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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:  

1. Hasil peramalan konsumsi batubara dengan metode Fuzzy Time Series 

Secound-Order pada Negara Indonesia didapatkan hasil tahun 2015 sebesar 

72,0 dan tahun 2016 sebesar 87,0, untuk Negara Vietnam tahun 2015 sebesar 

22,0 dan tahun 2016 sebesar 23,0, untuk Negara Thailand didapatkan hasil 

tahun 2015 sebesar 16,0 dan tahun 2016 sebesar 19,0, sedangakan hasil 

peramalan konsumsi batubara dengan metode Fuzzy Time Series Stevenson & 

Porter untuk Negara Indonesia didapatkan hasil tahun 2015 sebesar 78,58, 

untuk Negara Vietnam tahun 2015 sebesar 21,81, untuk Negara Thailand 

didapatkan hasil tahun 2015 sebesar 18,27, hasil peramalan menggunakan 

metode Fuzzy Time Series Stevenson & Porter pada ketiga Negara untuk 

tahun 2016 tidak diketahui. 

2. Dengan menggunakan Fuzzy Time Series Secound-Order dalam meramalkan 

konsumsi batubara terbesar pada tiga Negara  di Asia Tenggara didapatkan 

nilai RMSE untuk Negara Indonesia sebesar 2,8 dan nilai MAPE sebesar 7,9, 

untuk Negara Vietnam nilai RMSE sebesar 1,1 dan nilai MAPE sebesar 10,9 

dan untuk Negara Thailand dengan nilai RMSE sebesar 1,1 dan nilai MAPE 

sebesar 8,3, sedangkan untuk metode Fuzzy Time Series Stevenson & Porter 

dalam meramalkan konsumsi batubara terbesar pada tiga Negara  di Asia 

Tenggara didapatkan nilai RMSE untuk Negara Indonesia sebesar 1,8 dan 

nilai MAPE sebesar 3,3, untuk Negara Vietnam nilai RMSE sebesar 0,9 dan 

nilai MAPE sebesar 5,9 dan untuk Negara Thailand dengan nilai RMSE 

sebesar 0,6 dan nilai MAPE sebesar 3,2.  
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6.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan dan mencari metode 

peramalan yang lain dan paling baik dengan cara meminimumkan nilai 

kesalahan sekecil mungkin. 

2. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan dan keputusan dalam konsumsi batubara, yang mana batuara 

merupakan salah satu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.  

 


