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Abstract 

 

  Human resources are a valuable asset for any organization and contributed greatly to the organization 

for employees to work and act for the achievement of organizational goals. the theory used in research are those 

related to human resources planning. Formulation of the problem in this research are: (1) How to meeting the 

needs of employees at PT. Dada Indonesia. (2) Policy Alternatives are being taken to deal with the excess or 

shortage of employees. The method used in this study is single exponential smoothing method and the method of 

single moving average. Simultaneously these things was affecting the fulfillment of employees at PT. Dada 

Indonesia. 
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1.Pendahuluan  

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari 

fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada 

berbagai bidang termasuk manajemen sumber daya 

manusia. Tujuan fungsi ini adalah untuk mengurangi 

ketidak pastian dalam pengelolaan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi 

ini berkaitan dengan bidang-bidang manajemen 

lainnya, seperti manajemen produksi/operasi, 

pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. 

Semua bidang manajemen terlebih dahulu 

melaksanakan kegiatan perencanaan sebelum 

melaksana kan kegiatan-kegiatan lainnya. 

 Berkaitan dengan itu, sumber daya manusia 

merupakan sumber daya yang sangat menentukan 

daya saing suatu perusahaan, Oleh karena itu perlu 

pengelolaan yang serius atas sumber daya ini. Suatu 

strategi kompetitif atas suatu perusahaan yang 

diperoleh dari masukan sumber daya manusia akan 

menjadi dasar dalam perencanaan sumber daya 

manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

perencanaan sumber daya manusia (Human 

Resource Planning/HRP) merupakan suatu proses 

dari analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan  

dan tersedianya sumber daya manusia di pasar 

tenaga kerja menurut Solihin (2010).  

 Di PT. Dada Indonesia sendiri Perencanaan 

akan kebutuhan karyawan diketahui dari tahun 

didirikannya perusahaan tersebut menggunakan 

Metoda Buttom-Up Approach yaitu pada dasarnya 

yang berkepentingan ditanya “Berapa orang yang 

akan anda butuhkan tahun depan?”. Seperti hal nya 

yang dikemukakan bahwa “ Kami disini melakukan 

perekrutan atau membuka lowongan pekerjaan 

sebagaimana yang diperintahkan manajer saja.”Ujar 

Ibu Citra selaku Staff HRD yang menangani 

perekrutan karyawan. Tidak hanya itu, setelah 

dilakukannya perekrutan, misalkan pada bulan 

Maret – Juni 2015 Karyawan yang diterima 

berjumlah 750 orang lalu dalam jangka waktu yang 

berdekatan 220 orang karyawan mengundurkan diri 

dari perusahaan, dan setelahnya tidak ada perekrutan 

kembali, sehingga muncul pertanyaan ”Sebenarnya 

bagaimana proses pemenuhan karyawan di PT. Dada 

Indonesia ? tidakkah berjalan efektif ?”.  

 

1.1 Perumusan Masalah 

1) Metoda peramalan apa yang sebaiknya 

digunakan untuk perencanaan sumber daya 

manusia agar kegiatan produktivitas di PT. 

Dada Indonesia berjalan efisien ? 

2) Kebijakan apa yang diambil bila terjadi 

kelebihan atau kekurangan karyawan ? 

 

1.2   Tujuan Penelitian 

1) Dapat menjelaskan proses perencanaan sumber 

daya manusia. 

2) Dapat mendeskripsikan metode-metode yang 

dapat digunakan dalam peramalan sumber daya 

manusia tersebut. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan dapat lebih memanfaatkan 

sumber daya manusia secara efektif dan seefisien 

mungkin dalam proses bekerja 

2. Bagi civitas akademika mampu melakukan 

sebuah analisis dalam perencanaan sumber daya 

manusia 

 

 



2. Tinjauan Teori 

2.1 Pengertian Perencanaan Sumber Daya 

Manusia 

Pengertian perencanaan sumber daya manusia 

menurut beberapa sumber: 

1. Arthur W Sherman dan Goerge W 

Bohlander dalam Nawawi (1997)  

Perencanaan sumber daya manusia adalah 

proses mengantisipasi dan membuat 

ketentuan (persyaratan) untuk mengatur 

arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di 

dalam, dan ke luar organisasi. 

2. G Steiner (1964) Perencanaan sumber daya 

manusia merupakan perencanaan yang 

bertujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan organisasi 

dalam mencapai tujuan, melalui strategi 

pengembangan kontribusi pekerjanya di 

masa depan. 

Sementara perencanaan sumber daya manusi 

menurut Graham dan Benet dalam Safarudin Alwi 

(2001) dikatakan bahwa perencanaan sumber daya 

manusia sebagai upaya memproyeksikan berapa 

banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan 

organisasi di masa yang akan datang. Sebenarnya 

masih banyak lagi definisi tentang perencanaan 

sumber daya manusia yang bisa diangkat, namun 

dari beberapa definisi yang disebut di atas secara 

umum dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

sumber daya manusia merupakan proses 

menentukan kebutuhan sumber daya manusia, secara 

kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan 

strategik organisasi melalui fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang secara efektif dan 

efisien. 

 

2.2 Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Proses perencanaan sumber daya manusia 

untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi 

oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan 

faktor eksternal perusahaan.  

Faktor internal perusahaan seperti adanya 

karyawan yang memasuki batas usia pensiun, 

meninggal dunia, keluar/berhenti kerja, rotasi, dan 

kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor 

eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, 

cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat 

ketergantungan (interdependent) antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lain, serta 

ketergantungan antara satu negara dengan Negara 

lain.  

Begitu rentannya organisasi/perusahaan 

yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan 

yang cepat, sehingga perencanaan SDM mutlak 

dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis 

yang akan diwujudkan. Rangkaian pelaksanaan 

perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana 

strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang menurut Nawawi (1997) adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam proses perencanaan strategi bisnis, 

beberapa organisasi/perusahaan akan 

melakukan: 

 

a. Menyusun rencana strategi bisnis dengan 

perspektif jangka panjang (5- 10 tahun) atau 

lebih di masa mendatang. 

b. Menyusun rencana operasional bisnis yang 

dijabarkan dalam rencana strategi dengan 

perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa 

mendatang. 

c. Menyusun rencana tindakan berupa anggaran 

dengan perspektif tahunan yang 

menggambarkan kegiatan bisnis yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun (tahunan) 

dengan menyediakan anggaran tertentu untuk 

dapat diwujudkan 

 

2.3 Peramalan Kelebihan Sumber Daya Manusia 

Suatu kemungkinan jumlah sumber daya 

manusia melebihi jumlah kegiatan harus diatasi 

sebaik mungkin untuk menghindari kerugian dan 

dampaknya pada kegiatan-kegiatan manajemen 

sumber daya manusia lainnya. Adapun tindakan 

yang dapat dilakukan untuk mengatasinya anatara 

lain perekrutan sumber daya manusia terbatas, 

pengurangan jam kerja, pensiun dini. 

Perekrutan sumber daya manusia terbatas 

(restricted hiring). Suatu kebijakan perusahaan yang 

diterapkan dengan tidak mengganti para karyawan 

yang keluar. Penggantian akan dilakukan jika 

mungkin kinerja sumber daya manusia secara 

keseluruhan tidak sesuai dengan harapan 

perusahaan. 

Pengurangan jam kerja, Mengurangi jumlah 

sumber daya manusia dapat juga dilakukan dengan 

cara mengurangi jam kerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Tindakan ini dapat dilakukan melalui 

peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

Pensiun dini, cara lain dalam mengurangi jumlah 

sumber daya manusia adala3h menawarkan pensiun 

dini. Sebagian sumber daya manusia mungkin 

berminat untuk memilih pensiun dini daripada 

meneruskan status kekaryawanannya dengan 

berbagai alasan tertentu, antara lain jenuh dengan 

pekerjaannya, alih profesi ataupun untuk karyawan 

wanita lebih memilih untuk mengurus rumah tangga. 

Cara ini dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah 

sumber daya manusia dengan tidak melakukan 

pemecatan secara individu. 

 

2.4 Peramalan Kekurangan Sumber Daya 

manusia 

Jumlah kegiatan lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia 

mengakibatkan kekurangan karyawan pada suatu 

periode tertentu. Berbagai tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya 



manusia antara lain adalah melakukan perekrutan 

penciptaan, kompensasi menarik, program pelatihan 

dan pengembangan, dan standar seleksi lebih 

rendah. 

1) Perekrutan penciptaan 

Kekurangan sumber daya manusia akan berdampak 

pada pekerjaan tidak dapat selesai seperti harapan. 

Keadaan ini dapat disebabkan kurangnya jumlah 

sumber daya manusia sesuai kebutuhan pada suatu 

daerah tertentu, metode perekrutan yang kurang 

menarik, dan tipe sumber daya manusia yang kurang 

sesuai. Mengatasi permasalahan yang demikian, 

perusahaan mungkin dapat melakukan perekrutan 

pada wilayah-wilayah lain yang memiliki sumber 

daya yang sesuai kebutuhan perusahaan. 

2) Kompensasi menarik 

Untuk menarik para sumber daya manusia agar 

menutupi kekurangan sumber daya manusia di 

perusahaan dengan melakukan perekrutan dengan 

menawarkan kompensasi yang menarik. 

3) Program pelatihan dan pengembangan  

Program-program pelatihan  dilakukan untuk 

meningkatkan pelatihan dan pengembangan kepada 

para karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber 

daya manusia arena ada beberapa masalah yang 

mengakibatkan tidak terselesaikannya suatu 

pekerjaaan adalah kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan karyawan. 

4) Standar seleksi lebih rendah 

Penentuan standar seleksi yang tinggi dapat 

berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan sumber 

daya manusia. Perusahaan perlu penyesuaian sistem 

seleksi sesuai dengan kemampuan pasar sumber 

daya manusia, 

 

2.5 Berbagai Rintangan Yang Mungkin Dihadapi 

Dalam Perencanaan 

a. Sumber Daya Manusia  

Berbagai rintangan mungkin dihadapi dalam 

perencanaan sumber daya manusia, antara lain 

pengaruh /lingkungan pemerintah,geografis dan 

kompetisi, angkatan kerja, kondisi ekonomi, 

teknologi, globalisasi 

b. Pengaruh pemerintah 

Salah satu faktor penting yang memengaruhi 

penawaran sumber daya manusia dapat berakibat 

pada perencanaan sumber daya manusia adalah 

pemerintah. Manajer perusahaan dihadapkan pada 

berbagai peraturan yang ditetapkan  pemerintah 

berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pemerintah 

melalui undang-undang ketenagakerjaan 

menetapkan berbagai kebijakan mengenai tanggung 

jawab perusahaan maupun kewajiban dan hak-hak 

bagi tiap  karyawan. 

c. Geografis dan kompetisi 

Kondisi geografis suatu daerah tertentu akan 

menentukan tersedianya jumlah sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Suatu daerah yang kondisi iklim, letak, dan 

lingkungan yang kurang baik akan mengakibatkan 

sulitnya memperoleh sumber daya manusia . 

 

d. Angkatan kerja 

 Angkatan kerja merupakan salah satu sumber 

masukan tenaga kerja untuk mengisi kekosongan 

pekerjaan dalam suatu organisasi. 

 

e. Kondisi ekonomi 

 Kondisi ekonomi selalu tidak stabil yang 

menyebabkan sulitnya melakukan perencanaan 

sumber daya manusia. Faktor-faktor seperti suku 

bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi akan 

memengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang perlu 

memperoleh perhatian serius pada rencana dan 

sasaran organisasional dan unit sumber daya 

manusia. 

 

f. Teknologi 

 Teknologi merupakan faktor yang penting, 

karena faktor ini mengalami perkembangan pesat 

pada beberapa tahun terakhir ini yang menimbulkan 

perubahan pada hampir semua aspek dan lini dalam 

organisasi 

 

g. Globalisasi 

Faktor global berkaitan dengan aktivitas 

international pada berbagai aspek yang sulit untuk 

diprediksi dimana perubahannya dapat menjadi 

hambatan terhadap perencanaan sumber daya 

manusia. Faktor ini akan mempengaruhi aspek-

aspek eksternal lainnya seperti ekonomi, pesaing, 

pelanggan, pemasok dan teknologi.   

 

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi dalam 

perencanaan sumber daya menurut Henry 

Simamora,(1997) adalah : 

1) Mempertahankan keunggulan kompetitif. 

Dalam persaingan bisnis yang keras, 

keunggulan kompetitif menjadi tujuan setiap 

organisasi bisnis. Keunggulan kompetitif yang diraih 

dan dinikmati oleh organisasi hanya bersifat jangka 

pendek karena organisasi/perusahaan lain juga 

melakukan usaha untuk mencari dan meraih 

keunggulan kompetitif dengan strategi yang sama 

dengan yang kita lakukan. Sehingga tantangan dari 

perspektif SDM adalah membuat strategi-strategi 

yang menawarkan keunggulan kompetitif yang dapat 

dipertahankan (sustainable competitive advantage). 

 

2) Mendukung keseluruhan strategi bisnis. 

Penyusunan strategi SDM untuk mendukung 

keseluruhan strategi bisnis merupakan tantangan 

karena beberapa sebab (1) manajemen puncak tidak 

selalu mampu mengucapkan secara jernih apa 

strategi bisnis perusahaan, (2) kemungkinan terdapat 

ketidakpastian atau ketidaksetujuan mengenai 

strategi-strategi SDM yang harus digunakan untuk 

mendukung keseluruhan strategi bisnis, (3) 



perusahaan- perusahaan besar mungkin memiliki 

unit-unit bisnis yang berbeda. 

3) Menghindari konsentrasi berlebihan pada 

masalah-masalah harian.  

Kebanyakan para manajer lebih banyak 

mencurahkan hal-hal yang bersifat rutinitas dan 

berperspektif jangka pendek. Dalam konteks ini 

perencanaan SDM memiliki tantangan untuk masa 

datang dalam melahirkan orang-orang visioner yang 

mampu melihat gambaran masa depan secara 

integral melebihi orang lain di sekitarnya. 

4) Menyusun strategi-strategi SDM yang sesuai 

dengan karakteristik-karakteristik unik 

organisasi. 

Menjadi tugas dalam perencanaan SDM 

mendatang dalam menyusun strategi bisnis berbeda 

dengan pesaing. Keunikan strategi bisnis yang 

dijalankan antar perusahaan tidak ada yang sama 

persis, namun dalam menjaga strategi bisnis yang 

sukses dijalankan selama ini menjadi suatu hal yang 

sangat sulit sehingga mudah ditiru pesaing. 

5) Menanggulangi perubahan lingkungan. 

Lingkungan bisnis yang kompetitif merupakan 

tantangan bagi program perencaan, bukan saja dalam 

bidang SDM tetapi dalam hal perencanaan produksi, 

pemasaran, dan penganggaran lainnya. 

 

2.6  Macam-macam Metode Peramalan   

2.6.1 Metode Peramalan Kuantitatif  

Metode peramalan kuantitatif dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Model seri waktu / metode deret berkala (time 

series)  metode yang dipergunakan untuk 

menganalisis serangkaian data yang merupakan 

fungsi dari waktu, 

2. Model / metode kausal (causal/explanatory 

model), mengasumsikan variabel yang 

diramalkan menunjukkan adanya hubungan 

sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel 

bebas (independent variable). 

 

Model Seri Waktu / Metode deret berkala, 

terbagi menjadi : 

1. Rata-rata bergerak (moving averages) 

Rata-Rata Bergerak Sederhana (simple moving 

averages) : bermanfaat jika diasumsikan bahwa 

permintaan pasar tetap stabil   

Rata-Rata Bergerak Tertimbang (weighted moving 

averages) : apabila ada pola atau trend yang dapat 

dideteksi, timbangan bisa digunakan untuk 

menempatkan lebih banyak tekanan pada nilai baru : 

2.Penghalusan eksponensial (exponential 

smoothing), 

Penghalusan Eksponensial : metode peramalan 

dengan menambahkan parameter alpha dalam 

modelnya untuk mengurangi faktor kerandoman. 

Istilah eksponensial dalam metode ini berasal dari 

pembobotan/timbangan (faktor penghalusan dari 

periode-periode sebelumnya yang berbentuk 

eksponensial. 

Permasalahan umum yang dihadapi apabila 

menggunakan model pemulusan eksponensial adalah 

memilih konstanta pemulusan yang diperkirakan 

tepat. Adapun panduan untuk memperkirkan nilai α 

yaitu antara lain : 

 Apabila pola historis dari data aktual permintaan 

sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke 

waktu, kita memilih nilai α mendekati α. Biasanya di 

pilih nilai α = 0.9; namun pembaca dapat mencoba 

nilai α yang lain yang mendekati 1 seperti 0,8; 0,99 

tergantung sejauh mana gejolak dari data itu. 

Apabila pola historis dari data akual permintaan 

tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke 

waktu maka kita memilih nilai α yang mendekati 

nol, katakanlah; α = 0.2; 0.05; 0.01 tergantung 

sejauh mana kestabilan data itu, semakin stabil nilai 

α yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 

nol. 

 

3. Proyeksi trend (trend projection) 

Metode proyeksi trend dengan regresi, 

merupakan metode yang digunakan baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini 

merupakan garis trend untuk persamaan matematis. 

 

Model / metode kausal (causal/explanatory 

model) 

Merupakan metode peramalan yang didasarkan 

kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan 

dengan variabel lain yang mempengaruhinya tetapi 

bukan waktu. Dalam prakteknya jenis metode 

peramalan ini terdiri dari : 

1. Metode regresi dan kolerasi, merupakan 

metode yang digunakan baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek dan 

didasarkan kepada persamaan dengan 

teknik least squares yang dianalisis secara 

statis. 

2. Model Input Output, merupakan metode 

yang digunakan untuk peramalan jangka 

panjang yang biasa digunakan untuk 

menyusun trend ekonomi jangka panjang. 

3. Model ekonometri, merupakan peramalan 

yang digunakan untuk jangka panjang dan 

jangka pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Hasil & Pembahasan 

 

3.1 Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia 

3.1.1 Peramalan Kebutuhan SDM  

Sebelum memasuki proses perhitungan 

peramalan, berikut ini adalah data target di Factory 2  

PT. Dada Indonesia pada tahun 2014 

 

 
Gambar 3.1 Grafik Permintaan Produksi tahun 2014 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Permintaaan 

 

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat 

bahwa permintaan mengalami fluktuasi dari bulan 

ke bulan yang terjadi pada awal sampai akhir tahun 

2014. Untuk itu metode yang sesuai digunakan 

untuk meramalkan adalah model time series. Peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Single Exponential Smoothing 

b. Metode Single Moving Average  

 

A.Metode Single Exponential Smoothing 

Maka di dapatkan untuk hasil peramalannya sebagai 

berikut : 

• MAE    = ∑│ME│/ n 

             = 105,75 / 11 

                           = 9,61 

• MSE     = ∑SSE / n 

             = 3.672,31 / 11 

                            = 333,85 

• MAPE = ∑│PE1 │ / n 

= 13,02 / 11 

= 1,18 

Keterangan :  

α yang digunakan adalah 0,5, Setiap perusahaan 

tidak memiliki ketentuan mengenai alpha yang 

digunakan. Namun bila dilihat dari pola historisnya, 

tidak terlalu berfluktuasi sehingga penulis memilih 

menggunakan alpha 0,5. Maka di dapat erorr terkecil 

( MAE ) adalah 9,61 

Setelah mendapatkan hasil dari metode Single 

Exponential Smoothing, penulis melanjutkan 

kembali meneliti dengan menggunakan metode 

Single Moving Average 3 periode dan 5 periode. 

 

B.Metode Single Moving Average 

Pada Metode Single Moving Average ini, 

dilakukan penelitian berdasarkan 3 periode dan 5 

periode. Setelah mendapat nilai erorr terkecil maka 

akan dipilih salah satunya . 

a. Peramalan Metode Single Moving Average 3 

periode 

MAE =  32,63 

MSE = 1.724,16 

MAPE =  4,56 

 

b. Peramalan Single Moving Average 5 periode 
MAE =  50,83 

MSE = 3.591,65 

MAPE =  6,54 

 

 

Sehingga didapatkan perbandingan antara 

peramalan single moving average 3 periode 

dan 5 periode sebagai berikut : 

• Pada peramalan metode moving average 

dapat dilihat bahwa erorr terkecil terdapat 

di SMA 3 periode, yaitu 32,63  

• Setelah melihat hasil dari kedua metode ini 

maka di dapatkan metode yang lebih baik 

digunakan untuk peramalan adalah Metode 

Single Exponential Smoothing penggunaan 

α 0,5 

 

Tabel. 3.2 Perbandingan SES dan SMA 

 

Single 

Exponential 

Smoothing 

Single 

Moving 

Average 

MAE 9,61 32,63 

MSE 333,85 1.724,16 

MAPE 1,18 4,56 

  

 

 

Periode Demand   Xt-Ft   I Xt-Ft I   

 
 

 (((Xt-Ft)/Xt)*100)   I (((Xt-Ft)/Xt)*100) I  

   Ft   et   ME   SSE   PE  ABS PE 

        1 865   - -   

2 827 865,00 (38,00) 38,00 1.444,00 (4,59) 4,59 

3 807 846,00 (39,00) 39,00 1.521,00 (4,83) 4,83 

4 800 826,50 (26,50) 26,50 702,25 (3,31) 3,31 

5 811 813,25 (2,25) 2,25 5,06 (0,28) 0,28 

6 803 812,13 (9,13) 9,13 83,27 (1,14) 1,14 

7 781 807,56 (26,56) 26,56 705,57 (3,40) 3,40 

8 736 794,28 (58,28) 58,28 3.396,70 (7,92) 7,92 

9 706 765,14 (59,14) 59,14 3.497,61 (8,38) 8,38 

10 685 735,57 (50,57) 50,57 2.557,36 (7,38) 7,38 

11 661 710,29 (49,29) 49,29 2.429,03 (7,46) 7,46 

12 638 685,64 (47,64) 47,64 2.269,82 (7,47) 7,47 

  812,13 (105,75) 105,75 3.672,31 (13,02) 13,02 



Berdasarkan perhitungan di atas dapat 

diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

single exponential smoothing terdapat kesalahan 

atau erorr sebesar 9,61. Kelebihan utama dari 

metode exponential smoothing ini adalah dapat 

dilihat dari kemudahan dalam operasiyang relative 

rendah. 

 

3.2 Analisa Kelebihan atau Kekurangan 

Karyawan 

Seperti yang diketahui dari data 

sebelumnya bahwa jumlah peramalan SDM di PT 

Dada Indonesia di periode ke-13 atau bulan awal di 

tahun 2015 adalah 637, yang pada bulan sebelum 

berjumlah 812. Dilihat dari target produksinya pun 

perkiraan target di bulan januari adalah 77.558. 

Pada tahun 2015 di perkirakan terjadinya 

kekurangan banyak karyawan yang berbanding 

terbalik dengan keadaan finansial perusahaaan 

dimana sedang terjadi kemerosotan pendapatan, 

maka dari itu kebijakan manajement yang 

dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

1. Perekrutan karyawan kembali namun dalam 

jangka waktu pendek (3 bulan) 

2. Setiap karyawan dituntut bekerja semaksimal 

mungkin untuk dapat memenuhi target tanpa 

mengadakan jam kerja tambahan. 

3. Melakukan training kepada karyawan agar 

tidak terdapat banyak kesalahan dalam bekerja. 

 

4 .Kesimpulan 
1. Hasil Ramalan  

a. Berdasarkan dengan menggunakan Metode 

exponential smoothing α = 0,5 adalah :  

MAE = 9,61 

MSE = 333,85 

MAPE = 1,18 

 

b. Dari hasil ramalan dan tingkat kesalahannya, 

diketahui bahwa metode yang paling sesuai 

digunakan dalam menganalisis data dengan memiliki 

tingkat kesalahan yang paling kecil dan metode 

alternatif di atas yaitu metode single exponential 

smoothing dengan α = 0,5 dengan hasil 812. MAE = 

9,61, MSE = 333,85 , dan MAPE = 1,18. 

c. Untuk mengetahui metode peramalan yang 

paling tepat yaitu dengan cara membandingkan 

antara metode peramalan yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan metode peramalan peneliti 

kemudian mengambil hasil peramalan yang paling 

mendekati dengan aktual dan yang memiliki erorr 

terkecil. Metode yang paling tersebut adalah metode 

exponential smoothing . 

Peramalan pada bulan berikutnya berkurang 

mengharuskan pihak manajemen mengambil 

tindakan alternatif sebagai berikut : 

a. Perekrutan karyawan kembali namun dalam 

jangka waktu pendek                (3 bulan) 

b. Setiap karyawan dituntut bekerja 

semaksimal mungkin untuk dapat 

memenuhi target tanpa mengadakan jam 

kerja tambahan. 

c. Melakukan training kepada karyawan agar 

tidak terdapat banyak kesalahan dalam 

bekerja. 
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