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ABSTRAK
Meta Septina Pripratama . Penerapan Metode Eksponensial Smoothing untuk Peramalan Jumlah
Penderita Demam Berdarah di Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Program Studi Pendidikan
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015.
Dosen Pembimbing: Mashuri, M.Sc.

Latar belakang penelitian ini adalah penggunaan statistik sebagai ilmu terapan dari matematika yang
digunakan untuk mengolah dan menganalisa data. Selain itu perkembangan statistik sebagai penganalisa data
memunculkan metode peramalan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dari suatu data runtun
waktu. Dari situlah muncul ide penulis untuk meneliti suatu metode peramalan yang bertujuan untuk
mengetahui jumlah penderita demam berdarah kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. Penyakit demam
berdarah merupakan masalah yang menimbulkan berbagai dampak di masyarakat. Penulis menggunakan
metode peramalan eksponensial smoothing. Metode eksponensial smoothing merupakan suatu metode yang
dapat digunakan untuk meramalkan suatu data berdasarkan data masa lalu serta pengambilan keputusan
dimasa yang akan datang dengan suatu parameter 𝑎, 𝛽, 𝛾. Penentuan parameter tersebut dengan cara Trial
and Error. Eksponensial smoothing terdiri dari 4 metode, yaitu 1) eksponensial smoothing tunggal; 2)
eksponensial smoothing Brown; 3) eksponensial smoothing Holt; 4) eksponensial smoothing Winter. Penulis
berharap dari penelitian ini menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan matematika dan penerapannya
dalam ilmu statistik serta dapat memberi informasi kepada Dinas kesehatan sebagai pertimbangan
penanggulangan penyakit demam berdarah.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan (applied research) dengan
mengambil data penderita demam berdarah yang diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten Ponorogo.
Penulis menganalisa data dengan keempat metode eksponensial smoothing dengan parameter 𝑎, 𝛽, 𝛾 serta
mencari MSE dan MAD. Selanjutnya mencari Fit goodness method untuk mendapatkan metode peramalan
yang terbaik. Metode peramalan terbaik adalah metode yang mempunyai nilai MSE dan MAD terkecil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang paling kecil MSE dan MADnya adalah metode
eksponensial smoothing Holt dengan 𝑎 = 0.7 , 𝛽 = 0.1. Jumlah error sebesar MSE = 35323.45 dan MAD =
120.91 . Peramalan metode eksponensial smoothing Holt dengan data jumlah penderita demam berdarah di
kabupaten Ponorogo tahun 2015 adalah sebesar 302 jiwa.
Kata Kunci: Eksponensial smoothing,Mean square error (MSE), Mean absolute error (MAD), fit goodness
method, Peramalan
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ABSTRACT
Meta Septina Pripratama. Application of Exponential Smoothing Methods for Forecasting Number of
Dengue Fever patients in Ponorogo Ponorogo Mathematics Education Program, The Faculty of Education,
University of Muhammadiyah Ponorogo, 2015. Advisor: Mashuri, M.Sc.
The background of this research is the use of statistics as mathematics applied science that is used
to manage and analyze data. In addition, the development of statistics as data analyzer create forecasting
method that is used to take decision from time series data. From the explanation above, researcher carried out
the research about forecasting method to know the number of Dengue Fever patients in Ponorogo City in the
year of 2015. Dengue Fever disease is one of a significant problem that creates several serious impacts on
society. Researcher uses exponential smoothing method. Exponential smoothing method is a method that is
used to forecast the data based on data from the past and making decision on the future with a parameter. The
determination of that parameter uses trial and error. Exponential smoothing consists of 4 methods, these are:
1) Single exponential smoothing; 2) Exponential smoothing Brown; 3) Exponential smoothing Holt; 4)
Exponential smoothing Winter. Researcher expects that this research become one of a media to develop
mathematics and its application in statistics, also it gives information for Health Department as a
consideration to prohibit dissemination of Dengue Fever disease.
This research uses applied research method. Then, researcher takes data of Dengue fever patients
from Health Department of Ponorogo. Researcher analyzes data with exponential smoothing method that
consists of four methods and uses parameter to analyze MSE and MSD. Furthermore, researcher finds the fit
goodness method to get the best forecasting method. The best forecasting method is a method which have
smallest
The result of this research shows that the method which have smallest value of MSE and MSD is
exponential smoothing method Holt with the number of MSE error is 35323.45 and 120.91 of MSD error.
Forecasting in this research uses exponential smoothing by Holt with the number of Dengue fever patients
value of MSE and MSD.
Keyword: Exponential smoothing ,Mean square error (MSE), Mean absolute error (MAD), fit goodness
method, Forecasting.
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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
“Kepakkan sayapmu seluas samudra tuk gapai esok penuh
cita”
“Ketika satu pintu tertutup pasti akan ada pintu lain yang
terbuka”
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