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Apa Arti Runtut Waktu?
• Data runtut waktu (time series) merupakan

data yang dikumpulkan, dicatat, atau
di b i j kt b tdiobservasi sepanjang waktu secara berurutan

• Periode waktu dapat tahun, kuartal, bulan, 
minggu, dan dibeberapa kasus hari atau jam. gg , p j

• Runtut waktu dianalisis untuk menemukan
pola variasi masa lalu yang dapat
dipergunakan untuk:dipergunakan untuk: 
(1) memprakirakan nilai masa depan dan membantu

dalam manajemen operasi bisnis; 
(2) membuat perencanaan bahan baku fasilitas(2) membuat perencanaan bahan baku, fasilitas

produksi, dan jumlah staf guna memenuhi
permintaan dimasa mendatang. 
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Mengapa Mempelajari Analisis
Runtut Waktu?Runtut Waktu?

Karena dengan mengamati data runtut waktu akan
terlihat empat komponen yang mempengaruhi suatup p y g p g
pola data masa lalu dan sekarang, yang cenderung
berulang dimasa mendatang
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Empat komponen yang ditemukan dalam analisis
runtut waktu adalah:
1.  Trend, yaitu komponen jangka panjang yang 

mendasari pertumbuhan (atau penurunan) suatu data p ( p )
runtut waktu.

2.  Siklikal (cyclical), yaitu suatu pola fluktuasi atau
siklus dari data runtut waktu akibat perubahansiklus dari data runtut waktu akibat perubahan
kondisi ekonomi.

3.  Musiman (seasonal), yaitu fluktuasi musiman yang 
i dij i d d t k t l b l tsering dijumpai pada data kuartalan, bulanan atau

mingguan.
4.  Tak beraturan (irregular), yaitu pola acak yang 

disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi
atau tidak beraturan, seperti perang, pemogokan, 
pemilu, atau longsor maupun bencana alam lainnyap , g p y
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MODEL PERAMALAN RUNTUT WAKTU 
DENGAN ATAU TANPA TRENDENGAN ATAU TANPA TREN

RUNTUT WKATU

MENGANDUNG

EXPONENTIAL 
SMOOTING

TIDAKMENGANDUNG 
UNSUR TREND

MOVING 
AVERAGEYA

MODEL 
AUTOREGRESIF

TREND 
EKSPONENSIAL

TREND 
KUADRATIK

TREND LINEAR
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