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ABSTRACT. Exponential smoothing method has become one of many quantitative 

techniques that very important in forecasting. Accuracy of forecasting using this method 

highly depends on a parameter called the smoothing constant. Therefore, the selection of 

the optimal smoothing constant becomes very important because good forecasting only 

allow a minimal error. This paper study the selection of the optimal smoothing constant 

value with smoothing constant value criteria that minimizes mean absolute percentage 

error (MAPE) and the mean absolute deviation (MAD). Trial and error method is used to 

determine the optimal value of the smoothing constant based on both criteria. An example 

of the data is sourced from KPPBC TMP C Cilacap presented to discuss the method. 

 

Keywords: MAD, MAPE, single exponential smoothing, smoothing constant.  

 

ABSTRAK. Metode pemulusan eksponensial menjadi salah satu teknik kuantitatif 

yang sangat penting dalam peramalan. Tingkat akurasi peramalan menggunakan metode 

ini sangat tergantung pada parameter yang disebut konstanta pemulusan (smoothing 

constant). Oleh karena itu, pemilihan konstanta pemulusan yang optimal menjadi sangat 

penting sebab peramalan yang baik hanya mengijinkan terjadinya kesalahan yang 

minimal. Tulisan ini membahas pemilihan nilai konstanta pemulusan yang optimal 

dengan kriteria nilai konstanta pemulusan yang meminimalkan mean absolute precentage 

error (MAPE) dan mean absolute deviation (MAD). Metode trial and error digunakan 

untuk menentukan nilai optimal dari konstanta pemulusan berdasarkan kedua kriteria 
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tersebut. Sebuah contoh dengan data bersumber dari KPPBC TMP C Cilacap dipaparkan 

untuk mendiskusikan metode tersebut. 

 

Kata kunci: konstanta pemulusan, MAPE, MAD, single exponential smoothing. 

 

1. PENDAHULUAN 

Peramalan (forecasting) adalah metode atau teknik untuk membuat 

estimasi (perkiraan) data masa yang akan datang dengan melibatkan penggunaan 

data masa lalu dalam suatu bentuk model matematis (Paul, 2011).  

 Salah satu metode untuk peramalan adalah pemulusan eksponensial 

tunggal (single exponential smoothing). Dalam metode ini, terdapat satu atau lebih 

parameter yang harus ditentukan nilainya untuk menghasilkan  model matematis 

berupa model time series (deret waktu) untuk setiap metode pemulusan 

eksponensial yang digunakan. 

 Metode single exponential smoothing atau penghalusan eksponensial 

tunggal adalah suatu prosedur yang secara kontinu memperbaiki hasil peramalan 

dengan merata-rata atau menghaluskan (smoothing) nilai data masa lalu dari suatu 

data deret waktu dengan menggunakan nilai konstanta yang menurun secara 

eksponensial. Hal ini berarti, data paling lama akan dikenai nilai konstanta yang 

paling kecil dan data terbaru akan mendapatkan nilai konstanta terbesar. Secara 

filosofis, hal ini menyatakan bahwa data terbaru menjadi data yang paling penting 

untuk menentukan hasil ramalan. Pemikiran common sense yang sangat wajar. 

 Keakuratan hasil ramalan (forecasting) dengan metode single exponential 

smoothing sangat tergantung pada konstanta pemulusan yang digunakan (Mu’azu, 

2014). Hanya ada satu parameter konstanta pemulusan   yang harus dievaluasi 

dalam metode pemulusan eksponensial tunggal. Pendekatan untuk memilih nilai 

 yang optimal biasanya dilakukan secara coba-coba (trial and error). Sementara 

itu, nilai konstanta pemulusan   tergantung pada kriteria perhitungan error yang 

digunakan. Akibatnya, nilai-nilai ramalan akan sangat bervariasi, tergantung pada 

nilai-nilai   yang digunakan. Oleh karena kesalahan (error) adalah selisih antara 

nilai data aktual dengan nilai ramalan, dengan demikian besarnya kesalahan juga 

tergantung oleh nilai  yang digunakan. 
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 Banyak peneliti yang memfokuskan risetnya dalam kajian tentang 

penentuan nilai konstanta pemulusan  . Dielman (2006) melaporkan 

digunakannya teknik pemilihan   yang meminimumkan Jumlah Kuadrat 

Kesalahan dan Jumlah Kesalahan Absolut. Beberapa tahun sebelumnya, Paul 

(2001) menggunakan teknik yang sama dengan Dielman namun dipilih yang 

meminimumkan Rata-Rata Kesalahan Kuadrat dan Deviasi Rata-Rata Absolut.  

 Rao (2012) menyarankan agar menggunakan konstanta pemulusan 5,0  

dan secara khusus untuk 2,0  dan 3,0  dinyatakan akan memberikan hasil 

yang baik. Marzena dan Toporowski (2012) melaporkan penggunaan konstanta 

pemulusan   yang dekat 0 akan memberikan hasil baik  pada data deret waktu 

yang tidak mengandung data siklik dan bebas dari komponen irregular. Artinya, 

pengunaan   yang dekat 0 akan baik untuk metode single exponential smoothing. 

Untuk konstanta pemulusan   yang dekat 1 juga akan menghasilkan peramalan 

yang baik, namun dalam karakteristik data yang berbeda. 

 Hasil yang dilaporkan oleh Marzena dan Toporowski, sejalan dengan 

kesimpulan Chiang beberapa tahun sebelumnya. Chiang (2005) memberikan acuan 

untuk memilih konstanta pemulusan   yang dekat 0 apabila data deret waktu 

memiliki variasi yang kecil (bebas siklik dan tidak irregular) dan   yang dekat 1 

dapat digunakan jika terdapat perbedaan besar dalam nilai data aktualnya.  

 Dalam bidang pendidikan, Ravinder (2013) membuat perbandingan antara 

konstanta pemulusan   yang dihasilkan program (software) Solver dalam excel 

dengan nilai   yang seharusnya. Perbandingan tersebut memunculkan beberapa 

hasil yang berbeda sehingga pembelajaran metode single exponential smoothing 

dengan menggunakan Solver perlu mendapat perhatian khusus.  

 Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai cara menentukan besarnya 

konstanta pemulusan α paling optimal yang digunakan pada metode single 

exponential smoothing. Dalam mengevaluasi nilai penentuan konstanta pemulusan 

α yang paling optimal, digunakan dua pembanding ukuran kesalahan peramalan 

yaitu mean absolute percentage error (MAPE)  dan mean absolute deviation 

(MAD). Dari kedua ukuran kesalahan peramalan tersebut, akan dibandingkan 
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diantara kedua ukuran atau kriteria kesalahan yang memberikan hasil ramalan 

lebih baik mengacu pada data yang digunakan. 

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan tujuan dari penulisan artikel 

ini adalah menentukan nilai konstanta pemulusan pada metode single exponential 

smoothing berdasarlan ukuran kesalahan peramalan MAPE atau MAD. Dengan 

menggunakan tiga jenis data (data bea masuk, bea keluar dan cukai) yang 

diperoleh dari KPPBC TMP C Cilacap dalam kuliah Kerja Praktik, akan 

dibandingkan diantara kedua ukuran kesalahan yang memberikan hasil ramalan 

lebih baik. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip Kantor 

Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP 

C) Cilacap. Data tersebut diobservasi dan dikumpulkan selama pelaksanaan kuliah 

Kerja Praktik sejak 18 Januari 2016 – 18 Februari 2016. Untuk kepentingan 

penelitian ini, dipilih tiga jenis data yang merupakan data deret waktu, meliputi 

data bea masuk, bea keluar dan cukai. Sebagai data deret waktu, maka metode 

analisis yang digunakan adalah single exponential smoothing dengan fokus utama 

penelitian pada penentuan konstanta pemulusan yang meminimalkan dua buah 

kriteria ukuran kesalahan MAPE dan MAD. Dengan mengacu pada masing-

masing data, akan dibandingkan diantara kedua ukuran kesalahan yang 

memberikan hasil ramalan lebih baik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menurut Montgomery and Johnson (1976), peramalan pada periode ke- t  

berdasarkan teknik pemulusan eksponensial tunggal (single exponential 

smoothing) adalah  
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dengan 

 tF  peramalan pada periode ke- t  

 1tA  nilai aktual pada periode ke- )1( t  

   konstanta pemulusan eksponensial 

Penggunaan berbagai ukuran atau kriteria untuk menentukan keakuratan 

peramalan telah dibahas oleh Mentzer dan Kahn (1995). Keakuratan hasil ramalan 

sangat tergantung pada nilai konstanta pemulusan  yang dipilih. Selanjutnya, 

pemilihan   yang optimal dilakukan dengan cara memilih   yang 

meminimalkan kriteria kesalahan. Dalam artikel ini akan digunakan dua buah 

kriteria kesalahan mean absolute percentage error (MAPE) dan mean absolute 

deviation  (MAD). Sebagai nilai persentase, maka 1000  MAPE  dalam persen 

dan sebagai nilai absolute (nilai mutlak) maka  MAD0  

 Besarnya nilai kesalahan menurut kriteria MAPE dan MAD dihitung 

menggunakan rumus (3) da (4) berikut (Ryu dan Sanchez, 2003): 
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Dengan memilih nilai-nilai konstanta pemulusan   yang berbeda-beda 

dan terletak antara 0 dan 1, dapat dihitung nilai MAPE dan MAD untuk setiap 

nilai   yang dipilih. Selanjutnya, metode trial and error akan digunakan untuk 

menentukan nilai konstanta pemulusan yang meminimumkan MAPE dan MAD. 

 

Tabel 1. Data aktual besarnya pendapatan di KPPBC TMP C Cilacap  

Periode  

t  

Data 1 

Bea Masuk  

Data 2 

Bea Keluar 

Data 3 

Cukai 

0 11,3 8,5 13,6 

1 7,1 13,1 14,5 

2 11,3 12,6 15,3 
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3 7,7 20,4 18,3 

4 23,0 14,4 15,0 

5 20,1 13,1 25,6 

 

Metode pemulusan eksponensial tunggal akan digunakan dengan 

menggunakan data pendapatan bea dan cukai masa lalu yang diambil dari arsip 

KPPBC TMP C Cilacap untuk beberapa periode seperti yang diberikan pada 

Tabel 1. Dengan demikian, sejumlah enam data pada Tabel 1 adalah data aktual 

(dihitung dalam milyar rupiah) untuk periode ke-0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 

 Dari nilai konstanta pemulusan   yang berbeda-beda, dapat dihitung nilai 

MAPE dan MAD yang bersesuaian untuk tiga jenis data yang dicobakan. MAPE 

dihitung dengan menggunakan persamaan (2) dan hasilnya diberikan pada tabel 2.  

  

Tabel 2. Nilai MAPE untuk setiap konstanta pemulusan   yang dicobakan 

Data 

ke- 

  MAPE  

Bea Masuk 

  MAPE  

Bea Keluar 

  MAPE  

Cukai 

1 0,1 43,468 0,1 18,608 0,1 17,53409 

2 0,2 40,775 0,11 18,523 0,2 17,03850 

3 0,3 38,659 0,12 18,54 0,3 16,59041 

4 0,4 37,975 0,13 18,586 0,31 16,54900 

5 0,5 37,297 0,14 18,632 0,32 16,50827 

6 0,6 36,694 0,15 18,677 0,33 16,46823 

7 0,7 36,212 0,16 18,72 0,34 16,42889 

8 0,8 35,875 0,17 18,762 0,35 16,39027 

9 0,81 36,016 0,18 18,803 0,36 16,35236 

10 0,82 36,229 0,19 18,842 0,37 16,31519 

11 0,83 36,445 0,2 18,88 0,38 16,34809 

12 0,84 36,662 0,3 20,693 0,39 16,38525 

13 0,85 36,882 0,4 23,063 0,4 16,42167 

14 0,86 37,104 0,5 25,158 0,5 16,74603 
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15 0,87 37,329 0,6 26,91 0,6 17,00045 

16 0,88 37,556 0,7 28,288 0,7 17,18657 

17 0,89 37,785 0,8 29,296 0,8 17,78858 

18 0,9 38,017 0,9 30,204 0,9 18,63806 

  

 Dari Tabel 2 dapat disarikan informasi berikut. Nilai MAPE untuk data bea 

masuk turun seiring dengan pertambahan nilai  , namun saat mencapai nilai   = 

0,8 nilai MAPE semakin bertambah. Untuk data bea keluar sedikit berbeda, nilai 

MAPE untuk data bea keluar turun di   = 0,1 , namun menjadi naik saat 

mencapai nilai   = 0,11. Sedangkan nilai nilai MAPE untuk data cukai baru naik 

saat  = 0,37, kemudian semakin bertambah seiring bertambahnya nilai  .  

 Gambar 1 adalah plot nilai MAPE terhadap besaran   yang bersesuaian. 

Sumbu mendatar adalah data nilai   ke-i dengan i = 1, 2, ..., 18 dan sumbu tegak 

menyatakan besar nilai MAPE. Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 1, dapat 

ditentukan nilai-nilai  yang meminimalkan MAPE, yaitu 80,0  untuk data bea 

masuk, 11,0  untuk data bea keluar, dan 37,0  untuk data cukai. 

 

 

Gambar 1. Grafik MAPE untuk nilai   ke-1, 2, ...,18 pada ketiga jenis data 

 

 Selanjutnya, MAD dihitung dengan menggunakan persamaan (3) dan 

hasilnya diberikan pada Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat disarikan informasi berikut. 
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Nilai MAD untuk data bea masuk bisa dikatakan menurun seiring pertambahan  , 

dan terpilih nilai 8,0  untuk MAD terkecil untuk data Bea Masuk. 

 

Tabel 3. Nilai MAD untuk setiap konstanta pemulusan   yang diujicobakan 

Data 

ke- 

  MAPE  

Bea Masuk 

  MAPE  

Bea Keluar 

  MAPE  

Cukai 

1 0,1 5,38383 0,01 2,47204 0,1 3,25490 

2 0,2 5,23325 0,02 2,46611 0,2 3,21928 

3 0,3 4,84413 0,03 2,45996 0,3 3,17357 

4 0,4 4,94991 0,04 2,45359 0,31 3,16886 

5 0,5 5,07947 0,05 2,44699 0,32 3,16416 

6 0,6 5,03444 0,06 2,44014 0,33 3,15948 

7 0,7 4,73067 0,07 2,43305 0,34 3,15482 

8 0,71 4,71930 0,08 2,42569 0,35 3,15019 

9 0,72 4,70795 0,09 2,41806 0,36 3,14561 

10 0,73 4,69664 0,1 2,41016 0,37 3,14107 

11 0,74 4,68537 0,2 2,46576 0,38 3,14718 

12 0,75 4,67415 0,3 2,72153 0,39 3,15390 

13 0,76 4,66297 0,4 3,04813 0,4 3,16045 

14 0,77 4,65186 0,5 3,33481 0,5 3,21797 

15 0,78 4,64081 0,6 3,57376 0,6 3,26381 

16 0,79 4,62983 0,7 3,76258 0,7 3,30075 

17 0,8 4,61891 0,8 3,90328 0,8 3,40058 

18 0,9 4,98185 0,9 4,03178 0,9 3,53973 

  

 Nilai MAD untuk data bea keluar berbanding terbalik dengan data bea 

masuk yaitu semakin bertambahnya nilai   maka nilai MAD semakin naik 

sehingga diperoleh MAD yang paling minimum yaitu 2,41016 dengan 1,0 . 

Kemudian pada data cukai, nilai MAD relatif konstan berada pada angka 3, namun  
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masih harus kita pilih nilai MAD yang paling minimum yaitu pada α = 0,38  

dengan MAD = 3,14718 karena setelah nilai α = 0,38 nilai MAD naik.  

 Gambar 2 adalah plot nilai MAD terhadap besaran   yang bersesuaian. 

Sumbu mendatar adalah data nilai  ke-i dengan i = 1, 2, ..., 18 dan sumbu tegak 

menyatakan besar nilai MAD. Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2, dapat 

ditentukan nilai-nilai  yang meminimalkan MAD, yaitu 80,0  untuk data bea 

masuk, 10,0  untuk data bea keluar, dan 38,0  untuk data cukai. 

 

Gambar 2. Grafik MAD untuk nilai   ke-1, 2, ...,18 pada ketiga jenis data 

 Untuk menentukan nilai optimum dari konstanta pemulusan  , dipilih 

nilai MAD dan MAPE yang terkecil. Dengan demikian, untuk ketiga jenis data 

yang digunakan, konstanta pemulusan   yang dipilih sebagai berikut (Tabel 4). 

Untuk data bea masuk, digunakan   = 0,80 pada kedua kriteria MAPE dan MAD. 

Untuk data bea keluar, digunakan   = 0,10 berdasarkan kriteria MAPE dan   = 

0,11 apabila digunakan kriteria MAD. Untuk data cukai, terpilih konstanta 

pemulusan   = 0,38 untuk MAPE dan   = 0,37 untuk kriteria MAD. 

Tabel 4. Nilai konstanta pemulusan   optimum yang meminimumkan  

MAPE dan MAD untuk masing-masing jenis data 

Kriteria Minimum 

Bea Masuk 

  Minimum 

Bea Keluar 

  Minimum 

Cukai 

  

MAD 4,61891 0,8 2,41016 0,1 3,14718 0,38 

MAPE 35,875 0,8 18,523 0,11 16,31519 0,37 
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Secara umum, kedua kriteria MAPE dan MAD memberikan hasil nilai 

konstanta pemulusan  yang dapat dikatakan sama atau hampir sama untuk 

masing-masing jenis data. Dengan kata lain, kedua kriteria MAPE dan MAD dapat 

digunakan secara bergantian dalam peramalan. Dengan demikian, masing-masing 

nilai konstanta pemulusan  dapat dipilih untuk membuat peramalan. Namun, 

peramalan manakah yang lebih baik, apakah menggunakan kriteria MAPE atau 

MAD akan dilihat lebih lanjut dalam analisa berikut ini. 

 Dengan menggunakan nilai   yang terpilih, hasil (nilai) ramalan untuk 

periode ke-1, 2, 3, 4, dan 5 dapat dihitung. Penggunaan dua kriteria yang ternyata 

menghasilkan lima pilihan  yang berbeda (terdapat satu nilai  yang sama) 

menghasilkan lima buah persamaan single exponential smoothing yang dihitung 

dengan persamaan (1). Selanjutnya, hasil perhitungan dengan persamaan (1) untuk 

setiap konstanta pemulusan   disajikan pada tabel 5, 6 dan 7, disertai analisisnya. 

 

Tabel 5. Nilai ramalam bea masuk serta kesalahan berdasarkan kedua kriteria 

MAD dan MAPE 

Periode 

t  

Data  

Bea Masuk 

Ramalan  

MAD 

  = 0,8 

Kesalahan 

 

Ramalan 

MAPE 

  = 0,8 

Kesalahan 

0 11,3 - - - - 

1 7,1 11,30 4,20 11,30 4,20 

2 11,3 8,025 3,275 8,025 3,275 

3 7,7 10,65 2,95 10,65 2,95 

4 23 8,29 14,71 8,29 14,71 

5 20,1 20,06 0,04 20,06 0,04 

Rata-Rata Kesalahan 5,035                        5,035 

6 - 20,0916 - 20,0916 - 

 

  Dari data pada Tabel 5, pada awalnya nilai pemulusan berbeda sangat 

signifikan dengan nilai aktual. Hal ini disebabkan nilai pemulusan pada periode 

ke-1 dengan sama dengan nilai aktual pada periode ke-0. Setelah periode ke-2, 
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nilai ramalan dan nilai aktual tidak jauh berbeda. Nilai ramalan pada periode 

keenam untuk kedua kriteria MAD dan MAPE adalah sama yaitu 20,0916 (dalam 

milyar rupiah) 

 Dari data pada Tabel 6, pada awalnya nilai pemulusan berbeda sangat 

signifikan dengan nilai aktual. Hal ini disebabkan nilai pemulusan pada periode 

ke-1 dengan sama dengan nilai aktual pada periode ke-0. Setelah periode ke-2, 

nilai ramalan dan nilai aktual tidak jauh berbeda. Nilai ramalan pada periode 

keenam untuk kedua kriteria MAD dan MAPE adalah hampir sama yaitu 13,8102 

dan 13, 8319 (dalam milyar rupiah). 

Tabel 6. Nilai ramalam bea keluar serta kesalahan berdasarkan kedua kriteria 

MAD dan MAPE 

Periode 

t  

Data  

Bea Keluar 

Ramalan 

MAD 

  = 0,1 

Kesalahan 

 

Ramalan 

MAPE 

  = 0,11 

Kesalahan 

 

0 8,5 - - - - 

1 13,1 8,50 4,60 8,50 4,60 

2 12,6 13,15 -0,56 13,11 -0,51 

3 20,4 13,10 7,30 13,06 7,34 

4 14,4 13,80 0,57 13,86 0,54 

5 13,1 13,90 -0,79 13,92 -0,82 

Rata-Rata Kesalahan 2,764                            2,762 

6 - 13,8102  13,8319  

 

Dari data pada Tabel 7, pada awalnya nilai pemulusan berbeda sangat 

signifikan dengan nilai aktual. Hal ini disebabkan nilai pemulusan pada periode 

ke-1 dengan sama dengan nilai aktual pada periode ke-0. Setelah periode ke-2, 

nilai ramalan dan nilai aktual tidak jauh berbeda. Nilai ramalan pada periode 

keenam untuk kedua kriteria MAD dan MAPE adalah hampir sama yaitu 19,3563 

dan 20,3064 (dalam milyar rupiah). 
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Tabel 7. Nilai ramalan cukai serta kesalahan berdasarkan kedua kriteria  

MAD dan MAPE 

Periode 

t  

Data 

Cukai 

Ramalan 

MAD 

  = 0,38 

Kesalahan 

 

Ramalan 

MAPE 

  = 0,37 

Kesalahan 

 

0 13,6 - - - - 

1 14,5 13,6 0,9 13,6 0,9 

2 15,3 15,2 0,09 14,9 0,37 

3 18,3 15,2 3,05 15,1 3,2 

4 15 16,4 -2,30 16,6 -2,54 

5 25,6 15,5 10,07 15,4 10,18 

Rata-Rata Kesalahan 3,282                          3,438 

6 - 19,3563  20,3064  

 

4. KESIMPULAN 

 Dengan menggunakan ketiga jenis data (bea masuk, bea keluar dan cukai) 

diperoleh nilai konstanta pemulusan yang sama atau hampir sama antara kedua 

kriteria (MAPE dan MAD). Dengan kata lain, kedua kriteria MAPE dan MAD 

dapat digunakan secara bergantian dalam peramalan. Dengan demikian, masing-

masing nilai konstanta pemulusan  dapat dipilih untuk membuat peramalan. 

 Untuk peramalan bea masuk, MAPE dan MAD memberikan konstanta 

pemulusan yang sama nilainya. Untuk bea keluar, rata-rata kesalahan hasil 

ramalan dengan MAD sedikti lebih besar dibanding dengan MAPE. Artinya, 

kriteria MAPE dengan   = 0,11 lebih disarankan untuk digunakan.Untuk cukai, 

rata-rata kesalahan hasil ramalan dengan MAD sedikti lebih kecil dibanding 

dengan MAPE. Artinya, kriteria MAD dengan   = 0,36 lebih disarankan untuk 

digunakan. 
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