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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Gula pasir merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan juga 

menjadi kebutuhan yang paling utama bagi produsen atau penjual makan dan 

minuman. Gula pasir didapat dari proses kristalisasi sari tebu. Tanaman tebu 

persyaratan tumbuh tidak terlalu sulit dalam perawatannya. 

Kebutuhan akan gula pasir dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan 

penurunan. Ketidakstabilan kebutuhan harga gula pasir ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaraya meningkatnya jumlah penduduk (natalitas, imigrasi), 

pergantian musim, pergantian trend makanan minuman dikalangan masyrakat, 

fluktuasi jumlah pelaku usahah makanan minuman, munculnya berbagai pengganti 

pemanis alami dengan pemanis buatan yang dinilai lebih eknomis, dan lain 

sebagainya. Berbagai faktor tersebut akan berdampak pada harga gula pasir di masa 

mendatang. 

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian (Kementan), 

realisasi produksi gula pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2,497 juta ton. Sedangkan 

Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengestimasi produksi gula nasional tahun 2016 

sebesar 2,3 juta ton. estimasi AGI tidak sesuai dengan realisasi dari data Kementan 

bahkan dapat terbilang sangat jauh dari estimasi tersebut. Ketidaksesuaian estimasi 

dengan realisasi disebabkan subjek yang melakukan estimasi tersebut adalah 

manusia, dimana manusia ketika mengolah data dari yang diketahui tingkat 

akurasinya lemah ketimbang komputer. 

Berdasarkan Dinas Kementrian Perindustrian rata-rata produktivitas gula 

pasir di indonesia berada diangka 2,5 juta ton sedangkan kebutuhan nasional gula 

mencapai 5,7 juta ton. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah melakukan 

langkah impor gula dari negara tetangga.  data pada tahun 2015 impor gula 

sebanyak 2,89 juta ton mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, 

peningkatan impor gula naik 11% pada tahun 2016 menjadi 3,22 juta ton. 

Sedangkan tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi 3,5 juta ton. Pada tahun 2018 

impor gula pasir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan menjadi sebesar 
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3,6 juta ton. Jumlah impor gula dari tahun ketahun indonesia mengalami 

peningkatan. Besarnya angka impor ini berdampak pada menurunnya harga tebu 

domestik. Ketergantungan pemerintah Indonsia akan gula impor serta keinginan 

swasembada pangan pada komoditas tebu perlu adanya upaya keras pemerintah 

untuk mengawalnya. Perubahan jumlah impor gula dari  tahun ketahun akan sangat 

mempengaruhi harga gula komoditas. 

Sebagaimana yang tertera dalam data Dinas Kementrian Pertanian 

produktivitas tebu menurun 70,7 ton/ha pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, 

menurun lagi 67,6 ton/ha di tahun 2015, pada tahun 2016 menurun lebih jauh lagi 

prduksi tebu hanya sebesar 2,3 juta ton. Penurunan jumlah produksi tebu tiap tahun 

berdampak pada meningkatnya jumlah impor gula dan tidak setabilnya harga gula. 

Berdasarkan data dari Dinas Kementrian Perindustrian, industri makanan 

minuman pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,14% dibandingkan 

tahun sebelumnya, pada tahun 2015 kenaikan sebesar 8%. Pada tahun 2016 

indonesia mengalami peningkatan sebanyak 9,82%. Pada tahun 2017 naik 3,85 

persen. Sepanjang 2018, industri makanan dan minuman tumbuh mencapai 7,91 

persen. Kenaikan industri makanan minuman tersebut menyebabkan semakin 

banyaknya permintaan gula pasir dari masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari 

ataupun kebutuhan bahan produksi makan dan minuman. Sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi harga gula pasir setiap bulannya. 

Produktivitas tanaman tebu tergantung dengan perubahan iklim. Cuaca atau 

iklim yang sangat ektrim mampu mebuat tanaman tebu mati atau gagal panen, 

meski tanaman tebu terbilang cukup kuat dengan perubahan iklim. Di indonesia 

khususnya Kabupaten Kudus sering terjadi kekeringan dan masalah banjir. Selain 

perubahan iklim, masalah hama dan penyakit juga patut dipertimbangkan. 

Munculnya berbagai faktor internal tersebut menyebabkan ketidakteraturan 

produktivitas petani dan estimasi waktu panen tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini 

akan sangat berdampak dengan penjualan harga gula yang mereka tawarkan. 

Berdasarkan uraian diatas, berbagai tekanan tersebut memberikan 

konsekuensi pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi fluktuasi harga gula 

tersebut. Ada tiga kelompook masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan 
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apakah langkah yang diambil pemerintah tepat. Dan juga ketiga kelompok inilah 

yang merasakan fluktuasi harga gula tersebut. Pertama masyaraat luas yang menjadi 

konsumen. Bagi konsumen mereka menginginkan harga gula yang semurah 

mungkin, karena gula merupakan salah satu sembako yang digunakan hampir di 

semua kebutuhan makan. Yang kedua adalah para petani tebu. Bagi petani tebu 

mereka menginginkan harga pasaran tebu yang relatif tinggi agar keuntungan yang 

mereka hasilkan cukup tinggi pula. Perlu dipertimbangkan bahwa ketika harga tebu 

anjlok para petani akan mencari alternatif lain yang boleh jadi lebih 

menguntungkan. Padi, jangung, semangka bisa menjadi  menjadikan pesaing ketika 

hal tersebut terjadi. Kelompok yang ketiga yaitu mereka yang bergerak dalam usaha 

makanan dan minuman, fluktuasi harga gula menentukan tingkat keuntungan dan 

kerugian mereka yang sudah tentu akan berimbas juga pada karyawan yang mereka 

pekerjakan. 

Tidak setabilnya harga gula pasir dan tebu di Indonesia berdampak juga 

pada harga gula dan tebu di daerah Kudus. Banyak sekali produsen atau pabrik – 

pabrik makanan dan minum di Kudus yang membutuhkan gula pasir sebagai salah 

satu bahan yang digunakan. Perhitungan harga tebu masyarakat kudus juga masih 

menggunakan cara manual yaitu menggunakan harga pemborong sebagai patokan. 

Harga produksi bisa jadi lebih besar dibandingkan harga jual.  

Peramalan atau prediksi merupakan langkah yang harus diambil 

pemerintah, konsumen dan produsen gula di Kabupaten Kudus dalam 

mengantisipasi fluktuasi harga. Didunia dagang maupun petani, pelaku harus 

cermat memprediksi situasi pasar. Prediksi ini berguna untuk perhitungan 

perhitungan laba, meminimalkan jumlah stok barang dan alternatif kredit yang 

diambil untuk perluasan usaha. Apabila metode yang digunakan tepat diharapkan 

mampu mengatasi masalah yang diberikan akibat fluktuasi harga tersebut. 

Metode analisis yang akan digunakan untuk menentukan model terbaik 

adalah metode yang menghasilkan tingkat kesalahan minimal. Ketepatan pemilihan 

metode akan mempengaruhi tingkta akurasi peramalan. Metode peramalan yang 

paling tepat adalah meotde yang memiliki nilai error paling kecil. Oleh karena itu 

diperlukan suatu analisa pemilihan metode yang paling tepat seusia dengan studi 
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kasus. Sarima merupakan metode yang sesuai untuk semua jenis pola termasuk pola 

musiman. 

Dalam kasus ini penulis bertujuan melakukan penelitian dalam ruang 

lingkup daerah kudus menggunakan data di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 

dengan maksud membuat sistem untuk prediksi atau peramalan harga gula pasir 

menggunakan algoritma Seasonal Autoregressive Intergrated Moving Average. 

Sistem atau aplikasi yang dibuat diharapkan dapat membantu masyarakat dan 

pemerintah dalam memprediksi harga gula pasir di Kabupaten Kudus untuk dua 

belas bulan berikutnya dengan tingkat akurasi terbaik. Sistem atau aplikasi ini dapat 

bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi mengenai peramalan harga gula 

pasir di Kabupaten Kudus. Sehingga dapat menjadi tambahan acuan dalam 

menentukan kebijakan di instansi terkait, dan juga tambahan acuan untuk produsen 

atau pabrik – pabrik makan dan minuman dalam mengatasi fluktuasi harga gula 

pasir dan mendapat keuntungan sesuai perencanann yg telah dibuat dari informasi 

yang didapat ini.  

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan suatu sistem dengan 

metode yang tepat yang mampu menghitung prediksi gula pasir untuk dua belas 

bulan kedepan untuk membantu pelaku usaha makanan dan minuman, petani tebu, 

Dinas Perdagangan Kabuten Kudus, dan masyarakat pada umumnya untuk 

mengambil kebijakan dalam mengatasi fluktuasi harga gula pasir tersbut. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan algoritma Seasonal Autoregressive Integrated 

Moving Average. 

 Secara garis besar, sistem ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:  

a. Apa saja yang dibutuhkan dalam prediksi harga gula pasir menggunakan 

algoritma Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average ? 

b. Bagaimana membuat sistem prediksi harga gula pasir menggunakan bahasa 

java ? 

c. Bagaimana tingkat keakuratan prediksi harga gula pasir dengan algoritma 

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

yaitu batasan masalah penelitian, batasan masalah sistem, dan batasan masalah 

aplikasi.  

 

Batasan masalah penelitian : 

a. Penelitian ini membahas masalah penentuan harga gula pasir. 

b. Ruang lingkup penelitian mencakup daerah Kabupaten Kudus. 

c. Data yang digunakan adalah dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. 

 

Batasan masalah sistem : 

1. Harga gula pasir dua belas bulan berikutnya. 

2. Data historis yang digunakan adalah harga gula pasir dari tahun 2009 – 2019. 

3. Algoritma yang digunakan dalam menghitung peramalan adalah Seasonal 

Autoregressive Integrated Moving Average 

4. Metode yang digunakan dalam menghitung tingkat akurasi adalah Mean 

Error, Mean Absolute Error, Mean Percentage Error, Mean Absolute 

Percentage Error, Mean Squared Error, Mean Absolute Squared Error, Root 

Mean Squared Error. 

 

Batasan masalah aplikasi : 

1. Aplikasi berbasis desktop  

2. Bahasa pemrograman pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrogaman 

java. 

3. Aplikasi berbasis offline. 

4. Aplikasi bersifat statis, kriteria dan subkriteria tidak dapat ditambah pada saat 

runtime. 

5. Aplikasi berbasis Stand Alone. 
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1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sebuah 

sistem yang mampu memprediksi harga gula pasir di Kabupaten Kudus dengan 

akurasi terbaik.  

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

a. Manfaat bagi penulis: 

1 Mengimplementasikan disiplin ilmu yang diperoleh selama belajar di 

Universitas Muria Kudus melalui objek penelitian di Dinas 

Perdagangan Kabupaten Kudus. 

2 Memperoleh pengetahuan tentang kajian kajian yang diperoleh di luar 

lingkungan akademis dalam menyusun penelitian ini. 

3 Memperoleh pengalaman untuk menerapkan ketrampilan dan keahlian 

dalam menghadapi masalah – masalah yang ada di lapangan dimasa 

mendatang. 

4 Sebagai sarana pengembangan ilmu pemrograman java 

5 Melakukan pengamatan produksi gula di kabupaten Kudus 

 

b. Manfaat bagi pihak akademik: 

1 Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yag telah 

diperoleh sehinggan dapat memberikan evaluasi akademik. 

2 Dapat dijadiakan sebagai pengenalan atau tambahan informasi  serta 

referensi di Perpustakaan Teknik Universitas Muria Kudus dalam 

mengatasi permasalahan peramalan harga dengan metode Autoregressive 

Integrated Moving Average.  

3 Dapat dijadikan sebagai pembanding penyusun skripsi dimasa 

mendatang. 

 

c. Manfaat bagi instansi, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya: 
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Memberikan informasi mengenai peramalan harga gula pasir, sehingga 

memberikan acuan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pihak 

terkait.  

 

d. Manfaat bagi pengembang IPTEK: 

Memberikan sumbangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang 

teknologi informasi. 

 


