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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan selalu menghadapi masa depan dalam 

aktivitasnya, setiap aktivitas perusahaan mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan, serta untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu setiap perusahaan membutuhkan pemimpin 

yang mampu dan dapat menetapkan keputusan yang tepat dalam 

menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian agar perusahaan 

tersebut dapat meraih keberhasilan, karena setiap keputusan yang 

diambil oleh seorang pemimpin akan berpengaruh terhadap 

perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. Salah satu hal 

yang penting untuk mengantisipasi ketidakpastian adalah dengan 

memperkirakan atau meramalkan besarnya jumlah produksi akan 

barang atau jasa yang dihasilkan untuk periode yang akan datang. 

Perkembangan perekonomian yang terjadi sekarang ini 

membawa konsekuensi tersendiri dalam dunia bisnis, termasuk dalam 

bidang industri. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini bersaing 

secara ketat dalam meraih konsumen. Persaingan yang terjadi 

diantaranya adalah persaingan yang berkaitan dengan kualitas produk, 

kuantitas produk, kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

sejumlah produk yang diminta, kemampuan memenuhi target waktu 
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sesuai pesanan, kemampuan pemasaran, serta kemampuan 

persaingan harga produk. Hal-hal tersebut mengharuskan  

perusahaan-perusahaan untuk memiliki manajemen yang baik, 

sehingga perusahaan diharapkan mampu berkembang secara wajar 

sesuai dengan target yang diharapkan. 

Peramalan produksi merupakan komponen penting dalam 

merencanakan kebutuhan bahan baku untuk produksi. Dengan adanya 

peramalan dapat diprediksi berapa jumlah produksi pada periode yang 

akan datang, kemudian dari hasil peramalan produksi tersebut menjadi 

dasar penentuan berapa kebutuhan bahan baku yang harus 

disediakan agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 

Pada dasarnya peramalan adalah perkiraan peristiwa untuk 

waktu yang akan datang atas dasar pola-pola pada waktu lalu. 

Peramalan yang tepat akan jarang sekali ditemukan, akan tetapi bukan 

berarti peramalan menjadi tidak penting, peramalan sangat penting 

sebagai acuan membuat pola kerja. Bekerja dengan menggunakan 

peramalan hasilnya akan jauh lebih baik dari pada tidak menggunakan 

peramalan sama sekali. Setelah diramalkan maka kegiatan selanjutnya 

yang perlu dilakukan adalah merencanakan kebutuhan bahan baku. 

Bahan baku merupakan komponen yang penting dalam proses 

produksi karena tanpa bahan baku kegiatan produksi tidak bisa 

berlangsung. 
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Kegunaan dari peramalan terlihat saat pengambilan keputusan, 

dimana setiap perusahaan selalu dihadapkan pada masalah 

pengambilan keputusan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita buat, 

maka semakin kurang baiklah keputusan yang kita ambil. Didalam 

peramalan selalu bertujuan agar forecast yang kita buat bisa  

meminimumkan pengaruh ketidakpastian  terhadap perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan peramalan 

sangat penting, baik dalam perencanaan, penelitian, maupun dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan dari ramalan 

tersebut merupakan hal yang sangat penting. Meskipun demikian perlu 

disadari bahwa peramalan adalah tetap ramalan, dimana selalu ada 

unsur kesalahannya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah usaha 

untuk memperkecil kemungkinan kesalahan tersebut. Peramal perlu 

memonitor sehingga jika terjadi penyimpangan akan segera dapat 

diketahui, jika penyimpangan yang terjadi masih dalam batas wajar, 

maka masih dapat di tolelir dan model peramalan masih dapat 

digunakan. 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali, merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Produksi pada departemen 

spinning, mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Tahun 2005 

produksi benang PE mengalami jumlah terbesar pada bulan Mei dan 

produksi terkecil terjadi pada bulan Juli.  Dengan demikian akan 

muncul permasalahan untuk meramalkan jumlah produksi benang 

pada periode berikutnya agar dapat menentukan jumlah kebutuhan 
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bahan baku yang dibutuhkan dan juga metode peramalan yang sesuai 

untuk meminimumkan kesalahan. Sedangkan untuk kebutuhan bahan 

baku khususnya bahan baku Polyester juga mengalami fluktuasi tahun 

2005 seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Untuk bahan baku 

Polyester kebutuhan terbesar terjadi pada bulan Maret, sedangkan 

kebutuhan Polyester terkecil terjadi pada bulan Juni. 

Bermula dari masalah yang muncul, maka penulis mengambil 

Tugas Akhir dengan judul “ PERAMALAN PRODUKSI BENANG 

SEBAGAI DASAR  PERENCANAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU 

POLYESTER PADA DEPARTEMEN SPINNING PT. SARI WARNA 

ASLI UNIT II BOYOLALI”

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Metode peramalan apa yang seharusnya diterapkan untuk 

meminimumkan kesalahan? 

2. Berapa ramalan produksi benang PE tahun 2006 dengan metode 

peramalan terpilih? 

3. Berapa ramalan kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2006 

dengan metode peramalan terpilih? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui metode peramalan yang meminimumkan 

kesalahan. 

2. Untuk mengetahui ramalan produksi benang PE tahun 2006. 

3. Untuk mengetahui ramalan kebutuhan bahan baku Polyester tahun 

2006. 

 

D. Batasan Masalah 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali terdapat dua departemen 

produksi yaitu spinning dan weaving. Departemen spinning outputnya 

adalah benang, sedangkan departemen weaving outputnya adalah 

kain mentah atau setengah jadi. Penulis mengadakan pengamatan 

pada departemen spinning selama dua minggu, dari tanggal 6 -17 

Februari 2006. Departemen spinning dalam memproduksi benang tidak 

hanya menghasilkan satu jenis benang saja, tetapi menghasilkan 

berbagai jenis benang, yaitu benang PE (Polyester), benang CA 

(Catton), benang TR (Tetron Rayon), dan benang TC (Tetron Catton). 

Sedangkan kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk berproduksi  

juga bukan hanya satu jenis bahan baku saja, melainkan berbagai 

jenis bahan baku, yaitu bahan baku Catton, bahan baku Polyester, dan 

bahan baku Rayon. Dalam hal ini peneliti memberi batasan hanya 

pada produksi benang jenis PE, dan kebutuhan bahan bahan baku 
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jenis Polyester saja. Hal ini disebabkan karena jenis benang PE adalah 

benang yang paling banyak diproduksi. Begitu pula dengan bahan 

baku Polyester, merupakan bahan baku yang paling banyak digunakan 

dalam proses produksi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan 

dengan manajemen operasi produksi, khususnya dalam peramalan 

jumlah produksi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 

perencanaan kebutuhan bahan baku. 

2. Bagi Penulis 

Menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah 

khususnya dalam bidang manajemen produksi. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan referensi untuk pengkajian topik yang berkaitan 

dengan masalah yang sama dengan penelitian ini dan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1.1. 
Kerangka Pemikiran 
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Tahun 2006
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PT. Sari Warna Asli Boyolali dalam berproduksi mengalami 

fluktuasi dari bulan ke bulan, entah itu naik, turun atau stabil, sehingga 

diperlukan peramalan untuk mengetahui berapa besarnya produksi 

periode yang akan datang, serta besarnya kebutuhan bahan baku 

yang dibutuhkan. Berdasarkan scater plot dapat dilihat bahwa data 

bersifat random. Metode yang tepat untuk meramal data yang bersifat 

acak adalah metode time series dengan model single moving average 

dan single eksponensial smoothing. Langkah selanjutnya menghitung 

kesalahan peramalan yaitu mean absolute error dan mean squared 

error dari masing-masing metode peramalan dan dipilih tingkat error 

terkecil sehingga dapat dipilih metode peramalan yang tepat untuk 

meramalkan besarnya produksi benang PE tahun 2006 dengan 

metode yang meminimumkan kesalahan.  

Perencanaan kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2006 

diperlukan data kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2005. Dari 

data tersebut, digunakan untuk mencari rata-rata kebutuhan bahan 

Polyester, yang digunakan untuk memproduksi setiap bale benang PE. 

Untuk mencari besarnya rata-rata kebutuhan bahan baku Polyester 

adalah dengan cara membagi jumlah kebutuhan bahan baku Polyester 

tahun 2005 dengan jumlah produksi benang PE tahun 2005, dari hasil 

perhitungan tersebut digunakan untuk merencanakan besarnya 

kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2006, dengan cara 

mengalikan hasil peramalan produksi benang PE tahun 2006 dengan 

rata-rata  kebutuhan bahan baku Poyester. 
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G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Tempat yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Sari Warna Asli 

Unit II Boyolali, yang berlokasi di Desa Randusari, Kecamatan 

Teras,  Kabupaten Boyolali.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan 

langsung dibagian produksi yang berhubungan dengan proses 

produksi spinning, yang didalamnya mencakup jenis dan 

lamanya pekerjaan. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan 

cara membaca literatur serta teori yang berhubungan dengan 

penelitian. Data tersebut antara lain adalah data mengenai 

sejarah perusahaan, data struktur organisasi, data kebutuhan 

bahan baku Polyester tahun 2005 dan data produksi benang PE 

tahun 2005. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan staf bagian 

personalia perusahaan, kepala bagian produksi spinning, kepala 

gudang spinning dan karyawan perusahaan khususnya bagian 

spinning.
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b. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy data dari 

perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak 

diteliti. 

c. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung pada proses produksi 

bagian spinning pada PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali. 

4. Metode Analisis Data 

a. Penentuan Metode Peramalan 

Analisis data untuk merumuskan masalah yang pertama yaitu 

membuat peramalan produksi benang PE dengan beberapa 

metode peramalan, kemudian dibandingkan errornya untuk 

mencari yang terkecil.  Dari beberapa metode peramalan, dipilih 

metode peramalan yang mempunyai tingkat error paling kecil 

yang selanjutnya digunakan untuk meramalkan produksi 

benang PE tahun 2006. 

Besarnya produksi benang PE pada PT. Sari Warna Asli Unit II 

Boyolali mengalami fluktuasi secara acak dan selalu berubah 

setiap bulannya. Untuk tahun 2005 mengalami produksi 

terbesar pada bulan Mei  dan produksi terkecil pada bulan Juli. 

Untuk lebih jelasnya besarnya produksi benang PE pada       

PT. Sari Warna Boyolali untuk tahun 2005 dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 
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Data Produksi Benang PE Tahun 2005 Dalam Bale
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Gambar 1.2 
Grafik produksi benang PE  

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali tahun 2005 
 

(Sumber : Data Bagian Produksi Spinning)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa data bersifat acak 

atau random. Untuk peramalan yang bersifat random metode 

yang tepat untuk menganalisis data adalah metode time series 

dengan macam : 

1) Single moving average  

Metode ini digunakan untuk melakukan forecast hal-hal yang 

bersifat random/acak yang sulit diketahui polanya melalui 

penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari jumlah 

periode tertentu. 

a) Single Moving Average 3 bulanan  

b) Single Moving Average 5 bulanan 
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2) Single eksponential smoothing 

Merupakan metode peramalan dengan melakukan 

penimbangan terhadap data masa lalu dengan memberi 

penimbangan yang lebih besar terhadap data paling akhir. 

Jadi dalam melakukan peramalan diperlukan satu buah data 

terakhir. 

a) Single eksponential smoothing dengan alpha 0,1 

b) Single eksponential smoothing dengan alpha 0,5 

c) Single eksponential smoothing dengan alpha 0,9  

Rumus Metode 

1. Single Moving Average 

n
...XXX

S 1n11t1
1t

+−−
+

++
=

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode t+1 

Xt = Data periode t 

n = Jangka waktu moving average. 
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2. Single Eksponential Smoothing 

St+1 = tα)S(1αXt −+

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode ke t+1 

St = Forecast periode t 

Xt = Realisasi produksi benang PE 

α = Batasan antara 0 – 1, dimana dalam 

analisa data ini menggunakan alpha 

0,1:0.5 dan 0.9. 

b. Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Polyester 

Analisis data untuk merencanakan kebutuhan bahan baku 

Polyester tahun 2006 adalah dengan menentukan rata-rata 

kebutuhan bahan baku Polyester, yang digunakan untuk 

memproduksi setiap bale benang PE, yaitu dengan membagi 

jumlah kebutuhan bahan baku Polyester selama satu tahun 

(2005) dengan jumlah produksi benang PE selama satu tahun 

(2005). Selanjutnya dari hasil penghitungan tersebut dikalikan 

dengan hasil peramalan produksi benang PE tahun 2006. Dari 

hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar 

perencanaan kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2006. 
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Besarnya kebutuhan Polyester pada PT. Sari Warna Boyolali 

juga mengalami perubahan untuk setiap bulannya seiring 

dengan perubahan jumlah produksi benang PE yang dihasilkan. 

Tahun 2005 jumlah kebutuhan bahan baku Poyester terbesar 

terjadi pada bulan Maret, karena pada bulan tersebut jumlah 

produksi benang PE juga mangalami jumlah terbesar. 

Sedangkan jumlah penggunaan bahan baku Polyester tekecil 

terjadi pada bulan Juni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini: 

 

Data Kebutuhan Bahan Baku Polyester Tahun 2005 Dalam Bale
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Gambar 1.3 
Grafik Kebutuhan Bahan Baku Polyester 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 
 

(Sumber : Data Bagian Gudang Bahan Baku Spinning)
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5. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya. 

Penulisan tugas akhir ini menggunakan dua panduan dari 

tugas akhir terdahulu. Penelitan sebelumnya dilakukan oleh Yatmi 

yang dilakukan di PT. Kusuma Santosa, pada tahun 2004 dengan 

judul penelitian “Penentuan Metode Peramalan Penjualan Benang 

Untuk Merencanakan Kebutuhan Serat Rayon 30 R44 IBR”. 

Metode yang digunakan adalah metode single moving average 3 

bulanan dan single eksponential smoothing dengan alpha 0.9. Data 

yang digunakan adalah data penjualan benang 30 R44 IBR. Dari 

hasil perhitungan error dipilih metode single eksponensial 

smoothing dengan alpha 0,9 karena memiliki tingkat error terkecil. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Affandi yang 

dilakukan di PT. Aneka Sandang Interbuana Surakarta, pada tahun 

2005 dengan judul penelitian “Penentuan Metode Peramalan 

Sebagai Dasar Perencanaan Kebuuhan Bahan Baku Pada         

PT. Aneka Sandang Interbuana Surakarta”. Metode peramalan 

yang digunakan adalah metode single moving average dua 

bulanan dan tiga bulanan, single eksponensial smoothing dengan 

alpha 0.1:0.5:0.9. Data yang digunakan adalah data produksi 

pakaian jadi tahun 2004. Dari hasil perhitungan error dipilih metode 

single moving average 2 bulanan karena memiliki standar error 

terkecil.  
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Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti diatas 

mempunyai tema yang sama yaitu tentang peramalan. Namun ada 

beberapa yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang mereka 

lakukan antara lain obyek yang mereka teliti, waktu penelitian, data 

yang digunakan untuk meramal, dan metode terpilih yang 

digunakan untuk meramal. 

Sedangkan Tugas akhir penulis sendiri berjudul “Peramalan 

Produksi Benang Sebagai Dasar Perencanaan Kebutuhan Bahan 

Baku Polyester”. Lokasi penelitian departemen spinning PT. Sari 

Warna Asli Unit II Boyolali tahun 2006. Data yang digunakan 

adalah data produksi benang PE tahun 2005 dan data kebutuhan 

bahan baku Polyester tahun 2005. Metode yang digunakan adalah 

metode single moving average tiga bulanan dan lima bulanan, dan 

single eksponensial smoothing dengan alpha 0,1:0,5 dan 0,9. Dari 

kedua metode tersebut dipilih metode single moving average 5 

bulanan karena memiliki error forecast terkecil.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peramalan 

Dalam dunia usaha sangat penting diperkirakan hal-hal yang 

terjadi dimasa depan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Adapun pengertian peramalan menurut beberapa ahli antara lain: 

Render dan Heizer (2001 : 46), mengartikan bahwa  peramalan 

adalah seni dan ilmu yang dapat digunakan untuk memprediksi 

peristiwa atau kejadian di masa depan. 

Menurut Subagyo (1991 : 1), peramalan adalah perkiraan 

mengenai sesuatu yang belum terjadi dimasa yang akan datang 

dimana peramalan ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit 

diperkirakan. 

Menurut Aritonang (2002 : 11), mengartikan peramalan adalah 

kegiatan penerapan dan pengembangan model yang sesuai dengan 

pola data dengan menggunakan asumsi bahwa pola data waktu yang 

lalu akan berulang lagi pada waktu yang akan datang, yang 

selanjutnya model tersebut digunakan untuk meramalkan kondisi pada 

waktu yang akan datang. 

Handoko (1984 : 260), mengartikan peramalan adalah usaha 

untuk meramalkan keadaan dimasa mendatang melalui pengujian 

keadaan dimasa lalu.  
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Menurut Nasution  (2003 : 25), peramalan adalah proses untuk 

memperkirakan beberapa kebutuhan dimasa yang akan datang, yang 

meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi 

yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun 

jasa. 

 

B. Peramalan Produksi 

Sebelum perusahaan melaksanakan proses produksi, maka 

manajemen perusahaan yang bersangkutan mengadakan penyusunan 

perencanaan produksi yang dipergunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan. Dalam 

hal ini diperlukan adanya peramalan produksi. Menurut Ahyari       

(1986 : 52) peramalan produksi (production forecasting) merupakan 

peramalan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh 

perusahaan yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian peramalan 

produksi yang disususun dalam perusahaan ini akan dapat 

memberikan data produk apa saja yang akan diproduksikan pada 

periode yang akan datang, sekaligus berapa jumlah unit dari masing-

masing produk yang akan diproduksi dalam perusahaan tersebut.  
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C. Tujuan Peramalan 

Menurut Subagyo (1991 : 1), tujuan peramalan adalah 

mendapatkan forecast yang bisa meminimumkan kesalahan meramal 

yang diukur dengan mean absolute error dan mean square error. Error 

merupakan selisih nilai dari data yang ada dengan nilai proyeksinya 

untuk tiap periode terkait. Secara sederhana  dapat diketahui bahwa 

semakain besar error berarti semakin besar selisih antara data yang 

ada (yang sebenarnya) dengan nilai proyeksinya, berarti peramalan 

yang dilakukan semakin tidak akurat. Nilai error yang asli biasanya 

tidak dirata-rata sebagai ukuran besar kecilnya error dari peramalan, 

sebab ada yang positif dan ada yang negatif. Maka dari itu error perlu 

dijadikan angka mutlak (diabaikan tanda positif dan negatifnya) atau 

dengan cara dikuadratkan. Mean absolute error adalah rata-rata nilai 

absolute dari kesalahan meramal, jadi tidak memperhatikan tanda 

positif maupun negatifnya. Sedangkan mean squared error adalah 

rata-rata dari kesalahan forecast yang dikuadratkan. 
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D. Jenis-Jenis Peramalan  

1. Menurut Assauri (1984 ; 3-4) 

Pada umumnya peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, tergantung dari cara melihatnya. Apabila dilihat dari 

penyusunannya, maka peramalan dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu : 

a. Peramalan subyektif yaitu peramalan yang didasarkan atas 

perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal 

ini pandangan dari orang yang menyusunnya sangat 

menentukan baik tidaknya hasil dari ramalan tersebut. 

b. Peramalan obyektif yaitu peramalan yang disusun atas dasar 

data yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan 

tekhnik-tekhnik dan metode dalam menganalisa data tersebut. 

2. Menurut Render dan Heizer (2001 : 46-47) 

Membedakan peramalan menjadi tiga jenis peramalan yaitu : 

a. Peramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan 

memprediksi tingkat inflasi, suplai uang dan indikator-indikator 

perencanaan lain. 

b. Peramalan tekhnologi berkaitan dengan tingkat kemajuan 

tekhnologi, yang akan melahirkan produk-produk baru yang 

mengesankan, membutuhkan pabrik, dan peralatan baru. 

c. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk 

produk atau jasa perusahaan. Ramalan ini disebut juga dengan 

penjualan, mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem 
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penjadwalan perusahaan dan bertindak sebagai masukan 

untuk perencanaan keuangan, pemasaran, dan personalia. 

Render dan Heizer juga membedakan peramalan berdasarkan 

horizon waktu, kedalam tiga jenis horizon waktu yaitu : 

a. Peramalan jangka pendek yaitu peramalan yang rentang 

waktunya mencapai satu tahun tetapi umumnya kurang dari 

tiga bulan.  Peramalan ini digunakan untuk merencanakan 

pembelian, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. 

b. Peramalan jangka menengah yaitu peramalan yang rentang 

waktunya antara tiga bulan hingga tiga tahun. Peramalan ini 

sangat bermanfaat untuk perencanaan penjualan, perencanaan 

dan penganggaran produksi, penganggaran kas. 

c. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang rentang 

waktunya tiga tahu atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk 

merencanakan produk baru, pengeluaran modal dan ekspansi. 

 

E. Pendekatan Peramalan 

Menurut Reinder dan Heizer (2001 : 48-49), ada dua 

pendekatan yang digunakan dalam peramalan, yaitu : 

1. Pendekatan peramalan kualitatif 

Yaitu peramalan yang memanfaatkan faktor-faktor penting seperti 

intuisi, pengalaman pribadi dan sistem nilai pengambilan 

keputusan. 
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Dalam peramalan kualitatif terdapat lima tekhnik peramalan yang 

berbeda. 

a. Juri dari opini eksekutif merupakan tekhnik, dimana para 

eksekutif berkumpul untuk menghasilkan keputusan kelompok 

mengenai estimasi terbaik atas suatu hal dimasa yang akan 

datang. Jadi, peramalan yang dihasilkan merupakan keputusan 

bersama diantara para eksekutif perusahaan. 

b. Gabungan armada penjualan merupakan tekhnik, dimana hasil 

peramalan diperoleh melalui pandangan dari beberapa tenaga 

penjual dan manajemen penjualan untuk masa yang akan 

datang. 

c. Metode Delphi merupakan diskusi panel yang mencakup 

beberapa ahli atau yang dianggap mempunyai pengetahuan 

yang memadai mengenai kegiatan yang akan diramalkan.  

d. Survei pasar konsumen merupakan metode yang memperbesar 

masukan dari para pelanggan atau calon pelanggan tanpa 

melihat rencana pembelian masa depannya. 

e. Pendekatan naïf merupakan cara sederhana dimana 

peramalan ini mengasumsikan bahwa permintaan dalam 

periode berikutnya adalah sama dengan permintaan periode 

sebelumnya. 

 



36

2. Pendekatan peramalan kuantitatif 

Yaitu peramalan yang menggunakan model matematis yang 

menggunakan data historis dan variabel-variabel kausal untuk 

meramalkan permintaan. Peramalan kuantitatif dibedakan menjadi 

empat metode yaitu : 

a. Metode Rata-rata bergerak (Moving average ). 

b. Metode Penghalusan exsponensial (Exsponential smoothing). 

c. Proyeksi Trend (Trend projection). 

d. Regresi Linear (Linear regression). 

F. Langkah-Langkah peramalan. 

Menurut Reinder dan Heizer (2001 : 50), peramalan yang baik 

adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap atau 

prosedur penyusunan yang baik, berikut ini adalah delapan tahap 

untuk peramalan : 

1. Menentukan penggunaaan peramalan itu, apakah tujuan yang akan 

dicapai dari peramalan tersebut.     

2. Memilih hal-hal yang akan diramalkan. 

3. Menentukan horizon waktunya. 

4. Memilih model atau metode peramalannya. 

5. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat ramalan. 

6. Menentukan metode peramalan yang tepat. 

7. Membuat ramalan. 

8. Menerapkan hasilnya. 
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G. Metode Peramalan 

1. Pengertian metode peramalan 

Menurut Assauri (1984 : 7) metode peramalan adalah cara 

memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa 

yang akan datang, berdasarkan data yang relevan pada masa yang 

lalu. Oleh karena metode peramalan didasarkan atas data yang 

relevan pada masa lalu, maka metode peramalan ini dipergunakan 

dalam peramalan yang obyektif. 

2. Kegunaan metode peramalan menurut Assauri (1984 : 8). 

Metode peramalan berguna untuk memperkirakan secara 

sistematis dan pragmatis dengan menggunakan data yang relevan 

pada masa yang lalu, dengan demikian metode peramalan 

diharapkan dapat memberikan obyektifitas yang lebih besar. Selain 

itu metode peramalan juga memberikan cara pengerjaan yang 

teratur dan terarah, sehingga dapat dimungkinkannya penggunaan 

tekhnik-tekhnik penganalisaan yang lebih maju. Dengan 

penggunaan tekhnik-tekhnik tersebut, diharapkan dapat 

memberikan tingkat kepercayaan atau keyakinan yang lebih besar, 

karena dapat diuji dan dibuktikan penyimpangan atau deviasi yang 

terjadi secara ilmiah. 
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3. Jenis-jenis Metode Peramalan  

Metode peramalan dibagi menjadi dua yaitu metode peramalan 

kualitatif dan metode peramalan kuantitatif. Pada dasarnya metode 

peramalan kuantitatif ini dibedakan menjadi : 

a. Metode peramalan berdasarkan seri waktu (Time Series)

Dalam model seri waktu (time series) memprediksi berdasarkan 

asumsi bahwa masa depan adalah fungsi dari masa lalu. 

Dengan kata lain, model ini melihat pada apa yang terjadi 

selama periode waktu dan menggunakan seri data masa lalu 

untuk membuat ramalan. Model peramalan ini mencoba untuk 

meramalkan kejadian-kejadian diwaktu yang akan datang atas 

dasar serangkaian data masa lalu. Serangkaian data ini 

merupakan serangkaian observasi berbagai variabel menurut 

waktu, dan biasanya ditabulasikan dan digambarkan dalam 

bentuk grafik yang menunjukan perilaku variabel subyek. 

b. Metode kausal (Causal Methods)

Regresi linear dan model kausal bergabung menjadi variabel 

atau hubungan yang bisa mempengaruhi jumlah yang sedang 

diramal. Metode ini mendasarkan hasil ramalan yang disusun 

atas pola hubungan antara variabel yang dicari atau diramalkan 

dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Model ini 

juga mengasumsikan bahwa faktor atau variabel yang 

diramalkan menunjukan suatu hubungan pengaruh sebab 

akibat dengan satu atau lebih variabel bebas. 
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Metode peramalan time series menurut Render dan dan Heizer 

(2001 : 49) terdiri dari : 

a. Rata-rata bergerak (Moving Average)

Bermanfaat apabila mengasumsikan bahwa permintaan pasar 

tetap stabil sepanjang waktu. Rata-rata bergerak diperoleh 

melalui penjumlahan dan pencarian  nilai rata-rata dari sejumlah 

periode tertentu, setiap kali menghilangkan nilai terlama dan 

menambah nilai baru. Metode ini juga digunakan untuk 

melakukan forecast hal-hal yang bersifat random, artinya tidak 

bisa diketahui polanya. Hasil peramalan dengan menggunakan 

rata-rata bergerak merupakan hasil pengrata-rataan terhadap 

keseluruhan data yang tersedia. 

Menurut Subagyo (1991 : 9), metode ini mempunyai dua sifat 

khusus : 

1) Untuk membuat ramalan forecast memerlukan data historis 

selama jangka waktu tertentu. 

2) Semakin panjang moving average akan menghasilkan 

moving average yang semakin halus. 

Menurut Subagyo (1991 : 11-13), kelemahan metode single 

moving average antara lain : 

1) Perlu data historis yang cukup 

Bahwa didalam metode ini diperlukan data historis yang 

cukup, minimal adalah dua data dari periode sebelumnya. 
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2) Semua data diberi weight yang sama 

Menurut metode ini semua data diberi timbangan yang 

sama. Hal ini berarti bahwa data-data itu baik yang lebih 

awal maupun yang terbaru dianggap sama pentingnya kalau 

berpengaruh maka pengaruhnya dianggap sama padahal 

kenyataannya data terbaru biasanya lebih kita perhatikan 

dalam membuat forecast, sehingga metode ini mengabaikan 

nilai informasi.  

3) Tidak bisa mengikui perubahan yang drastis. 

Kalau terjadi perubahan yang drastis, maka forecast dengan 

metode single moving average ini dianggap tidak bisa segera 

mengikuti perubahan, karena setelah ada perubahan 

keadaan seharusnya polanya sudah berubah sama sekali, 

tetapi menurut metode ini data historis yang terjadi sebelum 

perubahan masih digunakan, sehingga akan menghasilkan 

forecast yang menyesatkan. 

4) Tidak cocok untuk forecasting data yang ada gejala trend.

Apabila terjadi gejala trend, maka metode ini tidak cocok, 

sebab forecast yang dihasilkan akan terlambat mengikuti 

perubahan, karena data tahun lalu yang seharusnya terlalu 

kecil atau terlalu besar dirata-rata saja untuk membuat 

forecast periode yang akan datang. 
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Rumus Metode single moving average menurut Subagyo 

(1991 : 7) 

 
n

...XXX
S 1n11t1

1t
+−−

+

++
=

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode t+1 

Xt = Data periode t 

n = Jangka waktu moving average. 

b. Penghalusan eksponensial (Eksponential Smoothing). 

Dalam metode eksponential smoothing menurut Handoko  

(1984 : 279), berpendapat bahwa eksponential smoothing 

adalah tipe tekhnik peramalan rata-rata bergerak yang 

melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara 

eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau 

timbangan lebih besar yang disimbolkan dengan α . Simbol 

alpha bisa ditentukan secara bebas yang bisa mengurangi  

forecast error. Besarnya alpha antara 0 sampai dengan 1. Alpha 

bisa dirubah untuk memberikan timbangan yang lebih besar 

pada data baru atau data masa lalu.  
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Rumus single eksponential smoothing menurut Subagyo 

 (1991 : 19) 

 St+1 = tα)S(1αXt −+

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode ke t+1 

St = Forecast periode t 

Xt = Realisasi produksi benang PE 

α = Batasan antara 0 – 1, dimana dalam analisa 

data ini menggunakan alpha 0,1:0.5 dan 0.9. 

c. Proyeksi Trend (Trend Projection)

Menurut Subagyo (1991 : 32) trend sering disebut juga dengan 

seculer trend, yaitu rata-rata perubahan (biasanya tiap tahun) 

dalam jangka waktu yang panjang. Apabila yang kita teliti 

menunjukan gejala kenaikan maka trend yang kita miliki 

menunjukan rata-rata pertambahan, sehingga disebut dengan 

trend positif, tetapi apabila yang kita teliti menunjukan gejala 

yang semakin berkurang maka trend yang kita miliki 

menunjukan rata-rata penurunan sehingga disebut dengan 

trend negatif. 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk membuat 

trend, yaitu metode trend linear least squares, trend parabolic, 

dan trend eksponensial. Dalam penggunaan metode-metode ini 

tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat data 

yang dimiliki. 
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H. Pengukuran Kesalahan Peramalan (Forecast Error)

Menurut Subagyo (1991 : 10) apabila kegiatan peramalan 

sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa 

besar tingkat kesalahan peramalannya. Error merupakan selisih nilai 

dari data yang ada dengan nilai proyeksinya untuk tiap periode terkait. 

Secara sederhana  dapat diketahui bahwa semakain besar error 

berarti semakin besar selisih antara data yang ada (yang 

sesungguhnya) dengan nilai proyeksinya, berarti peramalan yang 

dilakukan semakin tidak akurat. Untuk mengukur error forecast 

biasanya digunakan mean absolute error (MAD) atau mean squared 

error (MSE).  Mean absolute error adalah rata-rata nilai absolute dari 

kesalahan meramal, jadi tidak memperhatikan tanda positif maupun 

negatifnya. Sedangkan mean squared error adalah rata-rata dari 

kesalahan forecast yang dikuadratkan. 

Nilai error yang asli biasanya tidak dirata-rata sebagai ukuran 

besar kecilnya error dari peramalan, sebab ada yang positif dan ada 

yang negatif. Maka dari itu error perlu dijadikan angka mutlak 

(diabaikan tanda positif dan negatifnya) atau dengan cara 

dikuadratkan. 
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Rumus untuk mencari MAD adalah : 

MAD = n
StXt∑ − )(

Rumus untuk mencari MSE adalah : 

 MSE = 

2)(
n
StXt∑ −

Dimana = MAD adalah mean absolute error. 

MSE adalah mean squared error. 

St adalah forecast untuk periode ke t. 

Xt adalah data pada periode ke t. 

n adalah banyaknya data. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Sari Warna Asli Textile Industri merupakan sebuah 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang sandang. Bahan 

sandang yang diproses adalah bahan sandang setengah jadi 

menjadi bahan sandang siap pakai. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1966 dalam bentuk perusahaan perorangan dengan nama 

“Sari Warna”. 

PT. Sari Warna Asli ini didirikan sebagai perluasan 

perusahaan “Sari Warna” yang didirikan pertama kali oleh Bapak 

Budhi Mulyono selaku pengusaha yang bergerak dalam bidang 

dyeing (pencelupan) dan bleaching (pewarnaan). Kedua bidang 

tersebut akan menghasilkan produk berupa kain putih dan kain 

warna. Kemudian pada tahun 1968 PT. Sari Warna Asli 

mengadakan perluasan dalam bidang hand printing 

(pengecapan/pencetakan motif) yang menghasilkan batik printing 

berkualitas sedang. 

Pada tahun 1970 Bapak Budhi Mulyono selaku pendiri      

PT. Sari Warna Asli mengadakan kerjasama dengan Bapak 

Bambang Setyo dari perusahaan Rukun Jaya Surabaya yang 

bergerak dibidang produksi (dyeing, bleaching, printing) dan bidang 
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pemasaran yang bertujuan untuk memperlancar produksinya, 

sehingga perusahaan terus berkembang untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

Untuk dapat mengikuti perkembangan pertekstilan pada 

umumnya, maka pada tahun 1977 hubungan kerjasama yang baik 

ini kemudian ditingkatkan dalam wadah badan hukum perseroan 

terbatas (PT) yang didirikan melalui akta notaris Ny. Darwani Sidi 

Baharudi, SH dengan akta notaris nomor :134/1977 tepatnya pada 

tanggal 12 desember 1977 dan berubah nama menjadi PT. Sari 

Warna Asli Textile Industri yang berlokasi di Solo tepatnya di jalan 

Pucang Sawit.  

PT. Sari Warna Asli Surakarta mengadakan pengembangan 

lagi dengan menambah berbagai mesin produksi untuk lebih 

meningkatkan jumlah produksi. Kemudian pada tahun 1981 

perusahaan memperluas usaha lagi dengan membeli tanah 

didaerah Boyolali tepatnya di desa Randusari kecamatan Teras 

dengan luas 13 Ha. 

Diatas tanah seluas itulah dibangun perusahaan Sari Warna 

Asli Unit II Boyolali yang pada tahun 1981 mulai mengembangkan 

usahanya dalam bidang weaving (pertenunan) yang diresmikan 

pada tanggal 14 Agustus 1982 oleh Bapak.Ir. Soehartoyo sebagai 

Ketua Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) yang 

berpusat di Jakarta. Hasil dari pertenunan tersebut merupakan kain 

mentah yang sebagian besar hasil produksinya digunakan sendiri 
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oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 1982 perusahaan 

mendirikan unit pemintalan (spinning) yang menghasilkan produk 

berupa benang dari bahan baku kapas, selanjutnya hasil dari 

benang tersebut digunakan untuk kepentingan produksi kain di unit 

pemintalan.  

2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan sangat menentukan tingkat 

perkembangan perusahaan dan sangat mempengaruhi kedudukan 

perusahaan dalam persaingan. Lokasi PT. Sari Warna Asli Unit II 

terletak di desa Randusari, kecamatan Teras, kabupaten Boyolali. 

Alasan-alasan yang mempengaruhi pemilihan lokasi PT. Sari 

Warna Asli unit II di Boyolali adalah sebagai berikut: 

a. Harga tanah 

PT. Sari Warna Asli Boyolali didirikan didaerah pinggir kota, 

sehingga harga tanahnya masih relatif murah. Hal ini 

merupakan keuntungan yang besar bagi perusahaan karena 

dapat mengalokasikan dana yang tersisa untuk keperluan lain.  

b. Tenaga kerja 

 Didaerah sekitar PT. Sari Warna Asli Boyolali semula banyak 

sekali pengangguran. Mayoritas dari mereka adalah lulusan SD 

atau SLTP  sehingga upah tenaga kerjanya relatif murah. Hal 

inilah yang mendorong pihak perusahaan untuk mendirikan 

pabrik dilokasi yang sekarang ini. 
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c. Jalur transportasi 

Jalur transportasi yang dilalui tidak rawan macet, dan dapat 

dilewati kendaraan-kendaraan besar, seperti : bus, truk, 

container, dan lain-lain.  

d. Dekat dengan sungai 

PT. Sari Warna Asli Boyolali terletak dekat dengan sungai-

sungai. Dimana sungai-sungai tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat pembuangan limbah industri, khususnya limbah 

cair. 

e. Lingkungan pabrik 

Lingkungan sekitar pabrik adalah persawahan yang sangat luas 

dan masih terdapat banyak areal atau lahan kosong. Dengan 

demikian perluasan perusahaan sangat memungkinkan bagi 

PT. Sari Warna Asli Boyolali. 

3. Permodalan 

Sebagai modal pertama dalam mendirikan PT. Sari Warna 

Asli Unit II Boyolali adalah dengan mendapatkan pinjaman kredit 

dari PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri ) dengan modal 

awal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan 

perincian sebagai berikut : 
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a. Uang sebesar Rp. 1500.000.000,00 digunakan untuk membeli 

tanah, ongkos bangunan perusahaan dan untuk membeli 

sarana mesin produksi. 

b. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 digunakan untuk membeli 

bahan baku, alat-alat dan untuk gaji karyawan. 

4. Struktur Organisasi 

Setiap perusahan agar dapat menjalankan fungsinya dan 

dapat berjalan lancar harus mempunyai struktur organisasi yang 

jelas, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaan maupun pemberian tugas dan perintah 

yang tidak sesuai dengan prosedur dan fungsi tugasnya. Struktur 

organisasi merupakan perwujudan yang menunjukan hubungan 

fungsi-fungsi, tanggung jawab serta wewenang yang ada dalam 

organisasi, sehingga masing-masing bagian dapat saling 

berhubungan dengan jelas dan harmonis. 

Struktur organisasi yang digunakan PT. Sari Warna Asli 

Boyolali adalah struktur organisasi berbentuk garis. Dimana 

pemimpin tertinggi pada perusahaan Sari Warna Asli Boyolali 

adalah seorang plant manager yang dalam tugasnya membawahi 

atau dibantu oleh manager. Manager dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh beberapa asisten manager, dan asisten 

manager dibantu oleh beberapa kepala bagian yang berdasarkan 

pembagian tugas atau kerja. Berikut ini adalah job description dari 

masing-masing jabatan: 



50

a. Plant manager 

1) Bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. 

2) Mengembangkan visi serta menetapkan arah dan strategi 

perusahaan untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

yang dibutuhkan agar dapat mencapai visi. 

3) Memberikan motivasi bagi orang-orang untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam perubahan menuju perbaikan. 

4) Berhak dan berwenang memeriksa dan mangawasi 

managemen dan administrasi perusahaan. 

b. Asisten manager 

1) Menetapkan rencana dan mengalokasikan sumber daya 

yang ada untuk mewujudkan rencana. 

2) Memantau hasil kemudian dibandingkan terhadap rencana 

dan mengidentifikasikan penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi serta membuat perencanaan dan pengorganisasian 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 

3) Bertanggung jawab langsung kepada plant manager. 

4) Menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada 

bawahannya. 
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c. Kepala bagian 

1) Merencanakan tugas yang diberikan atasan untuk mencapai 

target yang diharapkan. 

2) Memeriksa kondisi lingkungan kerja dan mengontrol 

kehadiran personil. 

3) Memeriksa tugas dan pembinaaan terhadap bawahan 

meliputi etos kerja, motivasi dan skill. 

4) Memeriksa dan melaksanakan kontrol rencana produksi 

setiap masing-masing departemen. 

d. Kepala shift 

1) Memeriksa kondisi lokasi kerja dan kelengkapan kerja. 

2) Mengambil langkah perbaikan dan menindak lanjuti 

kerusakan. 

3) Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja dan informasi 

penyimpangan yang terjadi. 

e. Kepala urusan 

1) Merencanakan kebutuhan kerja tiap bidang yang dibawahi. 

2) Melaksankan rencana kerja. 
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5. Tujuan Perusahaan 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali yang berlokasi di desa 

Randusari kecamatan Teras kabupaten Boyolali ini didirikan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Ikut serta membantu pemerintahan RI dalam menunjang 

pembangunan khususnya penyediaan sandang untuk keperluan 

rakyat. 

b. Membuka lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat sekitar 

lokasi perusahaan. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga dapat 

memenuhi permintaan dan selera dari konsumen. 

d. Mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat 

perusahaan yakni pengusaha dan karyawan. 

6. Sistem Pengupahan 

Dasar upah pekerja diatur dan ditetapkan sesuai dengan 

keputusan perintah atau peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan upah ini tidak dirahasiakan oleh pihak perusahaan dan 

pihak serekat pekerja berhak mengajukan usul-usul atau saran-

saran mengenai perubahan upah. Pelaksanaan sistem 

pengupahan diatur atas dasar perjanjian bersama antara 

pengusaha dan serekat pekerja. Penetapan upah pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dalam 

pemutusan hubungan kerja, perlakuannya sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas dasar 

kesepakatan antar pihak pengusaha dengan pihak serekat pekerja. 

 Besarnya upah pada PT. Sari Warna Asli Boyolali 

tergantung dari jenis dan spesifikasi dari pekerjaan serta lamanya 

masa kerja karyawan yang diberikan setiap akhir bulan. Tahun 

2006 besarnya UMK di PT. Sari Warna Asli Boyolali  naik sebesar       

Rp. 77.000,00 yaitu selisih antar UMK tahun 2005 (Rp. 413.000,00) 

dengan UMK tahun 2006 (Rp. 490.000,00). Besarnya pembagian 

kenaikan UMK untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

a. Gaji pokok naik sebesar Rp. 56.000,00 per bulan. 

b. Tunjangan transport naik sebesar Rp. 10.500,00 per bulan atau 

Rp. 350,00 per hari yaitu dari Rp. 2000,00 perhari menjadi Rp. 

2350,00 per hari. 

c. Gaji yang dipertanggungkan ke PT. Jamsostek disepakati naik 

dari Rp. 150.000,00 menjadi Rp. 250.000,00. 

7. Aturan Kerja dan Jam Kerja 

Sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan, jam kerja 

bagi tenaga kerja adalah 8 jam sehari dan 40 jam dalam satu 

minggu, dan selebihnya dianggap jam lembur. Pembagian jam 

kerja dilaksanakan dengan membagi tenaga kerja menjadi 3 shift 

dan masing-masing shift diatur sebagai berikut : 
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a. Shift pagi  

Pada pukul 07.00 – 15.00 istirahat 1 jam. 

b. Shift siang 

Pukul 15.00 – 23.00 istirahat 1 jam. 

c. Shift malam 

Pukul 23.00 – 07.00 istirahat 1 jam. 

Selain pembagian tenaga kerja berdasarkan shift juga ada 

pembagian kerja normal atau day shift. Tenaga kerja day shift ini 

meliputi tenaga kerja non shift produksi dan tenaga kerja non shift 

administrasi. 

a. Tenaga kerja non shift produksi 

Yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan 

produksi, yang termasuk tenaga kerja ini adalah tenaga kerja 

bagian maintenance dan tenaga kerja bagian administrasi 

produksi. 

Waktu kerja tenaga kerja nonshift produksi adalah lima hari 

kerja yaitu dari hari senin sampai dengan hari jum”at dari jam 

08.00 sampai dengan jam 16.00.  Waktu istirahat 1 jam dari jam 

12.00 sampai dengan jam 13.00. 

b. Tenaga kerja non shift administrasi 

Yaitu tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan 

produksi seperti bagian umum, personalia, keuangan dan utility. 
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Waktu kerja tenaga kerja nonshift administrasi adalah lima hari 

kerja yaitu dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. 

sedangkan untuk waktu istirahat adalah 1 jam dari jam 12.00 

sampai dengan jam 13.00.  

8. Ketenagakerjaan atau Personalia 

a. Jumlah tenaga kerja 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali tahun 2006 mempekerjakan 

2074 karyawan tetap yang terdiri dari 170 orang pada bagian 

kantor, 99 pada bagian logistic, 99 pada bagian utility, 379 pada 

bagian spinning dan 1327 pada bagian weaving. Dari 2074 

karyawan tetap adalah asli dari tenaga kerja Indonesia. Berikut 

adalah tabel jumlah karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit II 

Boyolali: 

Tabel 3.1 
Data Personil PT. Sari Warna Asli II Boyolali 

Bulan Januari 2006 
 

Tenaga kerja  No Di pekerjakan 
pada bagian  

L P

Jumlah

1 Office 104 66 170 

2 Logistic 93 6 99 

3 Utility 95 4 99 

4 Spinning 73 306 379 

5 Weaving 986 341 1327 

Jumlah 1351 723 2074 
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b. Ketentuan penerimaan karyawan dan masa percobaan 

1) Penerimaan calon pekerja diperusahaan akan disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan dan untuk dapat diterima 

menjadi pekerja mereka harus dapat memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman perusahaan. 

2) Untuk dapat diterima menjadi pekerja, calon pekerja harus 

dinyatakan lulus dalam ujian atau test yang diselenggarakan 

pihak perusahaan. 

3) Terhadap calon yang dinyatakan lulus akan mengikuti 

program trainning.

4) Selama mengikuti program trainning upah akan dibayarkan 

sesuai dengan peraturan upah minimum. 

5) Perusahaan mempunyai wewenang untuk mengakhiri 

program trainning atau melanjutkan peserta program 

trainning untuk menjadi karyawan tetap. 

c. Pemberhentian sementara/schorsing.

Schorsing dapat dikenakan kepada setiap pekerja yang 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja atau tidak 

menjalankan  kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan 

tindakan-tindakan lain yang merugikan pihak perusahaan 

termasuk juga pada saat menunggu proses pemutusan 

hubungan kerja. Jangka waktu schorsing paling lama satu bulan 

dan selama dalam schorsing upah akan dibayarkan sebesar 

75% dari upah sebulan. 
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d. Pemutusan hubungan kerja 

Pemutusan hubungan kerja adalah terputusnya hubungan kerja 

antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja. PT. Sari Warna 

Asli Boyolali dalam melakukan pemutusan hubungan kerja 

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

1) Masa kerja yang disebutkan dalam perjanjian kerja telah 

berakhir. 

2) Pekerja meninggal dunia. 

3) Pekerja mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. 

4) Pekerja telah mencapai usia pensiun, yang 

penyelesaiaannya pada saat usia 55 tahun atau berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

5) Pekerja melakukan pelanggaran yang sanksinya berupa 

pemutusan hubungan kerja. 

e. Kesejahteraan Karyawan 

1) Setiap setahun sekali mendapat pakaian seragam dua stel 

dan satu pasang sepatu. 

2) Setiap hari raya idul fitri mendapat tunjangan berupa uang 

dan paket idul fitri. 

3) Bagi staf managemen disediakan mess untuk yang 

rumahnya luar kota dan mobil jemputan untuk yang 

berdomosili di solo. 

4) Bagi karyawan putri yang masuk shift II dan shift III 

disediakan mobil antar jemput. 
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5) Disediakan balai pengobatan atau poliklinik beserta dokter 

dan perawat yang setiap hari buka 24 jam. 

6) Pelayanan KB (keluarga berencana) bagi karyawan dan istri 

karyawan. 

7) Apabila sakit sampai opname dengan konsultasi terlebih 

dahulu dengan dokter perusahaan maka akan mendapat 

ganti biaya perawatan sesuai dengan standart. 

8) Jika buruh tetimpa kecelakaan didalam menjalankan 

pekerjaannya maka oleh perusahaan akan dilaporkan ke PT. 

Jamsostek dan biaya akan ditanggung oleh PT. Jamsostek. 

9) Perusahaan memberikan tunjangan kelahiran sampai 

dengan anak yang ketiga, dimana besarnya maksimum 

adalah Rp. 400.000,00. 

10) Perusahaan memberikan santunan kematian jika yang 

meninggal istri/suami/anak yang besarnya Rp. 150.000,00. 

11) Apabila karyawan meninggal dunia maka ahli warisnya akan 

mendapatkan tunjangan kematian sebesar Rp. 5000.000,00 

dan ditambah Rp. 1000.000,00 dari PT. Jamsostek (bagi 

karyawan yang sudah masuk menjadi anggota Jamsostek). 

12) Perusahaan memberikan kesempatan secukupnya kepada 

karyawan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama 

dan keyakinannya. 

13) Perusahaan mengikutsertakan karyawan menjadi anggota 

Jamsostek. 
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9. Bidang Produksi 

Bidang produksi pada PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali 

mempunyai dua devisi, yaitu : 

a. Devisi pemintalan (spinning)

Pemintalan adalah merupakan proses pembuatan benang 

dengan menggunakan mesin-mesin khusus, sedangkan bahan 

baku yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Serat alam yaitu, cotton import yang didapatkan dari 

Amerika, Australia dan Amerika. 

2) Serat buatan yaitu serat synthetis atau polyester merupakan 

produksi dalam negeri. 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan benang : 

1) Mesin blowing 

Mesin ini berfungsi untuk :  

a) Membuka gumpalan-gumpalan serat (opening). 

b) Melakukan pencampuran (mixing). 

c) Melakukan pembersihan (cleaning). 

d) Membuat lapisan atau gulungan lap. 

2) Mesin carding 

Mesin ini berfungsi untuk :  

a) Melanjutkan pembukaan gumpalan serat. 

b) Melanjutkan pembersihan. 

c) Memisahkan serat-serat pendek dan serat panjang.   

d) Merubah bentuk lap menjadi silver.
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3) Mesin lap former 

Mesin ini berfungsi untuk membuat super lap untuk feeding 

ke mesin combing. 

4) Mesin combing 

Mesin ini berfungsi untuk : 

a) Membersihkan serat-serat pendek dan serat-serat 

panjang.  

b) Membuat combed silver yang terdiri dari serat-serat 

panjang dan bersih. 

5) Mesin speed frame 

Mesin ini berfungsi untuk :  

a) Melanjutkan pelurusan dan pensejajaran serat. 

b) Merubah bentuk silver menjadi roving. 

6) Mesin ring frame 

Mesin ini berfungsi untuk :  

a) Melanjutkan pelurusan dan pensejajaran serat. 

b) Merubah bentuk roving menjadi benang. 

7) Mesin winding 

Mesin ini berfungsi untuk :  

a) Memindahkan gabungan dari bentuk palet atau tube 

menjadi bentuk gulungan atau cones.

b) Menghilangkan bagian-bagian lemah dari benang tebal, 

tipis, slube dan lain-lain. 
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b. Devisi pertenunan (weaving)

Pertenunan adalah proses pembuatan kain dengan bahan baku 

benang serta menggunakan alat-alat khusus. Jenis-jenis 

benang yang digunakan dalam pertenunan adalah benang 

rayon, catton rayon, catton dan polyester. 

Peralatan yang digunakan pada devisi pertenunan adalah 

sebagai berikut: 

1) Mesin pin winder/palet 

2) Mesin kelos/winder 

3) Mesin warping/hani 

4) Mesin sizing/kanji 

5) Mesin cucuk 

6) Mesin tenun 

7) Mesin inspecting/pengontrol kain 

8) Mesin mending 

9) Mesin follding/lipat 

10) Mesin tying 
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10. Departemen Pada PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali : 

a. Departemen spinning/pemintalan 

Departemen yang membidangi proses pembuatan benang dari 

bahan baku kapas. 

b. Departemen weaving/pertenunan 

Departemen yang membidangi proses pembuatan kain dari 

bahan baku benang. 

c. Departemen Office 

Departemen yang membidangi kegiatan administrasi di pabrik 

termasuk didalamnya adalah bidang komputer, poliklinik, dan 

kantin. 

d. Departemen logistic 

Departemen yang membidangi masalah penyediaan bahan 

baku, juga menangani masalah penyediaan bahan baku dan 

spare part. 

e. Departemen utility 

Departemen yang menangani alat-alat yang menunjang dalam 

pabrik seperti AC, Diesel, dan lain-lain. 
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11. Pembelian 

Pembelian yang dilakukan PT. Sari Warna Asli II meliputi 

pembelian bahan baku dan pembelian suku cadang. 

a. Pembelian bahan baku 

Pembelian bahan baku dilakukan untuk unit produksi 

pemintalan dalam bentuk serat. Dimana kebutuhan kapas untuk 

pabrik pemintalan masih didatangkan dari luar negeri dan 

pembelian kapas ini biasanya dilakukan setiap 4 sampai 6 

bulan sekali. Bahan baku yang dibutuhkan untuk kelancaran 

produksi berupa serat rayon polyester dan serat kapas. Serat 

rayon yang digunakan merupakan produk lokal (dalam negeri) 

yaitu dari PT. Indo Barat Rayon dan PT. Indo Toray Syntetic. 

Sedangkan untuk serat kapas didatangkan dari luar negeri 

(impor) yaitu dari Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, 

China dan Brasil.  

b. Pembelian suku cadang (Spare Part)

Pembelian suku cadang dilakukan apabila suku cadang yang 

dibutuhkan sudah habis atau persediaan cadangan digudang 

sudah menipis dan bengkel pabrik tidak dapat membuat atau 

memperbaiki suku cadang yang sudah aus atau rusak. 

Pembelian suku cadang biasanya dilakukan oleh bagian 

Maintenance yang disetujui Asissten Manager Produksi, 

kemudian surat permintaan pembelian barang tersebut 
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disampaikan ke Asisten Manager logistik. Dari bagian logistik 

ini selanjutnya memesan barang yang dibutuhkan ke pemasok. 

Barang yang datang dari pemasok disesuaikan dengan surat 

penerimaan pembelian barang oleh bagian penerimaan dan 

dibuat tanda terima barang yang disetujui oleh pengawas mutu. 

Setelah semua barang yang datang dicocokan dengan surat 

peneriman pembelian barang, kemudian diterima dan disimpan 

di gudang spare part dan dicatat pada kartu stok suku cadang 

serta dibuat laporan harian penerimaan dan pengeluaran 

barang. Selanjutnya bagian produksi dapat mengambil suku 

cadang tersebut di bagian gudang.  

12. Proses Produksi Pada Departemen Spinning 

Proses produksi pembuatan benang pada departemen 

spinning pada prinsipnya adalah sama. Hal yang membedakan 

pada proses pembuatan benang ini adalah hanya bahan baku dan 

komposisi campurannya saja. Urutan proses produksi pembuatan 

benang pada devisi spinning ini adalah sebagai berikut : 

a. Blowing 

Pada tahap ini terjadi proses pencampuran bahan baku sesuai 

dengan benang yang akan doproduksi (TR, TC, CA, atau CB). 

Selain pencampuran pada proses blowing juga terjadi 

pembersihan dan pembukaan gumpalan serat terhadap bahan 

baku yang akan diproses. Setelah diproses maka bahan baku 

akan diubah dalam bentuk lap. 
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b. Carding 

Pada proses carding lap  berasal dari proses blowing akan 

dirubah dalam bentuk sliver. Proses carding ini adalah 

merupakan kelanjutan dari proses blowing, dimana proses 

carding akan melanjutkan pembukaan pada gumpalan serat, 

serta melakukan pembersihan ulang. Selain membuka dan 

membersihkan serat proses carding juga memisahkan        

serat-serat pendek dari serat-serat yang panjang. Setelah sliver 

terbentuk maka akan dilanjutkan ke proses drawing.

c. Drawing 

Pada proses drawing ini adah merupakan proses pencampuran 

sliver menjadi finisher sliver untuk menghasilkan nomor benang 

yang diinginkan misalnya 50 TR, 45 TR, 20 TC, 16TC, 20 CA 

dan lain sebagainya. Pada proses drawing ini juga terjadi 

proses pelurusan dan pensejajaran serat searah dengan 

sumbu sliver serta meningkatkan kerataan sliver.

d. Speed frame 

Pada proses speed frame ini finisher sliver dari proses drawing 

akan dirubah dalam bentuk roving (pra benang). Pada proses 

ini akan melanjutkan proses pelurusan dan pensejajaran serat, 

jadi sliver dari proses drawing akan lebih dirapatkan sehingga 

akan terbentuk pra benang (roving). 
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e. Ring frame 

Proses ring frame merupakan proses pengubahan pra benang 

(roving) menjadi benang dalam bentuk tube. Pada proses ring 

frame ini akan melakukan proses pembuatan Ne (nomor 

benang) dan penambahan twist (puntiran) sehingga dari proses 

speed frame akan terbentuklah benang. 

f. Winding 

Proses winding adalah merupakan proses akhir dari pembuatan 

benang sesuai dengan tipe benang yang dikehendaki. Pada 

proses winding benang yang telah terbentuk pada proses ring 

frame dalam bentuk tube akan dipindahkan ke dalam bentuk 

cone. Selain memindahkan benang ke dalam cone, proses 

winding juga melakukan pemeriksaan (inspection) terhadap 

benang. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap tebal/tipisnya 

benang serta kotoran yang ada pada benang. Setelah jadi 

dalam bentuk benang cone kemudian dilanjutkan ke proses 

pengepakan (packing). 

13. Pengepakan  

Benang hasil dari mesin winnding dalam bentuk cones,

diteruskan ke dalam ruang pengepakan. Kegiatan pengepakan 

benang berada dibawah pengawasan bagian administrasi produksi 

dan dikepalai oleh seorang kepala regu packing. Pengepakan 

benang seluruhnya menggunakan tenaga manusia, mulai dari 

penimbangan, pembungkusan sampai dengan pengepakan. 
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Benang-benang disortir terlebih dahulu sebelum dikemas. 

Papercones diberi warna yang berbeda dengan cat untuk setiap 

jenis dan nomor benang, kemudian dimasukan ke karung plastik 

atau box karton, (1 karung berisi 20 cones), karung plastik 

digunakan untuk benang lokal sedangkan box karton digunakan 

untuk benang ekspor. Setelah dikemas, kemudian benang-benang 

tersebut diangkut ke gudang benang untuk disusun dan 

dikelompokan sesuai dengan nomor dan jenis benang. 

Sedangkan khusus untuk jenis benang TC dan CA harus 

melalui proses achimist, proses ini merupakan proses untuk 

menambah kandungan air pada benang agar sama dengan 

kandungan air sebelum proses pembuatan benang yang 

membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Setelah proses ini selesai 

baru dilanjutkan pada proses pengepakan. 

14. Pemasaran 

PT. Sari Warna Asli Unit II merupakan perusahaan khusus 

yang bergerak dalam bidang pemintalan dan pertenunan. Hasil 

produk dari devisi pemintalan tidak langsung dipasarkan keluar 

perusahaan tetapi sebagian untuk memasok kebutuhan bahan 

baku devisi pertenunan sebesar 80 sampai 90% dari hasil 

produksinya tiap bulan. Sedangkan sisanya baru dijual ke pasar 

lokal (dalam negeri) atau dijual ke luar negeri apabila ada 

permintaan ekspor. Pemasaran hasil produksi dilakukan atas 

pesanan atau order dari perusahaan-perusahaan yang telah 



68

menjadi pelanggan tetap, biasanya hasil produksi tersebut 

dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, diantaranya: Jawa 

Tengah, Jawa barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Nusa Tenggara, dan Ambon. 

 

B. Laporan Magang Kerja 

1. Pengertian Magang Kerja  

Merupakan bentuk kegiatan penunjang perkuliahan diluar 

kampus yang berorientasi pada dunia nyata yang merupakan 

aplikasi teori yang dipelajari dari perkuliahan tatap muka di 

Program Diploma III Manajemen Industri Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret. Kegiatan magang kerja dilaksanakan 

mahasiswa secara kelompok maupun individu dengan terjun 

langsung (dunia perekonomian atau industri), sedangkan jangka 

waktu untuk melaksanakan magang kerja kurang lebih 1 bulan. 

Pada waktu melaksanakan magang kerja mahasiswa selain 

menerapkan ilmu yang didapat, mahasiswa juga melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

menyusun Tugas Akhir. Data yang diperoleh akan diolah kemudian 

dicari solusi atau penyelesaiannya. 
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2. Tujuan Magang Kerja 

a. Dengan adanya magang kerja maka mahasiswa mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja nyata 

b. Dengan magang kerja mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu 

yang didapat selama mengenyam ilmu pada bangku 

perkuliahan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. 

c. Mahasiswa dapat lebih menguasai dan memahami materi 

perkuliahan karena dapat mengaplikasikan langsung ke dunia 

kerja nyata. 

3. Pelaksanaan Magang Kerja 

a. Tempat dan waktu pelaksanaan magang kerja. 

Peneliti melakukan magang kerja di PT. Sari Warna Asli 

Unit II Boyolali yang beralamat di desa Randusari, kecamatan 

Teras, kabupaten Boyolali. Magang kerja dilaksanakan 

dibagian proses produksi spinning dan gudang bahan baku 

spinning. Magang kerja dilaksanakan selama 2 minggu yang 

dimulai pada tanggal 6 Februari 2006 sampai dengan tanggal 

17 Februari 2006, sedangkan untuk jam pelaksanaan magang 

kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

Selama mengikuti magang aturan-aturan yang harus 

dipatuhi oleh peserta magang adalah sebagai berikut : 

1) Datang dan pulang tepat pada waktunya. 

2) Apabila meninggalkan lokasi izin pada satpam. 
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3) Berpakaian rapi dan sopan, dengan hem berwarna putih dan 

celana panjang bukan jeans berwarna hitam. 

4) Mengenakan cocard sebagai tanda pengenal peserta 

magang. 

b. Rincian kegiatan magang kerja 

Selama melaksanakan magang kerja di PT. Sari Warna 

Boyolali, peneliti dapat melaporkan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan selama berada di obyek magang kerja. Kegiatan-

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Rincian kegiatan magang kerja  pada PT. Sari Warna Boyolali. 

 
Waktu 

kegiatan 
Bagian Pendamping 

Magang di 
lapangan 

Departemen Kegiatan magang

Senin, 6 
Pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Gudang 
bahan baku 

spinning 

-Mengikuti proses 
kedatangan 
bahan baku. 
-Mengikuti proses 
pengebonan 
bahan baku. 
-Mengamati jenis-
jenis bahan baku 
untuk pembuatan 
benang. 

Selasa, 
7
pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Blowing -Mencatat dan 
menghitung lama 
pemrosesan di 
blowing. 
-Membantu 
membuat 
campuran di 
blowing.

Rabu, 8 
pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Carding Mengamati 
pemrosesan 
untuk setiap silver 
carding 
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Kamis, 9 
pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Carding Menghitung dan 
mencatat lama 
pemrosesan 
untuk setiap silver 
carding.

Jumat, 
10 
pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Drawing Mengamati 
perubahan silver 
carding menjadi 
finisher carding. 

Senin, 
13 
pebruari 
2006 

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Drawing  Mengamati dan 
mencatat berapa 
lama waktu yang 
diperlukan untuk 
mengubah silver 
carding menjadi 
finisher carding. 

Selasa, 
14 
pebruari 
2006  

persiapan Bp Rudi 
Ardianto 

Speed 
Frame 

Mengamati 
proses perubahan 
finisher carding 
menjadi roving 
atau pra benang. 

Rabu, 15 
pebruari 
2006 

finishing Bp Imam 
Soliqin 

Ring frame -Mengamati 
proses perubahan 
roving menjadi 
benang dalam 
bentuk tube. 
-Mencatat waktu 
yang diperlukan 
untuk mengubah 
roving menjadi 
tube. 

Kamis, 
16 
pebruari 
2006 

Uji 
kualitas 

Ibu Parmi Lab 
Spinning 

-Mengamati 
bagaimana cara 
menimbang 
kualitas benang. 
-Mengamati 
benang-benang 
yang rusak dan 
mencari tahu 
penyebab 
kerusakan. 

Jumat, 
17 
pebruari 
2006 

finishing Bp Imam 
Soliqin 

Winnding Mengamati 
proses perubahan 
benang dalam 
bentuk tube 
menjadi bentuk 
cone. 
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C. Pembahasan Masalah  

1. Penentuan Metode Peramalan 

Peramalan produksi merupakan hal yang penting yang harus 

dilakukan perusahaan agar dapat mengetahui berapa jumlah 

produksi untuk periode yang akan datang, sehingga dapat 

digunakan untuk merencanakan berapa kebutuhan bahan baku 

yang diperlukan. Untuk itu diperlukan pemilihan metode peramalan 

yang sesuai agar hasil ramalan tidak jauh dari kenyataan. 

Untuk dapat melakukan peramalan diperlukan data-data 

periode sebelumnya. Data periode sebelumnya digunakan sebagai 

panduan untuk melakukan peramalan 

Tabel 3.3 
Data Produksi Benang PE Tahun 2005 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali 
 

Bulan Produksi Benang PE (bale) 
Januari 684 
Februari 580 

Maret 840 
April 760 
Mei 910 
Juni 570 
Juli 493 

Agustus 806 
September 682 

Oktober 710 
November 528 
Desember 600 

Jumlah 8163 

(Sumber : Data Bagian Produksi Spinning PT. Sari Warna Asli Boyolali) 
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Data Produksi Benang PE Tahun 2005 Dalam Bale
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Gambar 3.1 
Produksi Benang PE 

 
Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa jenis produksi benang 

PE pada PT. Sari Warna Unit II Boyolali mengalami fluktuasi 

menurun dari bulan ke bulan. Terjadi kenaikan produksi tertinggi 

pada bulan Mei dan penurunan produksi terendah pada bulan Juli. 

Untuk itu metode yang sesuai digunakan adalah metode time 

series. Pemilihan metode time series lebih sesuai dari pada metode 

kausal, karena metode time series lebih cocok untuk data yang 

bersifat acak atau random seperti data diatas, sedangkan metode 

kausal lebih cocok digunakan untuk data-data yang berupa sebab 

akibat. Metode time series yang digunakan untuk menganalisis 

data adalah : 

a. Single moving average 3 bulanan. 

b. Single moving average 5 bulanan. 

c. Single exsponential smoothing dengan alpha 0.1 : 0.5 dan 0.9. 
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Dengan membandingkan hasil ramalan produksi benang PE 

dari ketiga metode diatas, diharapkan memperoleh tingkat 

kesalahan atau error terkecil. Sehingga dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk melakukan peramalan produksi benang PE untuk 

periode mendatang. 

a. Singgle moving average 3 bulanan 

Metode singgle moving average 3 bulanan yaitu melakukan 

peramalan dengan dasar data bulan sebelumnya, untuk itu 

diperlukan minimal tiga data periode sebelumnya. Metode ini 

dilakukan dengan cara menjumlahkan ke tiga data kemudian 

dibagi dengan angka tiga. 

 Rumus Single Moving Average: 

n
...XXX

S 1n11t1
1t

+−−
+

++
=

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode t+1 

Xt = Data periode t 

n = Jangka waktu moving average. 
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Apabila diterapkan dalam data produksi benang PE pada PT. Sari 

Warna Asli Unit II Boyolali tahun 2006 maka : 

F. April  =
3

840580684 ++ = 701,3 dibulatkan 701 

F.  Mei  = 
3

760840580 ++ = 726,6 dibulatkan 727 

F. Juni  = 
3

910760840 ++ = 836,6 dibulatkan 837 

F. Juli   = 
3

570910760 ++ = 746,6 dibulatkan 747 

F. Agustus  = 
3

493570910 ++ = 657,6 dibulatkan 658 

F. September = 
3

806493570 ++ = 623  

F. Oktober  = 
3

710682493 ++ = 628,3 dibulatkan 628 

F. November  = 
3

528710682 ++ = 640 

F. Desember  = 
3

600528710 ++ = 612,6 dibulatkan 613 

Karena data berupa data produksi benang maka tidak mungkin 

hasilnya berupa pecahan maka untuk itu hasil peramalan 

dibulatkan dengan syarat : 

0 – 0,499 dibulatkan menjadi 0 

0,5 – 0,999 dibulatkan menjadi 1 
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Tabel 3.4 
Peramalan produksi benang PE 

Dengan metode single moving average 3 bulanan 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 
Bulan Produksi benang (bale) Peramalan (bale) 

Januari 684 - 
Februari 580 - 

Maret 840 - 
April 760 701 
Mei 910 727 
Juni 570 837 
Juli 493 747 

Agustus 806 658 
September 682 623 

Oktober 710 628 
November 528 640 
Desember 600 613 

Jumlah 8.163 6174 
(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

 
Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa peramalan menggunakan 

single moving average 3 bulanan dapat dimulai pada bulan kermpat 

yaitu bulan April. Peramalan dapat dimulai pada bulan April karena 

pada bulan Januari,Februari, dan Maret digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan peramalan produksi benang PE bulan April       

PT. Sari Warna Boyolali. 
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PT. Sari Warna Unit II Boyolali Tahun 2005
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Gambar 3.2 
Grafik Peramalan Produksi Benang PE 

Dengan Moving Average 3 Bulanan 
 

Dalam gambar 3.2 dapat dilihat hasil ramalan tidak sesuai 

dengan kenyataan dan masih terdapat kesalahan, maka dari itu 

diperlukan adanya perhitungan kesalahan. Berikut adalah 

perhitungannya : 
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Tabel 3.5 
Perhitungan Error Peramalan Produksi Benang PE 
Dengan Metode Single Moving Average 3 Bulanan 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 
 

Bulan Produksi 
benang 

Peramalan Error Absolute 
Error 

E 2

Januari 684 - - - -
Februari 580 - - - -
Maret 840 - - - -
April 760 701 59 59 3.481 
Mei 910 727 183 183 33.489 
Juni 570 837 -267 267 71.289 
Juli 493 747 -254 254 64.516 
Agustus 806 658 148 148 21.904 
September 682 623 59 59 3.481 
Oktober 710 628 82 82 6.724 
November 528 640 -112 112 12.544 
Desember 600 613 -13 13 169 
Jumlah 8.163 6.174  1.177 217.597 
Rata-rata 680,2 686  130,7 24.177,4

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

 
Berdasarkan tabel 3.5 dapat dianalisis bahwa dengan metode 

single moving average 3 bulanan terdapat kesalahan sebesar 1.117 

dan kesalahan terbesar pada bulan Juni sebesar 267 dan kesalahan 

terkecil terjadi pada bulan Desember sebesar 13. Untuk mean 

absolute error sebesar 130,7 sedangkan mean squared error sebesar 

24.177,4. Ini merupakan dasar pembanding dengan metode yang lain 

untuk dicari yang memiliki mean absolute error dan mean squared 

error terkecil. 
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b. Single moving average 5 bulanan  

Metode single moving average 5 bulanan melakukan 

peramalan dengan dasar data bulan sebelumnya, untuk itu 

diperlukan minimal lima data periode sebelumnya. Metode ini 

dilakukan dengan cara menjumlahkan ke lima data kemudian 

dibagi dengan angka lima. Apabila diterapkan dalam data 

produksi benang pada PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali 

tahun 2005 maka : 

F. Juni   = 
5

910760840580684 ++++ = 754,8  

 = dibulatkan menjadi   = 755  

F. Juli   = 
5

570910760840580 ++++ = 732 

F. Agustus  = 
5

493570910760840 ++++ = 714,6  

 = dibulatkan menjadi   = 715 

F.September  = 
5

806493570910760 ++++ = 707,8  

 = dibulatkan menjadi    = 708 

F. Oktober  = 
5

682806493570910 ++++ = 692,2  

 = dibulatkan menjadi   = 692 

F. November  = 
5

710682806493570 ++++ = 652,2  

 = dibulatkan menjadi   = 652 

F. Desember  = 
5

528710682806493 ++++ = 643,8  

 = dibulatkan menjadi    = 644 
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Tabel 3.6 
Peramalan Produksi Benang PE Dengan 

Metode Single Moving Average 5 Bulanan 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi benang (bale) Peramalan (bale) 
Januari 684 - 
Februari 580 - 
Maret 840 - 
April 760 - 
Mei 910 - 
Juni 570 755 
Juli 493 732 
Agustus 806 715 
September 682 708 
Oktober 710 692 
November 528 652 
Desember 600 644 
Jumlah 8.163 4.898 

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa peramalan menggunakan 

single moving average 5 bulanan dapat dimulai pada bulan kelima 

yaitu bulan Juni. Peramalan dapat dimulai pada bulan Juni karena 

pada bulan Januari Februari, Maret, April dan Mei digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan peramalan produksi benang 

bulan Juni PT. Sari Warna Boyolali. 
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PT. Sari Warna Unit II Boyolali Tahun 2005
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Gambar 3.3 
Grafik Peramalan Produksi Benang PE 

Dengan Moving Average 5 Bulanan 
 

Dalam gambar 3.3 dapat dilihat bahwa grafik metode 

peramalan dengan menggunakan metode single moving average 5 

bulanan tidak sesuai dengan grafik produksi benang PE tahun 2005, 

sehingga masih terdapat kesalahan peramalan. Perhitungan 

kesalahan dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 3.7 
Perhitungan Error Peramalan Produksi Benang PE 
Dengan Metode Single Moving Average 5 Bulanan 

PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 
 

Bulan Produksi 
benang 

Peramalan Error Absolute 
Error 

E 2

Januari 684 - - - -
Februari 580 - - - -

Maret 840 - - - -
April 760 - - - -
Mei 910 - - - -
Juni 570 755 -185 185 34.225 
Juli 493 732 -239 239 57.121 

Agustus 806 715 91 91 8.281 
September 682 708 -26 26 676 

Oktober 710 692 18 18 324 
November 528 652 -124 124 15.376 
Desember 600 644 -44 44 1.936 

Jumlah 8163 4.898  727 117.939 
Rata-rata 680,2 699,7  103,8 16.848,4

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

 
Berdasarkan tabel 3.7 dapat dianalisis bahwa dengan metode 

single moving average 5 bulanan terdapat kesalahan sebesar 727 

dan kesalahan terbesar pada bulan Juli sebesar 239 dan kesalahan 

terkecil terjadi pada bulan Oktober sebesar 18. Mean absolute error 

sebesar 103,8 sedangkan mean squared error sebesar 16.848,4 ini 

merupakan dasar pembanding dengan metode yang lain. Untuk dicari 

yang memiliki tingkat  mean absolute error dan mean squared error. 
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c. Single eksponensial smoothing  

Single eksponensial smoothing merupakan metode peramalan 

dengan melakukan penimbangan terhadap data masa lalu 

dengan memberi penimbangan lebih besar terhadap data 

terakhir. Jadi untuk dapat melakukan peramalan dibutuhkan 

satu buah data terakhir. 

Rumus Single Eksponential Smoothing 

St+1 = tα)S(1αXt −+

Dimana : 

St+1 =  Forecast untuk periode ke t+1 

St = Forecast periode t 

Xt = Realisasi produksi benang PE 

α = Batasan antara 0 – 1, dimana dalam 

analisa data ini menggunakan alpha 

0,1:0.5 dan 0.9. 

Pada periode pertama belum bisa melakukan peramalan 

karena data peramalan periode sebelumnya belum ada. Pada 

periode kedua sudah bisa dilakukan peramalan tetapi sebagai 

hasil peramalan masih menggunakan data periode terakhir. 
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1) Single eksponensial smoothing alpha 0,1 

Single eksponensial smoothing dengan alpha 0,1 artinya 

memberi bobot yang lebih besar pada peramalan sebelumnya 

dibanding dengan data sebelumnya.  

Tabel 3.8 
Peramalan Produksi Benang PE Dengan 

Metode Single Eksponensial Smoothing Alpha 0,1 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi benang 
(bale) 

Peramalan (bale) 

Januari 684 - 
Februari 580 684 

Maret 840 674 
April 760 691 
Mei 910 698 
Juni 570 719 
Juli 493 704 

Agustus 806 683 
September 682 695 

Oktober 710 694 
November 528 696 
Desember 600 679 

Jumlah 8.163 7.617 
(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

Dari table 3.8 dapat dilihat  pada bulan Januari belum bisa 

melakukan peramalan karena belum ada data peramalan periode 

sebelumnya. Data produksi benang PE pertama untuk bulan Januari 

tahun 2005 adalah 684 bale. Untuk membuat ramalan bulan 

Februari belum cukup data, sehingga untuk meramalkan            

bulan Februari menggunakan data yang paling akhir yaitu 684 bale.  
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Perhitungan untuk bulan berikutnya adalah sebagai berikut : 

F. Maret  = 684 + 0,1 (580 – 684) = 674 

F. April  = 674 + 0,1 (840 – 674) = 690,6 dibulatkan 691 

F. Mei   = 691 + 0,1 (760 – 691) = 697,9 dibulatkan 698 

F. Juni   = 698 + 0,1 (910 – 698) = 719,2 dibulatkan 719 

F. Juli   = 719 + 0,1 (570 – 719) = 704,1 dibulatkan 704 

F. Agustus  = 704 + 0,1 (493 – 704) = 682,9 dibulatkan 683 

F. September  = 683 + 0,1 (806 – 683) = 695,3 dibulatkan 695 

F. Oktober  = 695 + 0,1(682 – 695)  = 693,7 dibulatkan 694 

F. November = 694 + 0,1 (710 – 694) = 695,6 dibulatkan 696 

F. Desember  = 696 + 0,1 (528 – 696) = 679,2 dibulatkan 679 
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Gambar 3.4 
Grafik Peramalan Produksi Benang PE 

Dengan Eksponensial Smoothing Alpha 0.1 
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Dalam gambar 3.4 dapat dilihat bahwa grafik metode 

peramalan produksi benang PE dengan menggunakan metode single 

eksponensial smoothing alpha 0.1 tidak sesuai dengan grafik produksi 

benang PE tahun 2005, sehingga masih terdapat kesalahan 

peramalan. Perhitungan kesalahan dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.9 
Perhitungan Error Peramalan Produksi Benang PE 

Dengan Metode Single Eksponensial Smoothing Alpha 0,1 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi 
benang 

Peramalan Error Absolute 
Error 

E 2

Januari 684 - - - -
Februari 580 684 -104 104 10.816 

Maret 840 674 166 166 27.556 
April 760 691 69 69 4.761 
Mei 910 698 212 212 44.944 
Juni 570 719 -149 149 22.201 
Juli 493 704 -211 211 44.521 

Agustus 806 683 123 123 15.129 
September 682 695 -15 15 169 

Oktober 710 694 16 16 256 
November 528 696 -168 168 28.224 
Desember 600 679 -79 79 6.241 

Jumlah 8163 7.617  1.310 204.818 
Rata-rata 680,2 692,4  119,1 18.619,8

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

 

Dari tabel 3.9 dapat dianalisis bahwa dengan metode single 

eksponensial smoothing alpha 0,1 terdapat kesalahan sebesar 1.310 

dan kesalahan terbesar pada bulan Mei sebesar 212 dan kesalahan 

terkecil pada bulan September sebesar 15. Mean absolute error 

sebesar 119,1 sedangkan mean squared error sebesar 18.619,8 ini 
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merupakan dasar pembanding dengan metode yang lain. Untuk dicari 

yang memiliki tingkat  mean absolute error dan mean squared error.

2) Single eksponensial smoothing alpha 0,5 

Single eksponensial smoothing dengan alpha 0,5 artinya 

memberi bobot yang sama antara peramalan sebelumnya 

dengan data sebelumnya sehingga terjadi keseimbangan.  

Tabel 3.10 
Peramalan Produksi Benang PE Dengan 

Metode Single Eksponensial Smoothing Alpha 0,5 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi benang 
(bale) 

Peramalan (bale) 

Januari 684 - 
Februari 580 684 
Maret 840 632 
April 760 736 
Mei 910 748 
Juni 570 829 
Juli 493 700 
Agustus 806 597 
September 682 702 
Oktober 710 692 
November 528 701 
Desember 600 615 
Jumlah 8.163 7.636 

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

Data produksi benang PE pertama pada bulan Januari 684. 

untuk membuat ramalan bulan Februari belum cukup data, sehingga 

untuk meramalkan bulan Februari menggunakan data paling akhir 

yaitu 684.  
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Perhitungan bulan berikutnya sebagai berikut : 

F. Maret  = 684 + 0,5 (580 – 684) = 632 

F. April  = 632 + 0,5 (840 – 632) = 736 

F. Mei   = 736 + 0,5 (760 – 736) = 748 

F. Juni   = 748 + 0,5 (910 – 748) = 829 

F. Juli   = 829 + 0,5 (570 – 829) = 699,5 dibulatkan 700 

F. Agustus  = 700 + 0,5 (493 – 700) = 596,5 dibulatkan 597 

F. September  = 597 + 0,5 (806 – 597) = 701,5 dibulatkan 702 

F. Oktober  = 702 + 0,5 (682 – 702) = 692 

F. November  = 692 + 0,5 (710 – 692) = 701 

F. Desember  = 701 + 0,5 (528 – 701) = 614,5 dibulatkan 615 
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Gambar 3.5 
Grafik peramalan produksi benang PE 

Dengan eksponensial smoothing alpha 0.5 
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Dalam gambar 3.5 dapat dilihat bahwa grafik metode 

peramalan produksi benang PE dengan menggunakan metode single 

eksponensial smoothing alpha 0.5 tidak sesuai dengan grafik 

produksIi benang PE tahun 2005, sehingga masih terdapat kesalahan 

peramalan. Perhitungan kesalahan dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.11 
Perhitungan Error Peramalan Produksi Benang PE 

Dengan Metode Single Eksponansial Smoothing Alpha 0,5 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi 
benang 

Peramalan Error Absolute 
Error 

E 2

Januari 684 - - - -
Februari 580 684 -104 104 10.816 

Maret 840 632 208 208 43.264 
April 760 736 24 24 576 
Mei 910 748 162 162 26.244 
Juni 570 829 -259 259 67.081 
Juli 493 700 -207 207 42.849 

Agustus 806 597 209 209 43.681 
September 682 702 -20 20 400 

Oktober 710 692 18 18 324 
November 528 701 -173 173 29.929 
Desember 600 615 -15 15 225 

Jumlah 8.163 7.636  1.399 265.389 
Rata-rata 680,2 694,1  127,1 24.126,2 

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

Dari tabel 3.11 dapat dianalisis bahwa dengan metode single 

eksponensial smoothing alpha 0,5 terdapat kesalahan sebesar 1.399 

dan kesalahan terbesar pada bulan Juni sebesar 259 dan kesalahan 

terkecil pada bulan Desember sebesar 15. Untuk mean absolute error 

sebesar 127,1 sedangkan mean squared error sebesar 24.126,2.  
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3) Single eksponensial smoothing alpha 0,9 

Single eksponensial smoothing dengan alpha 0,9 artinya 

memberi bobot yang lebih kecil pada peramalan sebelumnya 

dibanding dengan data sebelumnya. 

Tabel 3.12 
Peramalan Produksi Benang PE Dengan 

Metode Single Eksponensial smoothing alpha 0,9 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 
Bulan Produksi benang (bale) Peramalan (bale) 

Januari 684 - 
Februari 580 684 
Maret 840 590 
April 760 815 
Mei 910 766 
Juni 570 896 
Juli 493 603 
Agustus 806 504 
September 682 776 
Oktober 710 691 
November 528 708 
Desember 600 546 
Jumlah 8.163 7.579 

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

Data produksi benang PE pertama pada bulan Januari 684. 

untuk membuat ramalan bulan Februari belum cukup data, sehingga 

untuk meramalkan bulan Februari menggunakan data paling akhir 

yaitu 684. Perhitungan bulan berikutnya sebagai berikut : 

F. Maret  = 684 + 0,9 (580 – 684) = 590 

F. April  = 590 + 0,9 (840 –590) = 815 

F. Mei   = 815 + 0,9 (760 –815) = 766 

F. Juni   = 766 + 0,9 (910 – 766) = 896 

F. Juli   = 896 + 0,9 (570 – 896) = 602,6 dibulatkan 603 

F. Agustus  = 603 + 0,9 (493 – 603) = 504 



91

F. September  = 504+ 0,9 (806 –504)   = 775,8 dibulatkan 776 

F. Oktober  =776 + 0,9 (682 – 776)  = 691,4 dibulatkan 691                                                                                                                                                   

F. November  = 691 + 0,9 (710 – 691) = 708,1 dibulatkan 708 

F. Desember  = 708 + 0,9 (528 – 708) = 546 
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Gambar 3.6
Grafik peramalan produksi benang PE 

Dengan eksponensial smoothing alpha 0.9 
 

Dalam gambar 3.6 dapat dilihat bahwa grafik metode 

peramalan dengan menggunakan metode single eksponensial 

smoothing alpha 0.9 tidak sesuai dengan grafik produksi benang PE 

tahun 2005, sehingga masih terdapat kesalahan peramalan. 

Perhitungan kesalahan peramalan dapat di                                                                                                                                                               

lihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.13 
Perhitungan Error Peramalan Produksi Benang Dengan 

Metode Single Eksponensial Smoothing Alpha 0,9 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali Tahun 2005 

 

Bulan Produksi 
benang 

Peramalan Error Absolute 
Error 

E 2

Januari 684 - - - -
Februari 580 684 -104 104 10.816 

Maret 840 590 250 250 62.500 
April 760 815 -55 55 3.025 
Mei 910 766 144 144 20.736 
Juni 570 896 -326 326 106.276 
Juli 493 603 -110 110 12.100 

Agustus 806 504 302 302 91.204 
September 682 776 -94 94 8.836 

Oktober 710 691 19 19 361 
November 528 708 -180 180 32.400 
Desember 600 546 54 54 2.916 

Jumlah 8.163 7.579  1.638 351.170 
Rata-rata 680,2 689  148,9 31.924,5 

(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali Yang Diolah) 

 
Dari tabel 3.13 dapat dianalisis bahwa dengan metode single 

eksponensial smoothing alpha 0,9 terdapat kesalahan sebesar 1.638 

dan kesalahan terbesar pada bulan Juni sebesar 326 sedangkan 

kesalahan terkecil pada bulan Oktober sebesar 19. Untuk mean 

absolute error sebesar 148,9 sedangkan mean squared error sebesar 

31.924,5 
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Tabel 3.14
Perbandingan Absolute Error Peramalan Produksi Benang PE

PT. Sari Warna Asli Unit II

(Sumber Data : PT. Sari Warna Asli II Yang Diolah)

Single Moving Average Single Exponensial Smothing
3 Bulanan 5 Bulanan Alpha 0,1 Alpha 0,5 Alpha 0,9

Bulan Produksi

Peramalan Ab.
Eror

Peramalan Ab.
Eror

Peramalan Ab.
Eror

Peramalan Ab.
Eror

Peramalan Ab.
Eror

Januari 684 - - - - - - - - - -
Februari 580 - - - - 684 104 684 104 684 104
Maret 840 - - - - 674 166 632 208 590 250
April 760 701 59 - - 691 69 736 24 815 55
Mei 910 727 183 - - 698 212 748 162 766 144
Juni 570 837 267 755 185 719 149 829 259 896 326
Juli 493 747 254 732 239 704 211 700 207 603 110
Agustus 806 658 148 715 91 683 123 597 209 504 302
Sebtember 682 623 59 708 26 695 15 702 20 776 94
Oktober 710 628 82 692 18 694 16 692 18 691 19
November 528 640 112 652 124 696 168 701 173 708 180
Desember 600 613 13 644 44 679 79 615 15 546 54
Jumlah 8.163 6.174 1.177 4.898 727 7.617 1.310 7.636 1.399 7.579 1.638
Rata-rata 680,2 686 130,7 699,7 103,8 692,4 119,1 694,1 127,1 689 148,9
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Tabel 3.15
Perbandingan Squared Error Peramalan Produksi Benang PE PT. Sari Warna Asli Unit II

(Sumber Data : PT. Sari Warna Asli II Yang Diolah)

Single Moving Average Single Eksponensial Smothing
3 Bulanan 5 Bulanan Alpha 0,1 Alpha 0,5 Alpha 0,9Bulan Produksi

forecast E 2 forecast E 2 forecast E 2 forecast E 2 forecast E 2

Januari 684 - - - - - - - - - -

Februari 580 - - - - 684 10.816 684 10.816 684 10.816

Maret 840 - - - - 674 27.556 632 43.264 590 62.500

April 760 701 3.481 - - 691 4.761 736 576 815 3.025

Mei 910 727 33.489 - - 698 44.944 748 26.244 766 20.736

Juni 570 837 71.289 755 34.225 719 22.201 829 67.081 896 106.276

Juli 493 747 64.516 732 57.121 704 44.521 700 42.849 603 12.100

Agustus 806 658 21.904 715 8.281 683 15.129 597 43.681 504 91.204

Sebtember 682 623 3.481 708 676 695 169 702 400 776 8.836

Oktober 710 628 6.724 692 324 694 256 692 324 691 361

November 528 640 12.544 652 15.376 696 28.224 701 29.929 708 32.400

Desember 600 613 169 644 1.936 679 6.241 615 225 546 2.916

Jumlah 8.163 6.174 217.597 4.898 117.939 7.617 204.818 7.636 265.389 7.579 351.170

Rata-rata 680,2 686 24.177,4 699,7 16.848,4 692,4 18.619,8 694,1 24.126,2 689 31.924,5
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Berdasarkan tabel 3.14 dan 3.15 dapat ditentukan metode yang 

sesuai untuk meramalkan produksi benang PE tahun 2006 adalah 

metode single moving average 5 bulanan karena memiliki tingkat 

mean absolute error dan mean squarred error terkecil.  

2. Peramalan Produksi 

Penentuan metode yang sesuai digunakan pada PT. Sari 

Warna Asli Boyolali untuk melakukan peramalan produksi benang 

PE tahun 2006 adalah dengan metode single moving average 5 

bulanan karena berdasarkan perhitungan error memiliki error 

forecast terkecil dibanding dengan metode peramalan yang lain.  

Berikut adalah perhitungan peramalan benang PE tahun 

2006 pada PT. Sari Warna Asli Boyolali : 

F. Januari  = 
5

600528710682806 ++++ = 665,2  

 = dibulatkan menjadi   = 665 

F. Februari  = 
5

665600528710682 ++++ = 637 

F. Maret  = 
5

637665600528710 ++++ = 628 

F. April  = 
5

628637665600528 ++++ = 611,6  

 = dibulatkan menjadi   = 612 

F. Mei   = 
5

612628637665600 ++++ = 628,4  

 = dibulatkan menjadi   = 628 
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F. Juni  = 
5

628612628637665 ++++ = 634 

F. Juli   = 
5

634628612628637 ++++ = 627,8  

 = dibulatkan menjadi   = 628 

F. Agustus  = 
5

628634628612628 ++++ = 626 

F. September = 
5

626628634628612 ++++ = 625,6  

 = dibulatkan menjadi   = 626 

F. Oktober  = 
5

626626628634628 ++++ = 628,4  

 = dibulatkan menjadi   = 628 

F. November  = 
5

628626626628634 ++++ = 628,4  

 = dibulatkan menjadi   = 628 

F. Desember  = 
5

628628626626628 ++++ = 627,2  

 = dibulatkan menjadi   = 627 
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Apabila dibandingkan dengan produksi benang PE tahun 

2005 maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.16 
Perbandingan Produksi Benang Tahun 2005 

Dengan Peramalan Produksi Benang Tahun 2006 
PT. Sari Warna Boyolali 

 
Bulan Produksi 

tahun 2005 (bale) 
Peramalan produksi 
tahun 2006 (bale) 

Januari 684 665 
Februari 580 637 

Maret 840 628 
April 760 612 
Mei 910 628 
Juni 570 634 
Juli 493 628 

Agustus 806 626 
September 682 626 

Oktober 710 628 
November 528 628 
Desember 600 627 

Jumlah 8.163 7.567 
(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Unit II Boyolali Yang Diolah) 

Dari tabel 3.16 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2006 

diramalkan produksi benang PE mengalami fluktuasi secara menurun. 

Apabila dibandingkan dengan produksi benang PE tahun 2005  tahun 

2006 mengalami penurunan sebesar 596 bale yaitu dari 8.163 bale 

menjadi 7.567 bale. Selanjutnya peramalan produksi benang PE 

tahun 2006 digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan 

bahan baku Polyester tahun 2006. Peramalan produksi benang PE ini 

dapat berguna dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhi 

peramalan tidak mengalami perubahan atau tetap. Faktor-faktor 

tersebut meliputi kapasitas mesin, jumlah karyawan, ketersediaan 

bahan baku, gaji karyawan, dan pendapatan konsumen. 
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3. Penentuan Kebutuhan Bahan Baku 

Bahan baku merupakan komponen yang penting dan perlu 

diperhatikan agar proses produksi dapat berjalan lancar. Salah satu 

kegunaan dari peramalan adalah untuk menentukan kebutuhan 

bahan baku periode yang akan datang. Dalam hal ini adalah bahan 

baku Polyester. 

Tabel 3.17 
Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Polyester Tahun 2005 

PT. Sari Warna Asli Boyolali 
 

Bulan Kebutuhan bahan baku 
Polyester (bale) 

Januari 738 
Februari 604 

Maret 959 
April 905 
Mei 950 
Juni 576 
Juli 594 

Agustus 840 
September 784 

Oktober 728 
November 586 
Desember 624 

Jumlah 8888 
(Sumber : Data Gudang Bahan Baku Spinning 

PT. Sari Warna Boyolali) 
 

Untuk menentukan kebutuhan bahan baku Polyester tahun 

2006 diperlukan data peramalan produksi benang PE tahun 2006. 

data peramalan produksi benang PE tahun 2006 digunakan untuk 

mengalikan dengan kebutuhan Polyester untuk setiap bale. 
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Perhitungan yang pertama dengan menentukan rata-rata 

kebutuhan bahan baku Polyester yang digunakan untuk 

memproduksi setip bale benang PE, yaitu dengan cara membagi 

jumlah kebutuhan bahan baku Polyester tahun 2005 dengan jumlah 

produksi benang PE tahun 2005. Apabila diterapkan pada PT. Sari 

Warna Asli Boyolali sebagai berikut : 

Kebutuhan rata-rata perbale benang = 
benangbale8163

polyesterbale8888  

= 1,08 bale. 

Selanjutnya untuk menentukan kebutuhan bahan baku 

Polyester tahun 2006 dengan cara mengalikan kebutuhan rata-rata 

Polyester untuk setiap bale benang dengan hasil peramalan 

produksi benang PE tahun 2006. Berikut adalah perhitungannya : 

Bulan Januari  = 665 x 1,08 = 718,2 dibulatkan 718 

Bulan Februari  = 637 x 1,08 = 687,9 dibulatkan 688 

Bulan Maret   = 628 x 1,08 = 678,2 dibulatkan 678 

Bulan April   = 612 x 1,08 = 660,9 dibulatkan 661 

Bulan Mei   = 628 x 1,08 = 678,2 dibulatkan 678 

Bulan Juni   = 634 x 1,08 = 684,7 dibulatkan 685 

Bulan Juli   = 628 x 1,08 = 678,2 dibulatkan 678 

Bulan Agustus  = 626 x 1,08 = 676,1 dibulatkan 676 

Bulan September  = 626 x 1,08 = 676,1 dibulatkan 676 

Bulan Oktober  = 628 x 1,08 = 678,2 dibulatkan 678 

Bulan November  = 628 x 1,08 = 678,2 dibulatkan 678 

Bulan Desember  = 627 x 1,08 = 677,1 dibulatkan 677 
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Apabila dibandingkan dengan kebutuhan Polyester tahun 

2005 dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut : 

Tabel 3.18 
Perbandingan Kebutuhan Polyester 

Tahun 2005 dengan Peramalan Kebutuhan Polyester Tahun 2006 
PT. Sari Warna Asli Unit II Boyolali 

 
Bulan Keb. Polyester  

Tahun 2005 (bale) 
Keb. Polyester 

Tahun 2006 (bale)
Januari 738 718 
Februari 604 688 

Maret 959 678 
April 905 661 
Mei 950 678 
Juni 576 685 
Juli 594 678 

Agustus 840 676 
September 784 676 

Oktober 728 678 
November 586 678 
Desember 624 677 

Jumlah 8888 8171 
(Sumber : Data Gudang Bahan Baku Spinning PT. Sari Warna Boyolali) 

Dari tabel 3.18 dapat dianalisis bahwa kebutuhan Polyester 

untuk tahun 2006 masih mengalami fluktuasi secara random yaitu 

mengalami penurunan setiap bulannya. Apabila dibandingkan 

dengan kebutuhan Polyester tahun 2005 untuk tahun 2006 

mengalami penurunan sebesar 717 bale yaitu dari 8888 bale 

menjadi 8171 bale. 

Peramalan kebutuhan bahan baku ini dapat digunakan 

dengan asumsi faktor-faktor yang mempengaruhi tetap antara lain 

faktor harga bahan baku, biaya angkut, keadaan perekonomian. 
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PT. Sari Warna Unit II Boyolali
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Gambar 3.7 
Grafik Perbandingan Kebutuhan Bahan Baku Polyester 

Tahun 2005 Dengan Peramalan Tahun 2006 
 

Berdasarkan gambar 3.7 dapat dilihat bahwa peramalan 

kebutuhan bahan baku polyester tahun 2006 mengalami 

penurunan dibanding kebutuhan bahan baku polyester tahun 2005. 

perbedaan dari bulan ke bulan juga tidak mengalami perbedaan 

yang besar untuk tahun 2006 hanya berkisar 600 bale sampai 800 

bale. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis pada bab 

sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode peramalan yang sesuai untuk PT. Sari Warna Boyolali 

adalah metode single moving average 5 bulanan karena memiliki 

mean absolute error dan mean squared error terkecil dibanding 

dengan metode moving average 3 bulanan dan single eksponensial 

smoothing dengan alpha 0,1 ; 0,5 ; 0,9. hal ini dapat diperjelas 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Moving average 3 bulanan 

Mean absolut error 130.7 

Mean squared error 24.177,4 

b. Moving average 5 bulanan 

Mean absolut error 103.8 

Mean squared error 16.848,4 

c. Eksponensial smoothing dengan alpha 0,1 

Mean absolut error 119.1 

Mean squared error 18.619,8 

d. Eksponensial smoothing dengan alpha 0,5 

Mean absolut error 127.1 

Mean squared error 24.126,2 
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e. Eksponensial smoothing dengan alpha 0,9 

Mean absolut error 148.9 

Mean squared error 31.924,5 

2.  Peramalan produksi benang PE PT. Sari Warna Boyolali tahun 

2006 dengan metode moving average 5 bulanan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 
Peramalan Produksi Benang PE Tahun 2006 

PT. Sari Warna Unit II Boyolali 
 

Bulan Peramalan produksi 
tahun 2006 (bale) 

Januari 665 
Februari 637 

Maret 628 
April 612 
Mei 628 
Juni 634 
Juli 628 

Agustus 626 
September 626 

Oktober 628 
November 628 
Desember 627 

Jumlah 7567 
(Sumber : Data Produksi Spinning PT. Sari Warna Boyolali) 

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa peramalan 

produksi benang tahun 2006 mengalami penurunan dibanding 

tahun 2005. Tahun 2005 produksi benang PE sebesar 8.163 bale 

sedangkan tahun 2006 sebesar 7.567 bale, sehingga terjadi 

penurunan sebesar 596 bale. Produksi benang terbesar terjadi 

pada bulan Januari sebesar 665 bale, sedangkan produksi benang 

PE terkecil terjadi pada bulan April sebesar 612 bale. 
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3. Berdasarkan peramalan produksi benang PE tahun 2006, maka 

kebutuhan bahan polyester PT. Sari Warna Boyolali tahun 2006 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Ramalan Kebutuhan Bahan Baku Polyester Tahun 2006 

PT. Sari Warna Unit II Boyolali 
 

Bulan Kebutuhan bahan baku 
Polyester (bale) 

Januari 718 
Februari 688 

Maret 678 
April 661 
Mei 678 
Juni 685 
Juli 678 

Agustus 676 
September 676 

Oktober 678 
November 678 
Desember 677 

Jumlah 8171 
(Sumber : Data Gudang Bahan Baku spinning 

PT. Sari Warna Boyolali) 
 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

Polyester tahun 2006 mengalami penurunan dibanding tahun 2005. 

Tahun 2005 kebutuhan bahan baku Polyester sebesar 8.888 bale 

sedangkan tahun 2006 sebesar 8.171 bale, sehingga  terjadi 

penurunan sebesar 717 bale. Kebutuhan bahan baku Polyester 

tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 718 bale, sedangkan 

kebutuhan bahan baku Polyester terkecil terjadi pada bulan April 

sebesar 661 bale. 
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B. Saran 

Dengan melihat hasil perhitungan diatas, maka dapat di kemukakan 

saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Sari Warna 

Boyolali dalam merencanakan produksi benang PE beserta kebutuhan 

bahan baku Polyester tahun 2006. Adapun saran-saran yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila perusahaan ingin meramalkan produksi benang PE beserta 

kebutuhan bakan baku Polyester tahun 2006, sebaiknya 

perusahaan menerapkan metode peramalan single moving 

average 5 bulanan, karena dari hasil perhitungan error memilki 

mean absolute error dan mean squarred error terkecil dibanding 

metode  single moving average 3 bulanan dan single eksponensial 

smoothing alpha 0.1: 0.5 dan 0.9. 

2. Sebaiknya perusahaan memproduksi benang PE tahun 2006 

sebesar hasil ramalan produksi benang PE tahun 2006 dengan 

metode single moving average 5 bulanan. 

3. Sebaiknya perusahaan merencanakan kebutuhan bahan baku 

Polyester tahun 2006 sebesar hasil ramalan kebutuhan bahan baku 

Polyerster tahun 2006 dengan metode single moving average 5 

bulanan. 
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