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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peramalan (forecasting) merupakan alat bantu yang sangat penting dalam 

perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang kependudukan 

untuk dilakukan pengambilan keputusan yang signifikan. Peramalan menjadi 

dasar bagi perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang bagi pemangku 

kebijakan (Makridakis, 1988). Dalam usaha melihat serta mengkaji suatu situasi 

dan kondisi yang terjadi di masa yang akan datang harus dilakukan peramalan. 

Peramalan diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengetahui apa yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang sehingga bisa mengetahui ancaman 

yang mungkin akan terjadi. 

Pada dasarnya peramalan ada dua macam yakni peramalan kualitatif dan 

peramalan kuantitatif. Peramalan dibedakan menjadi dua jika ditinjau 

berdasarkan sifat ramalan yang disusun, yaitu peramalan kualitatif dan 

peramalan kuantitiatif (Assauri, 1984).  

Peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan atas kualitatif di 

masa lalu di mana hasil peramalan bergantung pada pemikiran peneliti yang 

bersifat intuisi, judgement atau pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari 

penyusun. Adapun peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan pada 

data kuantitatif pada masa lalu dimana hasil peramalan sangat tergantung pada 

metode dan atau teknik yang digunakan dalam peramalan tersebut. Menurut 
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Reksohadiprojo (1985), peramalan kuantitatif dibagi menjadi tiga yaitu deret 

waktu, kausalitas, dan pemantauan atau sering disebut dekomposisi. 

Metode peramalan deret waktu (time series) didasarkan atas penggunaan 

analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel 

waktu yang merupakan deret waktu. Secara garis besar metode deret waktu (time 

series) dikelompokkan menjadi metode averaging (yang termasuk didalamnya 

simple average, single moving average, dan double moving average), metode 

smoothing (yang termasuk didalamnya single exponential smoothing, double 

exponential satu parameter dari Brown, dan double exponential smoothing dua 

parameter dari Holt), dan metode regesi yaitu time series regression. Metode 

kausalitas merupakan metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan 

analisa pola hubungan antar variabel lain yang berhubungan dan 

mempengaruhinya. Metode kausal terdiri dari metode regresi dan korelasi, 

metode ekonometri, serta metode input dan output. 

Bidang kependudukan yang penting untuk dilakukan peramalan adalah 

migrasi. Mengingat migrasi merupakan bagian dari yang berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk selain kelahiran dan kematian. Migrasi masuk yang lebih tinggi 

daripada migrasi keluar akan menyebabkan jumlah penduduk meningkat. 

Apabila jumlah penduduk meningkat, maka berbagai kemungkinan buruk bisa 

terjadi jika tidak segera dikelola. 

Kota dengan arus migrasi masuk tertinggi di Jawa Timur adalah Kota 

Surabaya, peringkat kedua adalah Kabupaten Sidoarjo, kemudian disusul oleh 

Kota Malang sebagai peringkat ketiga (Sensus Penduduk dalam Preatin, 2013). 
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Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa angka migrasi masuk Kota 

Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan angka migrasi keluarnya. Berikut ini 

grafik jumlah migrasi masuk dan keluar di Kota Surabaya sejak tahun 2012 

hingga 2014. 

 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya (2015) 

Gambar 1.1 Jumlah Migrasi Masuk dan Keluar Kota Surabaya 2012-2014 

 

Migrasi di suatu daerah akan berpengaruh secara langsung terhadap 

kondisi demografi di daerah tersebut. Salah satu dampak dari tingginya jumlah 

migrasi masuk di suatu daerah adalah meningkatnya jumlah penduduk. 

Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi kepadatan 

penduduk.   

Sejak tahun 2013 kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 800 jiwa 

per km
2
, kemudian meningkat menjadi 805 jiwa per km

2
. Kepadatan penduduk di 

kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. 

Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Surabaya yakni sekitar 8460 jiwa per 

km
2
 dan terendah di Pacitan yaitu sekitar 380 jiwa per km

2
. Kepadatan penduduk 

2012 2013 2014

Migrasi masuk 60772 86372 93062

Migrasi Keluar 49311 36257 42899
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kota Surabaya 110% lebih tinggi dibanding rata-rata kepadatan penduduk Jawa 

Timur. 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2014) 

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur (jiwa/km
2
) 

 

Kepadatan penduduk Kota Surabaya mengalami peningkatan seiring 

berjalannya waktu. Hal ini bisa disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk 

yang ada di Kota Surabaya, sedangkan luas wilayah yang dimiliki Surabaya 

cenderung tetap. Berikut ini adalah grafik kepadatan penduduk Kota Surabaya 

berdasarkan hasil sensus penduduk. 

 
Sumber: BPS Kota Surabaya (2014) 
Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk Kota Surabaya (jiwa/km

2
) 

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka perlu adanya 

pengendalian terhadap penduduk yang melakukan migrasi terutama migrasi 

masuk di Kota Surabaya, supaya penambahan jumlah penduduk yang 
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mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk tidak terjadi. Untuk melakukan 

pengendalian, bisa direncanakan dengan meramalkan migrasi di waktu yang 

akan datang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada penelitian ini akan digunakan dua metode peramalan dalam 

meramalkan jumlah migrasi kota Surabaya. Dua metode dipilih dari dua kategori 

metode peramalan deret waktu. Dua metode tersebut yaitu double moving 

average dari klasifikasi metode peramalan average, dan double exponential 

smoothing satu parameter dari Brown dari klasifikasi metode peramalan 

smoothing. 

Data historis masa lalu dapat diramalkan dengan metode perataan dalam 

berbagai cara. Metode perataan yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

metode double moving average. Metode peramalan double moving average 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode perataan lain.  

Pada metode simple average akan menghasilkan ramalan yang baik jika 

nilai pengamatan tidak menunjukkan adanya tren dan tidak menunjukkan adanya 

unsur musiman. Selain itu halangan utama dalam menggunakan metode simple 

average adalah tidak adanya deret berkala yang didasarkan atas proses konstan.. 

Metode simple average tersebut kemudian disempurnakan dengan 

metode single moving average. Kelebihan dari metode single moving average 

adalah jumlah titik data dalam setiap rata-rata tidak berubah dengan berjalannya 

waktu dan metode ini hanya membutuhkan periode waktu terakhir dari data yang 

diketahui sedangkan simple average membutuhkan semua data masa lalu. 
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Namun metode single moving average memiliki kelemahan diantaranya adalah 

memerlukan penyimpanan yang lebih banyak serta tidak dapat menanggulangi 

dengan baik jika diketahui adanya tren atau musiman. 

Metode double moving average ditemukan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada metode simple average dan metode single 

moving average. Apabila metode simple average dan metode single moving 

average tidak dapat mengatasi jika terjadi tren, maka metode double moving 

average dapat mengatasinya secara lebih baik. Dasar dari metode double moving 

average adalah menghitung rata-rata bergerak yang kedua. 

Metode pemulusan yang hampir sama dengan metode perataan double 

moving average adalah metode double exponential smoothing Brown 

(Markidakis, 1988). Konsep dasar double exponential smoothing satu parameter 

dari Brown sesungguhnya serupa dengan double moving average, karena 

perbedaan antara nilai pemulusan tunggal dan ganda dapat ditambahkan kepada 

nilai pemulusan tunggal dan disesuaikan jika ada tren. Perbedaannya pada 

metode Double exponential smoothing dapat dihitung hanya dengan tiga nilai 

data dan satu nilai untuk α. Pendekatan ini juga memberikan bobot yang semakin 

menurun pada observasi masa lalu 

Adapun data yang akan diramalkan adalah data jumlah migrasi Kota 

Surabaya pada tahun 2015. Kelebihan kedua metode tersebut tepat digunakan 

pada data migrasi yang telah diketahui terjadi tren pada pola datanya dan tidak 

berbentuk stasioner. Kedua metode juga tepat digunakan pada data yang 

jumlahnya terbatas seperti data migrasi Kota Surabaya yang tersedia selama tiga 
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tahun terakhir karena sistem komputasi yang baru berjalan selama tiga tahun 

terakhir. Selain itu, kedua metode tersebut belum pernah digunakan pada data 

migrasi Kota Surabaya. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, serta pembatasan masalah pada 

sub-bab sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik penduduk terutama yang melakukan migrasi 

masuk dan keluar di Kota Surabaya? 

2. Bagaimana keadaan migrasi yang terjadi di Kota Surabaya? 

3. Bagaimana hasil peramalan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar Kota 

Surabaya tahun 2015 dengan metode Double Moving Average dan Double 

Exponential Smoothing Brown?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Melakukan peramalan jumlah migrasi Kota Surabaya tahun 2015 

dengan metode double moving average dan double exponential smoothing 

Brown. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteritik penduduk yang melakukan migrasi meliputi 

usia, jenis kelamin, daerah asal, dan daerah tujuan migrasi. 
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2. Menganalisis hasil peramalan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar 

Kota Surabaya tahun 2015 dengan metode Double Moving Average dan 

Double Exponential Smoothing Brown.  

3. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat migrasi di Kota 

Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti 

Menambah kemampuan bagi peneliti dalam penerapan ilmu tentang 

statistika dan objek permasalahan yang bersifat membuktikan suatu teori 

tertentu maupun mengembangkan serta melatih kepekaan terhadap berbagai 

permasalahan di masyarakat, terutama permasalahan yang berhubungan 

dengan demografi, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi permasalahan kesehatan masyarakat.  

1.5.2 Manfaat bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan berkaitan dengan 

biostatistika dan kependudukan dan dapat dilengkapi dengan penelitian 

selanjutnya yang akan membahas variabel lain ataupun dikembangkan dengan 

metode lainnya.  

1.5.3 Manfaat bagi Pemerintah 

Penelitian ini bisa digunakan pemerintah sebagai dasar untuk 

melakukan perencanaan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan 

migrasi, mengingat dampak migrasi yang begitu besar terhadap 

kependudukan.  
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