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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kecap  

Kecap merupakan jenis makanan fermentasi yang paling banyak dikonsumsi 

di seluruh dunia, dimana kecap merupakan produk cair berwarna coklat atau 

hitam gelap yang mempunyai rasa asin atau manis dan digolongkan dalam 

makanan yang mempunyai flavor yang menyerupai ekstrak daging. Kecap dapat 

memperkuat flavor dan memberikan warna pada daging, ikan, sayuran, atau bahan 

pangan lain (Adisarwanto, 2005). Menurut Cahyadi (2007) kecap merupakan 

ekstrak dari hasil fermentasi yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti 

gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan.  

Pada dasarnya ada dua jenis kecap, yaitu kecap Cina dan Jepang. Kecap 

Cina warnanya lebih gelap dan lebih manis karena adanya penambahan gula tebu. 

Selain itu, kecap cina mempunyai berat jenis, kekentalan, dan kandungan nitrogen 

yang lebih tinggi. Sedangkan kecap jepang memiliki kandungan asam amino 

terutama asam amino glutamate yang lebih tinggi. Kecap di Indonesia termasuk 

salah satu jenis kecap Cina. Kecap cina menggunakan gula tebu, sedangkan kecap 

Indonesia menggunakan gula palma. Secara umum kecap di Indonesia 

dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kecap asin dan kecap manis 

(Cahyadi, 2007).  

Berdasarkan rasa dan kekentalannya, kecap dibagi menjadi dua macam, 

yaitu kecap asin agak encer dan kecap manis yang lebih kental. Proses pembuatan 

kecap asin dan manis hampir sama, perbedaannya adalah pada akhir proses 

produksi yaitu terdapat penambahan gula dan bumbu-bumbu (rempah-rempah) 
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pada pembuatan kecap manis, sedangkan pada kecap asin tidak ada penambahan 

gula. 

 

2.2 Pengertian Peramalan (Forecasting) 

Peramalan merupakan gambaran keadaan perusahaan pada masa yang akan 

datang. Gambaran tersebut sangat penting bagi manajemen perusahaan karena 

dengan gambaran tersebut maka perusahaan dapat memprediksi langkah-langkah 

apa saja yang diambil dalam memenuhi permintaan konsumen. Ramalan memang 

tidak selalu tepat 100%, karena masa depan mengandung masalah ketidakpastian, 

namun dengan pemilihan metode yang tepat dapat membuat peramalan dengan 

tingkat kesalahan yang kecil (Wibowo, 2010). 

Sumayang (2003) mendefinisikan peramalan adalah perhitungan yang 

objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu, untuk menentukan sesuatu 

di masa yang akan datang. Hal ini serupa dengan pendapat Render dan Heizer 

(2005) peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa 

depan. Menurut Subagyo (2002) peramalan adalah memperkirakan sesuatu yang 

akan terjadi. Menurut Gasperz (2005) peramalan merupakan suatu dugaan 

terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel 

peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis. Menurut Nasution dan 

Prasetyawan (2008) peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa 

kebutuhan dimasa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran 

kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi 

permintaan barang dan jasa. 
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Dari kelima pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peramalan adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi dimasa depan 

nantinya dengan menggunakan data-data masa lalu. 

 

2.3 Tujuan Peramalan 

Menurut Gaspersz (2005) tujuan peramalan adalah untuk meramalkan 

permintaan dari item-item independent demand di masa yang akan datang, 

sedangkan menurut Subagyo (2002) tujuan peramalan adalah mendapatkan hasil 

ramalan yang bisa meminimumkan kesalahan dalam meramal (forecast error) 

yang biasa diukur dengan Mean Absolute Error (MAD) dan Mean Squre Error 

(MSE). Sehingga dengan adanya peramalan produksi manajemen perusahaan 

akan mendapatkan gambaran keadaan produksi dimasa yang akan datang, dan 

akan memberikan kemudahan manajeman perusahaan dalam menentukan 

kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan. 

 

2.4 Peramalan Menurut Horizon Waktunya 

Menurut Taylor (2004) dalam hubungannya dengan horizon waktu 

peramalan terbagi atas tiga kategori, yaitu : 

a.  Ramalan jangka pendek (short-range forecast) mencakup masa depan yang 

dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis, seperti 

permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. 

b.  Ramalan jangka menengah (medium range) mencakup jangka waktu satu atau 

dua bulan sampai satu tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih 

berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal 
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puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin 

adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya. 

c.  Ramalan jangka panjang (long-range forecast) mencakup periode yang lebih 

lama dari satu atau dua tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen 

untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, memangun 

fasilitas baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Peramalan 

Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di 

luar kendali perusahaan. Dimana faktor - faktor lingkungan tersebut juga akan 

mempengaruhi peramalan. 

Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi 

peramalan (Yamit, 2005) : 

a. Kondisi umum bisnis dan ekonomi 

b. Reaksi dan tindakan pesaing 

c. Tindakan pemerintah 

d. Kecenderungan pasar 

e. Siklus hidup produk 

f. Mode 

g. Perubahan permintaan konsumen 

h. Inovasi teknologi 
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2.6 Tahap - Tahap Peramalan 

Menurut Render dan Heizer (2005) ada tujuh tahap yaitu : 

1. Menentukan tujuan peramalan 

2. Memilih unsur apa yang akan diramal 

3. Menentukan horison waktu peramalan (pendek, menengah, atau panjang). 

4. Memilih tipe model peramalan 

5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan 

6. Membuat peramalan 

7. Memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan 

 

2.7  Identifikasi Pola Data Penjualan 

Firdaus (2006) menyatakan peramalan dapat dilakukan, dengan sebelumnya 

mengidentifikasi pola data deret waktu. Identifikasi data menekankan pada 

bagaimana perilaku data sepanjang periode pengamatan. Jika pola data di masa 

lalu telah diketahui maka dapat ditetapkan metode peramalan untuk 

memperkirakan ramalan di masa yang akan datang.  

Langkah penting dalam memilih suatu metode deret berkala (time series) 

yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode 

yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan 

menjadi empat jenis, yaitu (Makridakis dkk., 1999) : 

1. Pola Horizontal atau Horizontal Data Pattern 

Pola data ini terjadi bilamana data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang 

konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama 

waktu tertentu termasuk jenis ini. Bentuk pola horizontal ditunjukkan seperti 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Pola Data Horizontal (Berutu, 2013) 

2. Pola Trend (T) atau Trend Data Pattern 

Pola data ini terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler 

jangka panjang dalam data, contohnya penjualan perusahaan selama perubahan 

sepanjang waktu. Bentuk pola trend ditunjukkan seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2. Pola Data Trend (Berutu, 2013) 

3. Pola Musiman (S) atau Seasional Data Pattern 

Pola data ini terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman 

(kuartal tahun tertentu, bulan atau hari-hari pada minggu tertentu). Penjualan dari 

produk seperti minuman ringan, es krim dan bahan bakar pemanas ruangan 
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semuanya menunjukkan jenis pola ini. Bentuk pola musiman ditunjukkan seperti 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Pola Data Musiman (Berutu, 2013) 

4. Pola Siklis atau Cyclied Data Pattern 

Pola data ini terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi 

jangka panjang seperti berhubungan dengan siklus bisnis, contohnya penjualan 

produk seperti mobil. Bentuk pola siklis ditunjukkan seperti Gambar 4. 

 

Gambar 4. Pola Data Siklis (Berutu, 2013) 

 


