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Abstrak

Provinsi Jawa Barat dihuni oleh sekitar 47 juta penduduk dan jumlahnya meningkat setiap
tahun. Jumlah penduduk yang bertambah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan
tempat tinggal, lapangan pekerjaan, dan bahan makanan. Oleh karena itu, prediksi penduduk
dibutuhkan agar pemerintah dapat menyusun strategi untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Metode exponential smoothing Brown dan Metode Pertumbuhan Eksponensial dapat
digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk provinsi Jawa Barat. Metode Brown
digunakan untuk mengantisipasi pemuluskan nilai trend yang ada pada data. Sedangkan
metode Pertumbuhan Eksponensial digunakan untuk data yang memiliki kecenderungan
(trend) perubahan data yang bertambah secara eksponensial. Pada paper ini, data yang
digunakan adalah data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 1998-2015. Dengan
melihat perbandingan analisis kesalahan dan uji statistik dari kedua metode, disimpulkan
bahwa metode exponential Growth menghasilkan prediksi jumlah penduduk Jawa Barat lebih
baik dibandingkan metode exponential smoothing satu parameter Brown.
Kata Kunci: Penduduk, Prediksi, metoda exponential smoothing Brown, Pertumbuhan

Eksponensial
Pertumbuhan Eksponensial adalah metode yang
digunakan pada data yang bertambah secara
eksponensial.
Pada makalah ini akan dibandingkan hasil
prediksi
jumlah
penduduk
Jawa
Barat
menggunakan metode exponential smoothing satu
parameter
dari
Brown
dengan
metode
pertumbuhan eksponensial ( exponential growth ).

1. Pendahuluan
Peramalan merupakan alat bantu yang penting
dalam pengambilan keputusan. Peramalan dapat
dijadikan pertimbangan dalam perencanaan jangka
pendek maupun jangka panjang pada pengendalian
persediaan, penjadwalan produksi, penetapan
kebijakan ekonomi, dan sebagainya.
Jumlah penduduk memiliki pola data trend
naik karena memiliki peningkatan setiap tahunnya.
Peningkatan yang terjadi akan berdampak pada
berbagai hal, di antaranya bertambahnya
kebutuhan makanan, tempat tinggal, ataupun
pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang kurang dapat
mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran.
Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan dalam
berbagai aspek, diperlukan suatu prediksi jumlah
penduduk agar dapat menentukan strategi-strategi
yang dilakukan sehingga kebutuhan tersebut dapat
terpenuhi dan perencanaan
pembangunan
semakin baik.
Prediksi
jumlah
penduduk
yang
memiliki
pola trend
dapat
dilakukan
dengan
metode
exponential smoothing satu parameter dari Brown
dan Metode Pertumbuhan Eksponensial (
Exponential Growth ). Metode Brown
merupakan metode pemulusan eksponensial
dengan melakukan pembobotan pada data
observasi masa lalu. Sedang-kan metode

2. Metode
Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini
dimulai dengan pengumpulan data jumlah
penduduk Jawa Barat, kemudian dilakukan ploting
data untuk melihat pola data masa lalu. Setelah itu
dilakukan pemilihan metode peramalan yang
sesuai dengan karakteristik data. Kemudian
dilakukan forecast jumlah penduduk Jawa Barat
dengan metode peramalan yang dipilih. Ahirnya
hasil forecast dari kedua metode tersebut
dibandingan dengan melihat analisis kesalahan
MAD ( mean absolute deviation ) .
2.1 Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam makalah ini
adalah jumlah penduduk Jawa Barat periode tahun
1998 sampai tahun 2015 yang didapat dari BPS
Jawa Barat.
2.2 Metode Analisis Data
Metode pemulusan eksponensial tunggal
(Single Exponential Smoothing) dikembangkan
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dari persamaan awal sebagai berikut :
Xt N
X
Ft 1 Ft ( t
)
N
N

Laju pertumbuhan eksponensial (Exponential
Growth) merupakan salah satu cara yang
digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan
penduduk. Metode Pertumbuhan Eksponensial
merupakan metode yang memiliki pertumbuhan
data yang bertambah secara eksponensial. Rumus
pertumbuhan eksponensial adalah sebagai berikut:
(Rumbia, 2008)
r. t
(11)
P
P .e
t
0
log P log P
t
0
(12)
r
t. log e
dengan
: jumlah penduduk pada tahun t
: jumlah penduduk pada tahun dasar
: tingkat pertumbuhan penduduk
: jangka waktu antara dan
: bilangan pokok logaritma, besarnya
e = 2,718282

(1)

dengan : Ft = Nilai ramalan pada waktu t

X t = data aktual pada awaktu t
N = banyaknya data
Apabila X t N tidak tersedia, maka diganti dengan
suatu pendekatan yaitu nilai ramalan periode
sebelumnya Ft . Sehingga persamaan (1) menjadi

Ft 1

Ft

X
( t
N

Ft
)
N

(2)

atau

Ft 1

(

1
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) Xt

(1

1
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Karena nilai N positif maka bobot
berkisar antara

(

1
) dengan
N

(

1
) nilainya
N

0 dan 1. Dengan mengganti

3. Hasil dan Pembahasan

maka persamaan (3) menjadi

(4)
Ft 1
X t (1
) Ft
Persamaan ini merupakan bentuk umum yang
digunakan dalam menghitung ramalan dengan
metode pemulusan eksponensial.
Persamaan yang dipakai dalam implementasi pera
malan dengan metode exponential smoothing Brown
adalah : (Noeryanti, 2012)
pemulusan ekponensial tunggal
(6)
S'
X (1
) S'
t
t
t 1
pemulusan eksponensial ganda
(7)
S"
S ' (1
) S"
t
t
t 1
pemulusan trend
(8)
a
S ' (S ' S" ) 2 S ' S"
t
t
t
t
t
t
b
(S ' S" )
(9)
t 1
t
t
Model ramalan
(10)
F
a
b (m)
t m
t
t
dimana m adalah jumlah periode ke depan yang
diramalkan.
Agar dapat menggunakan rumus (6) dan (7),

Data yang digunakan adalah data jumlah
penduduk Provinsi Jawa Barat periode 1998-2015
yang diperoleh dari BPS Jawa Barat (Tabel 1).
Selanjutnya diidentifikasi pola datanya (Gambar 1)
dan didapat data mempunyai pola trend sehingga
untuk peramalan jumlah penduduk Jawa Barat
dapat digunakan metode exponential smoothing
satu parameter dari Brown dan Pertumbuhan
Eksponensial (exponential growth).
Tabel 1. Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 1998-2015

Periode
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Penduduk
33.261.409
34.555.622
35.723.473
36.795.565
37.291.946
37.980.422
39.140.812
39.960.869
40.737.594
41.483.729

Periode
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Penduduk
42.194.809
42.693.951
43.053.732
43.826.775
44.548.431
45.340.799
46.029.668
46.497.175

nilai S 't-1 dan S ''t-1 harus ada. Tetapi pada saat
t = 1, nilai-nilai tersebut tidak tersedia. Sehingga,
nilai-nilai ini harus ditentukan pada awal periode.
Hal ini dapat dilakukan dengan hanya menetapkan
S 't dan S ''t

sama

dengan

Xt

atau

menggunakan
nilai rata-rata dari beberapa nilai pertama sebagai
titik awal.

Gambar 1 Ploting jumlah penduduk Jabar 1998-2015
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Hasil prediksi jumlah penduduk Jawa Barat dengan
metode exponential smoothing Brown (persamaan 10 )
dengan
0,5 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2 Prediksi jumlah penduduk Jawa Barat dengan metode
exponential smoothing Brown

Hasil
perhitungan
untuk
periode-periode
berikutnya dapat dilihat selengkapnya pada tabel 3
berikut :
Tabel 3 Prediksi jumlah penduduk Jawa Barat dengan metode
exponential growth

Dari tabel terlihat bahwa prediksi jumlah
penduduk Jawa Barat tahun 2016 adalah
46.497.175 jiwa.
Hasil perhitungan jumlah penduduk Jawa
Barat dengan metode Pertumbuhan Eksponensial
dimulai dengan mencari nilai rata-rata perubahan
jumlah penduduk dengan menggunakan persamaan
(12). Setelah diketahui nilai rata-rata r, nilai
tersebut digunakan pada persamaan (11) untuk
mendapatkan nilai ramalan setiap periodenya.
Untuk mencari nilai r setiap periodenya :

Dari tabel terlihat bahwa prediksi jumlah
penduduk Jawa Barat tahun 2016 adalah
47.422.251 jiwa.
Setelah dilakukan perhitungan dengan kedua
metode, selanjutnya dilakukan perbandingan
analisis kesalahan dan uji statistiknya untuk
mengetahui metode terbaik.
Tabel 4 Perbandingan hasil forecast jumlah penduduk Jawa
Barat dengan kedua metode

Proses perhitungan r dilakukan sampai akhir
periode yaitu periode ke-17 (tahun 2015).
Setelah melakukan perhitungan didapat nilai
rata-rata dari perubahan jumlah penduduk (r) yaitu
0,0197. Selanjutnya untuk menghitung nilai
peramalan tiap periodenya adalah sebagai berikut :

Analisis kesalahan dari kedua metode dilakukan
dengan cara menghitung nilai ME(Mean Error),
MAE (Mean Absolute Error), SSE (Sum Square
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Error ), dan MSE (Mean Square Error ) dengan
rumus sebagai berikut :
ME

=

MAE =
SSE

=

MSE =

(Xt

Ft )

n
Xt

Ft

n
( X t Ft ) 2
(Xt
n

Ft ) 2

3.

(16)

4.

(17)

5.

(18)

(19)

Tabel 5 Perhitungan forecast error untuk kedua metode
peramalan

6.

7.

Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa analisis
kesalahan dari metode exponential growth
menunjukan hasil MAE dan ME lebih kecil
dibandingkan
dengan
metode
exponential
smoothing Brown. Dengan demikian untuk
memprediksi jumlah penduduk Jawa Barat metode
exponential growth memberikan hasil yang lebih
baik apabila dibandingkan dengan hasil metode
exponential smoothing Brown.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perbandingan analisis
kesalahan untuk kedua metode yang digunakan
pada prediksi jumlah penduduk Jawa barat, maka
metode exponential growth menunjukan hasil
ramalan yang lebih baik apabila dibandingakan
dengan metode exponential smoothing Brown.
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