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Abstrak-Persaingan dan perubahan yang begitu 

cepat, baik dalam hal teknologi, kebutuhan pelanggan, 

dan siklus produk yang semakin pendek, tak terkecuali 

usaha kecil ataupun menengah, merupakan hal yang 

tidak bisa dihindari, dengan demikian setiap perusahaan 

dituntut untuk memahami apa yang terjadi di pasar dan 

apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai 

perubahan yang ada di lingkungan bisnisnya sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya. Setiap Perusahaan memiliki output produk 

berupa barang maupun jasa. Produk tersebut akan 

digunakan sebagai alat untuk bersaing. Semakin baik 

kualitas produk dan semakin mudah didapatkannya 

produk, maka semakin baik pula penerimaan 

perusahaan. Tujuan penelitian untuk menghasilkan 

analisis permintaan menggunakan metode Triple 

Exponential Smoothing sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah produksi persediaan produk Usaha 

Dagang Alfi Berkah. 

 

Kata kunci : Triple Exponential Smoothing, Siklus, 

Persaingan, Persediaan, Bisnis 

I. PENDAHULUAN 

UD. Alfi Berkah merupakan salah satu rumah 

produksi di bidang industri yang memproduksi jenis 
makanan khas daerah Maos, Cilacap yaitu jenang antara 

lain jenang biasa, jenang wijen, dan jenang kacang 

dalam jumlah yang cukup besar serta wajik dan ketan. 

Proses produksi sendiri dilakukan sekali per hari jika 

persediaan produk di gudang mengalami pengurangan 

maupun persediaan telah habis. Jika di hari tersebut 

masih cukup memiliki persediaan, maka proses 

produksi tidak dilakukan. Untuk produk yang 

disediakan di gudang merupakan produk jenang dengan 

variasi jenang biasa dan jenang wijen. Untuk jenis 

produk lainnya hanya didapatkan melalui pemesanan. 
Produk yang dihasilkan dari rumah produksi ini, 

biasanya untuk acara pernikahan maupun oleh-oleh.  

Dalam satu tahun, rumah produksi ini memiliki 4 

musim penjualan yaitu musim liburan, musim 

pernikahan, musim lebaran, serta musim hari biasa. 

Musim liburan biasanya terjadi saat hari libur nasional, 

musim pernikahan terjadi saat bulan Sya’ban, Syawal, 

Dzulhijah, Desember, dan Januari. Musim lebaran 

terjadi saat ketika hari raya Idulfitri tepatnya 7 hari 

terakhir bulan Ramadhan hingga 11 hari pertama bulan 

Syawal dan ketika hari raya Iduladha biasanya terjadi 

dari tanggal 5 Dzulhijah hingga 17 Dzulhijah, dan 
sisanya merupakan musim hari biasa. Proses 

transaksinya dapat melalui pemesanan, penjualan 

secara langsung, dan penitipan di toko-toko.  

Single Exponential Smoothing atau biasa disebut 

sebagai Simple Exponential Smoothing, metode ini 

digunakan untuk peramalan jangka pendek. Pada 

metode ini, bobot yang diberikan pada data yang ada 

adalah sebesar α untuk data terbaru, (1-α) untuk data 

yang lama. Besarnya α adalah antara 0 sampai 1. Secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

Ft+1 = αXt +(1 - α)Ft   
(2.1) 

Dengan : 

• Ft+ 1 • = • Perkiraan untuk periode t + 1 

• Xt • = • Nilai rill untuk periode ke t 

• Ft • = • Peramalan untuk periode ke t 

• α • = • Konstanta atau faktor pemulusan 

antara 0 sampai 1 

Dalam melakukan peramalan dengan menggunakan 

metode ini, besarnya α ditentukan secara error 

sampai ditemukan α yang menghasilkan 

forecast error terkecil. Metode ini lebih cocok 
digunakan untuk meramal data-data yang 

fluktuatif secara random (tidak teratur)6. 

a. Double Exponential Smoothing (Holt’s 

Exponential Smoothing) 

1) Metode pemulusan eksponensial tunggal hanya 

akan efektif apabila serial data yang diamati 

memiliki pola horisontal (stasioner). Jika metode itu 

digunakan untuk serial data yang memiliki unsur 

trend (kecenderungan) yang konsisten, nilai-nilai 

prakiraan akan selalu berada di belakang nilai 

aktualnya (terjadi lagging yan terus menerus). 

Metode yang tepat untuk melakukan prakiraan serial 
data yang memiliki unsur kecenderungan adalah 

metode pemulusan eksponensial ganda. Salah satu 

metode pemulusan exponensial ganda yang 
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diperkenalkan oleh Holt, menggunakan persamaan 

sebagai berikut :  

2) Pemulusan Eksponensial Data Aktual  

• St Xt  1  St 1 Tt 1    

  (2.2) 
3) Pemulusan Pola Trend   

• Tt   (St  St 1)  (1- )Tt-1   

  (2.3) 

4) Prediksi p Periode Ke Depan  

• Ft+m = St + Tm.m    

  (2.4) 

Dengan : 

St = Nilai pemulusan tunggal 

Xt = Data Sebenarnya pada waktu t 

Tt = Pemulusan trend 

m = Periode masa mendatang 

Ft+m = Nilai Ramalan 
α = Konstanta atau faktor pemulusan untuk data 

(0 < α < 1) 

 

β = Konstanta atau faktor pemulusan untuk 

trend (0 < β < 1) 

 

Pemulusan ini menambahkan persamaan Tt untuk 

memperoleh pemulusan trend. Dengan 

menggabungkan persamaan trent Tt dan pemulusan 

standar St dapat dihasilkan persamaan Ft. Metode Holt 

dapat menggunakan dua parameter yaitu α dan β, yang 

masing-masing nilainya dapat dipilih dari setiap angka 

diantara 0 sampai 1. Kedua parameter tersebut dapat 
mempunyai nilai yang sama atau berbeda besarnya4. 

Metode yang digunakan apabila data mengandung 

unsur stasioner adalah metode rata-rata bergerak atau 

Single Exponential Smoothing. Metode Holt digunakan 

apabila datanya menunjukan trend linier. Tetapi jika 

datanya musiman, metode Winter dapat menangani 

faktor musimasn secara langsung. Metode ini dibagi 

menjadi dua model, yaitu model aditif dan multiplikatif. 

Metode Winter’s model aditif digunakan untuk time 

series yang menampilkan trend linier dan variasi 

musiman yang konstan, tingkat pertumbuhan dan pola 

musiman yang bervariasi. Sedangkan metode Winter’s 
model multiplikatif digunakan untuk time series yang 

mengandung trend linear serta meningkatnya variasi 

musiman, tingkat pertumbuhan dan pola musiman yang 

mungkin berubah2. 

II. METODOLOGI 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara 

terhadap obyek penelitian. Dokumen dasar digunakan 

sebagai masukan untuk dilakukan tahap selanjutnya. 

2. Gambaran Pengembangan Sistem 

Metode Triple Exponential Smoothing baik 

menggunakan model adiktif maupun model 

multiplikatif.  Menetukan nilai awal S0, b0, dan I0.        

Nilai awal untuk S0 dan b0 didapat dari persamaan 

regresi dengan menggunakan variabel aktual sebagai 

variabel tak bebas dan waktu sebagai vaiabel bebas.  

Menetukan nilai konstanta atau parameter α, β, dan γ. 
Yaitu dengan mengkombinasikan ketiga parameter 

tersebut secara trial and error (uji coba) sehingga 

mendapatkan nilai parameter yang meminimumkan 

kesalahan peramalan. Peletakan parameter tersebut 

yaitu parameter α untuk pemulusan keseluruhan/total, 

parameter β untuk pemulusan trend, dan γ untuk 

pemulusan musiman.  Menghitung St, bt, It, dan Ft+m. 

Menghitung nilai pemulusan keseluruhan St, 

pemulusan tren bt, pemulusan musiman It, dan nilai 

ramalan Ft+m. Berturut-berturut berdaasarkan model 

multiplikatif dan aditif. Menghitung kesalahan prediksi. 

Yaitu dengan melakukan pemerikasaan apakah 
model cocok dengan data yang ada. Untuk menguji 

kesalahan prediksi dapat dilakukan dengan cara 

menghitung MAPE (Mean Absolute Percentage Error). 

MAPE merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase 

kesalahan (selisih) antara data aktual dengan data hasil 

prediksi. Ukuran akurasi dicocokkan dengan data time 

series dan ditunjukkan dalam persentase.  Mencari nilai 

parameter dengan kesalahan yang paling kecil. 

Mengoptimalkan nilai parameter dengan mencari nilai 

tersebut yang optimum dengan melihat nilai kesalahan 

yang paling kecil. Membandingkan kesalahan paling 
kecil antara model adiktif dan multiplikatif. 

Membandingkan model multiplikatif dengan aditif 

dan memilih metode yang terbaik untuk data 

permintaan. Membandingkannya dengan melihat 

ukuran kesalahan paling kecil pada hasil MAPE. Hasil 

Mape yang paling minimum adalah model yang 

optimal. 

 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Data 

Data penjualan musim lebaran Idulfitri di 

setiap tahun pada tahun 2014 sampai tahun 2018 

yaitu 7 hari terakhir bulan Ramadhan sampai 11 hari 

bulan Syawal yang dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Selanjutnya, data penjualan tersebut disimbolkan 

dengan Xt dimana t merupakan periode dalam 

satuan hari. 

 

Tabel 1 Penjualan 

 
 

2. Analisis Pola Data 

Dari data yang telah dikumpulkan, maka data 

tersebut dijadikan plot grafik agar dapat dianalisa 

seperti yang terlihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Pola Data 

3. Menghitung Nilai Pemulusan (St, bt, It, dan Ft+m) 

Untuk menentukan besarnya prediksi pada periode 

selanjutnya, maka perlu dilakukan perhitungan 

untuk mendapatkan nilai St, bt, It, dan Ft+m. 

Konstanta-konstanta pemulusan α, β, dan γ akan 

digunakan untuk menghitung nilai-nilai tersebut.  

Model Aditif Perhitungan prediksi menggunakan 
model aditif ketika nilai α = 0.5, β = 0.8, dan γ = 0.5. 

Menghitung pemulusan level (St) menggunakan 

persamaan (2.5). 

S1 = α (X1 – I-17) + (1- α)(S0 + b0) 

  = 0,5 (58 – (-51,56)) + (1 – 0,5)(95,66 + 0,98) 

   = 103,1 
S18 = α (X18 – I0) + (1- α)(S17 + b17) 

 = 0,5 (98 – (-21,51)) + (1 – 0,5)(125,87 + 12,86) 

   = 129,12 

S54 = α (X54 – I36) + (1- α)(S53 + b53) 

 = 0,5 (124 – (-22,02)) + (1 – 0,5)(134,31 + (-12,97)) 

   = 133,68 

Pemulusan Pola Tren (bt) menggunakan persamaan (2.6) 

b1 = β (S1 – S0) + (1 - β) b0 

   = 0,8 ( 103,1 – 95,66) + (1 – 0,8) 0,98 

   = 6,15 

b18 = β (S18 – S17) + (1 - β) b17 

   = 0,8 (129,12 – 125,87) + (1 – 0,8) 12,86 
   = 5,17 

b54 = β (S54 – S53) + (1 - β) b53 

   = 0,8 (133,68 – 134,31) + (1 – 0,8) -12,97 

   = -3,1 

Pemulusan Pola Musiman (It) menggunakan persamaan 

(2.7) 

I1 = γ (X1 – S1) + (1 - γ) I-17 

  = 0,5 (58 -  103,1) + (1 – 0,5) (-51,56) 

   = -48,33 

I18 = γ (X18 – S18) + (1 - γ) Io 

  = 0,5 (98 -  129,12) + (1 – 0,5) (-21,51) 
   = -26,32 

I54 = γ (X54 – S54) + (1 - γ) I36 

  = 0,5 (124 -  133,68) + (1 – 0,5) (-22,02) 

   = -15,85 

Prediksi Satu Periode t menggunakan persamaan (2.9) 

F54+1 = S54 +b54.1+I37 

= 133,68 + (-3,1*1) + (-55,58) 

= 75,01 

F54+5 = S54  + b54.5 + I41 

= 125,97 + (-0,83 * 5) + (-17,92) 

= 100,27 

F54+18= S54 +b54.18 +I54 

= 210,32 + (-12,52 * 18) + (-15,85) 

= 62,09 

Model Multiplikatif 

Perhitungan prediksi menggunakan model multiplikatif ketika 

nilai α = 0.5, β = 0.8, dan γ = 0.5. 

Pemulusan Keseluruhan (St) menggunakan persamaan 

(2.10) 

S1 = α (X1 / I-17) + (1- α)(S0 + b0) 
  = 0,5 (58 / 0,56 ) + (1 – 0,5) (95,66 + 0,98) 

  = 100,55 

S18 = α (X18 / I0) + (1- α)(S17 + b17) 
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 = 0,5 (98 / 0,84) + (1 – 0,5)(125,61+ 10,57) 

   = 126,64 

S54 = α (X54 / I36) + (1- α)(S53 + b53) 

 = 0,5 (124 / 0,83) + (1 – 0,5)(132,17 + (-11,57)) 

   = 134,99 
Pemulusan Pola Tren (bt) menggunakan persamaan 

(2.11) 

b1 = β (S1 – S0) + (1 - β) b0 

   = 0,5 (100,55 – 95,66) + (1 – 0,5) 0,98 

   = 4,1 

B18 = β (S18 – S17) + (1 - β) b17 

   = 0,5 (126,64 – 125,61) + (1 – 0,5) 10,57 

   = 2,94 

B54 = β (S54 – S53) + (1 - β) b53 

   = 0,5 (134,99 – 132,17) + (1 – 0,5) -11,57 

   = -0,06 

Pemulusan Pola Musiman (It) menggunakan persamaan 
(2.12) 

I1 = γ (X1 / S1) + (1 - γ) I-17 

  = 0,5 (58 / 100,55) + (1 – 0,5) 0,56 

   = 0,57 

I18 = γ (X18 / S18) + (1 - γ) Io 

  = 0,5 (98 /  126,64) + (1 – 0,5) 0,84 

   = 0,81 

I54 = γ (X54 / S54) + (1 - γ) I36 

  = 0,5 (124 / 134,99) + (1 – 0,5) 0,83 

   = 0,87 

Prediksi Satu Periode t menggunakan persamaan (2.13) 
F54+1 = (S54 +b54.1)*I37 

= (134,99 + (-0,06*1)) *0,54 

 = 72,66 

F54+5 = S54  + b54.5 + I41 

= (134,99 + (-0,06*5)) *0,85 

= 114,7 

F54+18= S54 +b54.18 +I54 

= (134,99 + (-0,06*18)) *0,87 

= 117,15 

IV. KESIMPULAN 

Terdapat dua model dalam metode Triple 

Exponential Smoothing yaitu model aditif dan 

multiplikatif. Kombinasi pasangan konstanta α, β , 
dan γ yang menunjukkan nilai MAPE paling kecil 

untuk model aditif yaitu α = 0.9, β = 0.1, dan γ = 

0.1 dengan MAPE = 19,22 %, sedangkan pada 
model multiplikatif yaitu α = 0.9, β = 0.1, dan γ = 

0.1 dengan MAPE = 17,26  %. Dari dua model 

tersebut, model multiplikatif menjadi model yang 

lebih baik digunakan pada data prediksi 
permintaan pada musim lebaran 2019 samapi 2023 

karena memiliki MAPE paling kecil dari pada 

MAPE yang dimiliki oleh model aditif 
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