
 

 

ABSTRAK 

Selfiana,Ratna.2010.Program Peramalan Metode Exponential Smoothing Menggunakan 
Microsoft Visual Basic (Studi Kasus Jumlah Pengunjung Objek Wisata Candi Gedong Songo Di 
Kabupaten Semarang Tahun 2010). Tugas Akhir, Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Negeri 
Semarang.                                    Pembimbing I: Alamsyah, S.Si, M.Kom. Pembimbing II: Isnaini 
Rosyida, S.Si, M.Si. 

Berkaitan dengan peramalan, yang datanya merupakan data time series maka metode 
eksponential smoothing dapat diterapkan untuk meramal keadaan di masa yang akan datang. 
Untuk mempermudah proses peramalan maka diperlukan suatu aplikasi program yang dapat 
mendukung proses peramalan. Microsoft Visual Basic menyediakan berbagai perangkat control 
yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi dalam sebuah form, baik aplikasi kecil, 
sederhana hingga ke aplikasi pengolahan database. Di dalam  mengantisipasi naik turunnya nilai 
ekspor Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan peramalan di masa yang akan datang 
menggunakan program peramalan exponential smoothing. Tujuan Kegiatan ini adalah Untuk 
mengetahui penyusunan program metode eksponential smoothing menggunakan Microsoft 
Visual Basic, mengetahui metode eksponential smoothing yang sesuai untuk meramalkan nilai 
ekspor Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya mengetahui jumlah angka ramalan bulan Agustus, 
September, Oktober, Nopember dan Desember 2010. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumentasi yaitu 
penulis mengumpulkan data nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah bulan Januari 2007 sampai Juli 
2010, metode kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan, memilih dan menganalisis beberapa 
bacaan yang berkaitan dengan metode peramalan exponential smoothing dan Microsoft Visual 
Basic. Metode yang terakhir adalah metode kegiatan yaitu metode yang dilakukan dalam 
kegiatan ini terdiri dari merancang, membuat program peramalan, meramalkan nilai ekspor 
Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis hasil peramalan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah program peramalan exponential smoothing  yang terdiri 
dari beberapa pilihan menu antara lain menu Graph, Forecast, Cetak dan About. Data nilai 
ekspor Provinsi Jawa Tengah dari bulan Januari 2007 sampai Juli 2010 cenderung berfluktuasi 
secara random, jadi metode peramalan yang cocok digunakan adalah metode Single 
Exponential Smoothing. Nilai MAE dan MAPE yang terkecil adalah dengan nilai alpha 0.2 yaitu 
sebesar 30.75524 dan 12.44265%. Jadi hasil peramalan nilai ekspor provinsi Jawa Tengah bulan 
Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2010 dengan menggunakan alpha 0.2 
adalah sebesar 305.8768; 309.7854; 312.9123; 315.4139; dan 317.4151 juta USD. Saran yang 
dapat penulis berikan adalah diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk membuat program 
yang lebih praktis dan lebih efisien. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum 
mengambil keputusan, dilakukan prediksi mengenai suatu yang akan datang dengan  
menggunakan data dan metode yang tepat, sehingga tingkat kesalahannya dapat 
diminimumkan. 

 
 


