faktorial, response surface, mixture, dan Tauguchi). Minitab 

menyediakan pula analisis regresi (analisis regresi sederhana maupun regresi 

berganda), analisis multivariat (analisis deskriminan, analisis faktor, analisis 

cluster, principal component), analisis data kualitatif, analisis time series, dan 

beberapa analisis nonparametrik. (Iriawan, 2006 : 25) 
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2.5.1 Bagian-bagian Minitab 

Minitab terdiri dari beberapa bagian, dan gambar di bawah ini menunjukkan 

beberapa bagian Minitab.Dan untuk tampilan awal Minitab dapat kita lihat pada 

Gambar   

 

Gambar 2.1 Tampilan Awal Software Minitab 16 

a. Toolbar 

Toolbar merupakan alat untuk mempermudah dan mempercepat perintah 

Minitab.Toolbar Minitab berbentuk tombol-tombol dalam window 

Minitab.Pengoperasiannya pun mudah, yaitu hanya dengan menekan (klik) 

toolbar tertentu untuk menjalankan suatu perintah.Gambar  menunjukkan 

beberapa Toolbar khas dalam Minitab. (Iriawan, 2006 : 28) 

 

Gambar 2.2 Tampilan Toolbar Software Minitab 16 

b. Window Data 

Window data pada minitab memiliki worksheet yang berisi data-

data.Worksheet pada window data terdiri dari kolom-kolom dan baris, dimana 1 
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kolom berisi kolom variabel tertentu dan 1 baris berisi suatu observasi. Sel paling 

atas suatu kolom berisi nama kolom yang disediakan oleh Minitab secara 

otomatis. Namanya adalah C1, C2, C3 dan seterusnya. Kita bisa pula memberi 

nama kolom yang disediakan dibaris kedua suatu kolom. Kolom dalam Minitab 

bisadiberi nama yang panjang. Tampilan window data dapat dilihat pada Gambar . 

(Iriawan, 2006 : 29) 

 

Gambar 2.3 Tampilan Window Data 

c. Window Session 

Window session menampilkan hasil analisis data yang telah dilakukan.Kita 

bisa mengedit dan memformat teks, menambahkan komentar, melakukan perintah 

menyalin, mengubah huruf atau mencari dan mengganti angka serta 

huruf.Pekerjaan yang telah dilakukan atau hasil analisis dalam window bisa 

disimpan dan dicetak.Kita dapat pula menggunakan window session 

untuk memerintah minitab dalam tipe teks dan menjalankan program 

macro.Menjalankan perintah melalui window session membutuhkan bahasa 

perintah tertentu.Terlihat Gambar  berikut ini menampilkan bentuk window 

session.(Iriawan, 2006 : 30) 
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Gambar 2.4 Tampilan Window Session 

d. Window Graph 

Window graph menampilkan grafik data statistik.Pada program minitab 

dapat membuat grafik beresolusi sebanyak 100 gambar secara bersamaan. Ada 4 

jenis grafik yang bisa dibuat dalam minitab, yaitu: 

1. Grafik dasar 

Ada beberapa grafik yang dikategorikan grafik dasar 

seperti scatterplot,  plot times series, histogram, boxplot, plot 

draftsman, plot contour, dan lain-lain. 

2. Grafik 3D 

Grafik yang bisa dibuat dalam 3 dimensi dalam minitab 

adalah scatterplot, plot surface dan plot wireframe. 

3. Grafik-grafik khusus statistika 

Grafik-grafik tersebut adalah dotplot, diagram lingkaran 

(pie chart), plotmarginal dan plot probabilitas. 

4. Character Graph 

Grafik ditampilkan window session dalam tipe text. 
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e. Project Manager 

Project Manager berfungsi mengatur file-file yang tersimpan dalam project. 

Project Managerterdiri atas beberapa folder dan window. Bagian kiri project 

manager menunjukan subfolder-subfolder yang merupakan isi project 

tertentu.Window di sebelah kanan menampilkandaftar file pada subfolder tertentu 

yang ditunjuk. (Iriawan, 2006:31) Terlihat Gambar 2.5 menampilkan bentuk 

project manager. 

 

Gambar 2.5  Project Manager 

 

2.6 Peramalan Dengan Minitab 

Tentunya kesalahan peramalan untuk masa yang akan datang (sesuatu yang 

belum terjadi) tidak dapat kita hitung secara pasti. Hal tersebut hanya dapat 

dilakukan melalui pendekatan dengan membandingkan nilai fits dan aktual dari 

data pada masa yang lalu. Secara numeris, nilai-nilai yang umum adalah  MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error), MAD (Mean Absolute Deviation), atau MSD 

(Mean Square Deviation). Semakin kecil nilai-nilai MAPE, MAD, atau MSD, 

semakin kecil nilai kesalahannya. Oleh karenanya, dalam menetapkan model yang 
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akan digunakan dalam peramalan, pilihlah model dengan nilai MAPE, MAD atau 

MSD yang paling kecil. 

Output grafik Minitab memberikan nilai MAPE, MAD dan MSD masing-

masingnya Selanjutnya, nilai-nilai MAPE, MAD dan MSD masing-masing model 

dibandingkan, dan pilihlah model dengan nilai-nilai tersebut yang paling kecil 

sebagai model terbaik untuk peramalalan 

. (http://eprints.binus.ac.id/26818/1/Metode Forecasting dengan Pendekatan 

Program Minitab.pdf) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Dengan menggunakan metode dekomposisi dalam menganalisis 

fluktuasi jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Jawa 

Tengah maka dapat diketahui adanya kenaikan dan penurunan jumlah 

pengunjung perpustakaan tersebut dari perhitungan manual maupun 

output MINITAB 16. Sehingga prediksi yang didapat diharapkan 

lebih mendekati kenyataan yang ada. Diketahui persamaan forecast 

nya Ŷ = 4617,03 – 42,63X + 0,99X
2
 pada perhitungan manual dan Yt 

= – 3283 + 483*t pada program MINITAB 16.  

2. Untuk meramalkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2016 dengan menggunakan metode dekomposisi 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Prediksi jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi jawa 

tengah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : pada bulan Januari 

sebesar 5895, Februari 6710, Maret 5557, April 5282, Mei 6041, Juni 

6201, Juli 5250, Agutus 6879, September 7729, Oktober 7548, November 

8488, Desember 9512. 
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5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut.  

1. Untuk melakukan peramalan data pengunjung perpustakaan daerah Provinsi 

Jawa Tengah sebaiknya menggunakan metode dekomposisi dengan 

pengolahan manual atau dengan Microsoft excel agar penulis dapat 

mengetahui proses perhitungan. 

2. Perlu dilakukan perbandingan metode-metode yang lain agar dapat 

memperoleh metode yang tepat. 
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