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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia yang berkualitas merupakan tujuan dalam membangun bangsa agar 

lebih baik. Keberhasilan pembangunan bangsa salah satu nya dalam pembangunan 

manusia. Tujuan mendasar dalam pembangunan manusia yang berkualitas adalah 

teratasinya masalah di masyarakat yang terdiri atas kemiskinan, pengangguran, 

buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun dalam 

pencapaian nya ada beberapa aspek pembangunan yang gagal. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah 

dalam bidang pembangunan manusia dapat dilakukan dengan menghitung Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks yang mencakup tiga 

indikator bidang pembangunan manusia, tiga indikator tersebut yaitu indikator 

kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Tak terkecuali di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah, yang dimana terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota, 

sehingga dapat memberikan gambaran terhadap pembangunan yang bervariasi.  

Suatu cara untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang disebut 

dengan peramalan (forecast). (Gitosudarmo & Najmudin, 2000) Peramalan dapat 

dilakukan dengan mengambil data masa lalu untuk mendapatkan hasil di masa 

depan dengan metode tertentu. Ada tiga model yang dikenal untuk menganalisis 

peramalan, yaitu model ekonometrika, model deret berkala (time series) dan 

model ramalan kualitatif. Model ramalan Exponential Smoothing merupakan salah 
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satu model ramalan deret berkala. Teknik peramalan dengan metode Exponential 

Smoothing dilakukan dengan perhitungan secara terus menerus menggunakan data 

baru, untuk memprediksi kemungkinan pada periode mendatang. (Rezwari, 2015) 

Namun saat ini, belum adanya suatu media informasi yang dapat 

menyediakan informasi-informasi wilayah melalui internet khususnya yang 

berbasis peta mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. 

Saat ini informasi yang diperoleh dalam bentuk tabel data, meskipun sudah ada 

yang ditampilkan melalui web browser, hanya sebatas tampilan data dari masing-

masing wilayah di Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait penelitian ini dilakukan oleh 

Shela Ardhiana Rezwari (2015), dimana dalam penelitiannya yaitu Simulasi 

Peramalan Tingkat  Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 

Dengan Metode Exponential Smoothing Menggunakan Microsoft Visual Basic 

6.0, dilakukan perhitungan peramalan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Jawa Tengah dengan menggunakan metode Exponential Smoothing, dimana 

dihasilkan aplikasi peramalan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Tengah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membuat aplikasi Peramalan 

Indeks Pembangunan Manusia dengan metode peramalan dengan Double 

Exponential Smoothing yang berbasis Sistem Informasi Geografis. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder dari BPS yaitu data Angka Harapan Hidup, 

Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah, dan PNB di Kabupaten dan Kota 
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di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data di peroleh dari hasil Sensus Ekonomi 

Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk. Untuk 

menentukan model terbaik dalam melakukan peramalan dilakukan pengujian 

dengan MSE dan MAE. Dalam analisa kebutuhan dan perancangan sistem 

menggunakan UML. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi terhadap peramalan 

indeks pembangunan manusia di masa mendatang khususnya di Provinsi Jawa 

Tengah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana meramalkan indeks pembangunan 

manusia dengan metode Double Exponential Smoothing berbasis sistem informasi 

geografis di Provinsi Jawa Tengah ? “. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan penelitian ini, penulis membatasi masalah tentang : 

1. Meramalkan Indikator-indikator dari Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa Tengah hanya pada periode tahun berikutnya.  

2. Data yang digunakan merupakan data dengan metode terbaru 

berdasarkan data BPS. 

3. Penyajian data pada bentuk geografis hanya data peramalan IPM. 

4. Penggunaan metode peramalan dalam aplikasi adalah dengan metode 

Double Exponential Smoothing. 
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1.4 Tujuan Skripsi 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu menyajikan sebuah aplikasi 

yang berguna untuk meramalkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa 

Tengah pada masa mendatang dan menampilkan informasi dalam bentuk 

geografis. 

1.5 Manfaat Skripsi 

1. Penulis 

a. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama di kuliah maupun di 

luar kuliah. 

b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

teknologi informasi. 

c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana. 

2. Bagi Pengguna 

a. Dapat digunakan untuk peramalan Indeks Pembangunan Manusia di 

Jawa Tengah dengan metode Double Exponential Smoothing.  

b. Bagi Pemerintah dapat digunakan untuk penunjang keputusan 

kebijakan yang akan datang. 

1.6 Kerangka Pikir 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tahapan 

selanjutnya dibuat kerangka berpikir untuk memperjelas tentang apa saja yang 
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menjadi sasaran dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah 

menyajikan informasi yang berbasis sistem informasi geografis, berguna untuk 

mengetahui indeks pembangunan manusia di waktu yang akan datang di 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema kerangka pikir. 

1.7 Sistematika Laporan Skripsi 

Sistematika dari suatu penulisan laporan skripsi adalah sebagai gambaran 

secara garis besar mengenai hal yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, 

untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini. Secara 

garis besar penulis memberikan sistematika laporan skripsi sebagai berikut : 

 

Analisis data indikator Indeks Pembangunan Manusia 

 

Masalah 

Alternatif 

Pemecahan 

Masalah 

Membuat aplikasi peramalan Indeks Pembangunan 

Manusia dengan metode pemulusan eksponensial di 

Provinsi Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi 

Geografis 

 

Sistem Informasi 

Geografis 
Metode 

Eksponensial 

Tidak ada penyajian informasi peramalan Indeks Pembangunan 

Manusia dengan metode pemulusan eksponensial di Provinsi 

Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, sistematika laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori, pendapat, prinsip dan sumber-

sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

dapat dipergunakan sebagai perbandingan atau acuan dalam 

pembahasan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis data dan metode yang digunakan dalam 

penelitian, seperti metode analisa data, metode perancangan, 

pengembangan sistem, dan pengujian. 

BAB IV  TINJAUAN UMUM 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang penelitian-penelitian 

sebelumnya dan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang penghitungan dan perancangan 

aplikasi peramalan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi penutup dari laporan skripsi yang memuat 

kesimpulan dan uraian sebelumnya serta saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 


