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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaku ekonomi di Indonesia dibagi menjadi tiga sektor yaitu pemerintah, 

swasta, dan koperasi. Pemerintah ikut berperan serta didalam kegiatan 

perekonomian melalui BUMN dan kebanyakan didirikan dengan tujuan mencari 

profit. Sektor swasta ikut berperan serta dalam perekonomian dengan tujuan 

mencari laba, sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan 

para anggotanya, bukan mencari profit. Ketiga sektor perekonomian tersebut, 

Koperasi mempunyai peran yang cukup besar dikembangkan di Indonesia karena 

sifatnya yang secara kekeluargaan demi kepentingan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  Koperasi  sebagai  satu-satunya  bentuk  perusahaan  

yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang 

hendak dibangun di Indonesia. 

Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  

Salah satu koperasi yang ada di Pontianak adalah Koperasi Pegawai Logistik 

(KOPEL) Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan 

Sultan Abdurachman No. 129 Pontianak yang merupakan organisasi ekonomi 

yang beranggotakan orang-orang yang kedudukan sebagai pegawai dalam 
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lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Barat dan dapat pengesahan 

Badan Hukum. Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) sebagai organisasi ekonomi 

tidak akan mengabaikan profit motive akan tetapi harus pula mempertahankan 

tujuan utamanya yaitu dapat memberikan kontribusi kepada anggota dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan manfaat sosial lingkungan. 

Koperasi adalah suatu lembaga yang berlandaskan asas kekeluargaan. 

Untuk menumbuhkan asas tersebut, peran pengurus dan anggota koperasi sangat 

mendukung keberlangsungan dan keberhasilan dalam koperasi. Koperasi juga 

merupakan suatu organisasi ekonomi yang menitikberatkan kegiatannya pada 

ekonomi kerakyatan yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) merupakan suatu organisasi koperasi 

di tingkat kota yang bergerak dibidang usaha pada unit simpan pinjam. Koperasi 

pegawai yang ideal adalah koperasi yang memiliki tingkat efektifitas organisasi 

yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota 

seperti koperasi pada umumnya. Laba bukan menjadi prioritas utama, akan tetapi 

lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran para anggotanya. Meski 

demikian perkembangan laba akan mencerminkan tingkat keberhasilan usaha 

yang dijalankan dan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

dan kemakmuran anggota Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL). 

 Walaupun koperasi berbeda dengan perusahaan, namun pada dasarnya 

koperasi tetap memerlukan suatu manajemen dengan melakukan fungsi-fungsi 

manajemen dalam kinerja organisasi  baik fungsi perencanaan, fungsi 
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pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Selain itu, perlu 

adanya analisis kinerja keuangan pada koperasi yang dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana perputaran keuangan yang didapatkan dari simpanan 

ataupun dari hasil penjualan produk sehingga dapat diketahui juga suatu 

permasalahan yang ada di dalam koperasi tersebut apakah pendapatan dalam 

koperasi itu mengalami penurunan atau justru adanya kenaikan atau kinerja 

koperasi itu baik atau buruk. Dengan menilai laporan keuangan dalam Koperasi 

Pegawai Logistik (KOPEL), maka pengurus koperasi dapat mengetahui 

keberhasilan laba yang diperoleh dan dapat mengetahui sejauh mana kinerja 

keuangan koperasi dalam mengoperasikan usaha koperasi. 

 Salah satu bagian dari gerakan koperasi di Indonesia adalah koperasi 

pegawai,  koperasi pegawai merupakan salah satu bentuk koperasi yang di bentuk 

berdasarkan keanggotaan. Koperasi pegawai terbentuk karena adanya kebutuhan 

yang sama diantara para pegawainya untuk bersama-sama meningkatkan 

kesejahteraan anggota dalam suatu institusi. 

 Guna melakukan pengembangan usaha, Koperasi Pegawai Logistik 

(KOPEL) harus memiliki modal yang cukup. Modal utama dari Koperasi Pegawai 

Logistik (KOPEL) adalah berasal dari Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib 

(SW) dan Simpanan Sukarela (SS). Dengan terus berkembangnya jumlah 

simpanan anggota akan berdampak pada kelancaran koperasi dalam memberikan 

pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. 

 Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengurus di dalam mengelola 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) sebagaimana yang ditunjukkan dari 
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keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh, maka di butuhkan suatu 

alat analisis nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kondisi keuangan dan prestasi yang telah dicapai koperasi tersebut. Agar sisa hasil 

usaha (SHU) dapat diperoleh dengan maksimal dan kerugian dapat dihindari, 

maka pihak pengelola Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) diharapkan mampu 

untuk meningkatkan pendapatan dan dapat melaksanakan efesiensi pada setiap 

pengeluaran yang terjadi sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Mengingat betapa pentingnya untuk mengetahui kemampuan dalam memperoleh 

sisa hasil usaha (SHU). 

 Anggota Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) sangat perlu untuk 

mengetahui atas investasi modal yang telah ditanamkannya. Melalui analisis 

kinerja keuangan ini akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai 

oleh Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL). Sebagai pelaku ekonomi, badan usaha 

harus mampu memperoleh hasil usaha atau laba dari kegiatan usahanya dengan 

sebaik mungkin. Sebuah badan usaha atau koperasi dikatakan sehat jika 

perkembangan hasil usahanya semakin meningkat. Berikut adalah data 

perbandingan antara aset lancar, kewajiban lancar, total asset, laba sebelum pajak 

dan penjualan usaha pada Koperasi Pegawai Logistik dari Tahun 2007 sampai 

dengan Tahun 2016. 
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Tabel 1.1 

KOPERASI PEGAWAI LOGISTIK (KOPEL) 

Rincian Neraca dan Sisa Hasil Usaha  

TAHUN 2007-2016 

 

TAHUN 

ASSET 

LANCAR/AKTIVA 

LANCAR 

KEWAJIBAN 

LANCAR/ 

HUTANG 

LANCAR (RP) 

TOTAL ASSET 

(RP) 

LABA 

SETELAH 

PAJAK (RP) 

PENJUALAN 

(RP) 

2007 904.498.170,67 141.907.504,73 1.018.074.090,67 69.052.461,11 282.630.061,00 

2008 1.188.015.866,31 198.651.931,73 1.288.760.076,31 44.621.786,19 306.463.981,00 

2009 1.199.923.798,55 1.045.263.506,77 2.411.196.970,55 112.639.156,31 1.003.532.797,14 

2010 1.236.194.987,46 77.563.357,98 2.250.414.171,46 83.743.026,13 1.114.037.338,26 

2011 1.238.498.273,84 395.717.703,21 2.043.184.771,84 148.948.979,38 1.659.074.670,97 

2012 1.619.568.458,60 1.402.500.482,20 3.537.770.244,60 329.774.830,77 2.984.020.278,64 

2013 1.464.968.125,55 953.958.504,46 3.090.683.974,47 283.285.911,85 1.969.630.167,75 

2014 1.549.461.155,50 2.307.123.825,20 4.795.829.431,42 458.399.071,95 2.253.081.483,93 

2015 1.156.743.156,59 1.613.469.027,32 3.985.140.382,01 217.124.772,26 3.032.282.505,49 

2016 1.342.787.423,67 2.092.138.844,42 4.448.826.735,41 100.409.354,27 3.094.207.518,33 

Sumber : Koperasi Pegawai Logistik ( KOPEL ) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa aktiva lancar memiliki nilai 

maksimum adalah pada tahun 2012 dengan nilai 1.619.568.458,60 dan nilai 

minimum terdapat pada tahun 2007 dengan nilai 904.498.170,67. Hutang lancar 

memiliki nilai maksimum adalah  pada tahun 2014 dengan nilai 2.307.123.825,20 

dan nilai minimum terdapat pada tahun tahun 2007 dengan nilai 141.907.504.73. 

Total asset memiliki nilai maksimum adalah pada tahun 2014 dengan nilai 

4.795.829.431,42 dan nilai minimum terdapat pada tahun 2007 dengan nilai 

1.018.074.090,67. Laba sebelum pajak memiliki nilai maksimum adalah pada 

tahun 2014 dengan nilai 509.332.302,17 dan nilai minimum terdapat pada tahun 

2008 dengan nilai 49.574.651.32. Penjualan memiliki nilai maksimum pada tahun 
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2016 dengan nilai 3.094.207.518,33 dan memiliki nilai minimum terdapat pada 

tahun 2007 dengan nilai 282.630.061,00. 

Patmautami,dkk (2016) dalam penelitian analisis rasio keuangan yang 

mempengaruhi pertumbuhan sisa hasil usaha (SHU) di ksp sari apuan denpasar. 

Rasio lancar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha, rasio 

utang dan rasio laba bersih juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sisa hasil 

usaha  dan perputaran aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan sisa 

hasil usaha (SHU).  

Aprilia (2014) dalam penelitiannya tentang analisis rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan pada koperasi dhaya harta jombang di persoleh hasil 

rasio likuiditas (rasio lancar)  dan solvabilitas (rasio hutang terhadap aset dan 

rasio hutang terhadap modal sendiri)  tergolong baik, rasio aktivitas (rasio 

perputaran piutang) dalam kondisi kurang baik dan rasio profitabilitas (net profit 

margin, return on assets dan rentabilitas modal sendiri) tergolong tidak sehat. 
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Adapun perkembangan sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistk 

(KOPEL) dapat dilihat pada table 1.2 : 

Tabel 1.2 

KOPERASI PEGAWAI LOGISTIK (KOPEL) 

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

TAHUN 2007-2016 

 

KETERANGAN TAHUN SHU (RP) PERSENTASE (%) 

PERTUMBUHAN SHU 

2007 69.052.461,11 0 

2008 44.621.786,19 (35,38) 

2009 112.639.156,31 152,43 

2010 83.743.026,13 (25,65) 

2011 148.948.979,38 77,86 

2012 329.774.830,77 221,40 

2013 283.285.911,85 (14,10) 

2014 458.399.071,95 61,81 

2015 217.124.772,26 (52,63) 

2016 100.409.354,27 (53,75) 
Sumber : Koperasi Pegawai Logistik ( KOPEL ) 

Berdasarkan tabel 1.2  Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistik 

(KOPEL) tahun 2007 sebesar Rp. 69.052.461,11. Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) tahun 2008 sebesar Rp. 44.621.786,19 

terjadi penurunan sebesar 35,38% jika di bandingkan tahun 2007 sebesar          

Rp. 69.052.461,11. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistik                

(KOPEL) tahun 2009 sebesar Rp. 112.639.156,31 terjadi kenaikan 152,43 % jika 

di bandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 44.621.786,19. Sisa Hasil Usaha  (SHU) 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) tahun 2010 sebesar Rp . 83.743.026,13 

terjadi penurunan sebesar 25,65% jika di bandingkan tahun 2009 sebesar           

Rp. 112.639.156,31. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistik              

(KOPEL) tahun 2011 sebesar Rp. 148.94.879,38 terjadi kenaikan 77,86% jika di 

bandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 83.743.026,13. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
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Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) tahun 2012 sebesar Rp. 329.774.830,77  

terjadi kenaikan sebesar 221,40% jika di bandingkan tahun 2011 sebesar            

Rp. 148.948.979,38. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistik              

(KOPEL) tahun 2013 sebesar Rp. 283.285.911,85  terjadi penurunan 14,10 % jika 

di bandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 329.774.830,77. Sisa Hasil Usaha         

(SHU) Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) tahun 2014 sebesar                         

Rp.  458.399.071,95 terjadi kenaikan 61,81% di bandingkan tahun 2013 sebesar 

Rp. 283.285.911,85. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Logistik              

(KOPEL) tahun 2015 sebesar Rp. 217.124.772,26 terjadi penurunn 52,63% jika di 

bandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 458.399.071,95. Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) tahun 2016 sebesar Rp.  100.409.354,27 

terjadi penurunan 53,75% jika di bandingkan tahun 2015 sebesar                          

Rp. 217.124.772,26.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Dan 

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL)”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas terhadap  masalah yang 

sedang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL),  maka dapat penulis 

rumuskan permasalahan yaitu : “ Bagaimana kecenderungan dan pertumbuhan 

pada rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan 

aktivitas) di Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) Pontianak terhadap 

pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) ”. 
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C. Pembatas Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka 

penulis membatasi masalah pada kecendrungan rasio keuangan dan perumbuhan  

SHU Koperasi Pegawai Logistik berdasarkan analisis rasio likuiditas pada rasio 

lancar, rasio solvabilitas pada rasio utang, rasio profitabilitas pada rasio margin 

laba bersih dan aktivitas pada rasio perputaran total aset yang akan di analisis dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. 

D. Tujuan 

Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan pada Koperasi Pegawai 

Logistik (KOPEL) di dalam penelitian ini, maka yang menjadi  tujuan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan 

rasio aktivitas tahun 2007-2016. 

b. Untuk menganalisis kecenderungan dan pertumbuhan pada rasio keuangan 

(rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan aktivitas) di 

Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL) Pontianak terhadap pertumbuhan Sisa 

Hasil Usaha (SHU). 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan apabila penelitian ini dapat diselesaikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Koperasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan koperasi dalam mengukur keuangan 
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koperasi berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan aktivitas untuk memprediksi pertumbuhan SHU di masa 

yang akan datang 

2. Bagi Penulis 

Sebagai latihan dalam pengembangan teori yang diperoleh dalam perkuliahan 

yang diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang 

di peroleh selama mengikuti perkuliahan. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini sebagai bahan untuk referansi bacaan dan kajian ilmu 

khususnya bagi mahasiswa Ekonomi program studi Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

F. Kerangka Pemikiran 

Hery (2015 : 174) Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka 

pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan koperasi dalam 

melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Penelitian 

ini menggunakan Rasio lancar sebagai alat untuk menganalisis dari rasio 

likuiditas,dengan menggunakan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. 

Hery (2015 : 188) Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain 

dapat diartikan bahwa solvabilitas adalah kemampuan koperasi untuk membayar 

segala hutang-hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian 
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ini menggunakan rasio utang sebagai alat untuk menganalisis dari rasio 

solvabilitas dengan menggunakan rumus total kewajiban atau total utang dibagi 

total aset. 

Hery (2015 : 266) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan 

aset maupun penggunaan modal, rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. 

Penelitian ini menggunakan rasio laba bersih sebagai alat untuk menganalisis dari 

rasio profitabilitas,dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi penjualan. 

Hery (2015 : 209) Rasio aktivitas yaitu rasio yang menunjukan keefektifan 

sebuah koperasi dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini 

digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari. Penelitian ini menggunakan perputaran total aset sebagai alat analisis 

dari rasio aktivitas, dengan menggunakan rumus penjualan dibagi total aset. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Laporan Keuangan 

 

 

Analisa data 

1. Analisa Rasio Keuangan 

2. Analisa Pertumbuhan SHU 

 

Kinerja Keuangan 

Rasio Keuangan dan Pertumbuhan SHU 
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G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah studi kasus dengan obyek pada Koperasi 

Pegawai Logistik (KOPEL). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak pengurus Koperasi 

Pegawai Logistik (KOPEL) Pontianak Kalimantan Barat. Terkait dengan 

permasalahan yang akan diangkat pada skripsi ini. 

b. Studi Dokumentasi 

Yaitu mempelajari data laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 

Pegawai Logistik (KOPEL) sebagai bahan untuk menganalisis masalah 

yang dibahas pada Koperasi Pegawai Logistik (KOPEL). 

H. Analisis Data 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. (Hery, 

2015 : 175). Berikut ini termasuk dalam rasio likuiditas diantaranya: 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Aset Lancar 

Rasio Lancar =              

  Kewajiban Lancar 
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan 

dibiayai dengan utang. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa solvabilitas 

adalah kemampuan koperasi untuk membayar segala hutang-hutangnya baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Berikut ini termasuk dalam rasio 

solvabilitas antara lain: 

 

 

 

3. Rasio Profitabilitas  

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi untuk memperoleh laba 

melalui sumber yang ada, penjualan,asset, dan modal. Berikut ini termasuk 

dalam rasio rentabilitas antara lain: 

 

 

 

4. Rasio Aktivitas  

Rasio ini menunjukan keefektifan sebuah koperasi dalam menggunakan 

aktiva yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan 

koperasi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berikut ini termasuk 

dalam rasio aktivitas antara lain : 

 

 

 

 

 

 

Total Utang 

Rasio Utang =  
   Total Aset 

 
 

 

 Laba Bersih 

Margin Laba Bersih  =  

 Penjualan 
 

 

    

  Penjualan 

Rasio Perputaran Total Aset =  

 Total Aset 
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5. Pertumbuhan SHU  

Pertumbuhan SHU diperoleh dengan membandingkan kondisi SHU 

antar bulan pada laporan keuangan laba rugi periode penelitian. Pertumbuhan 

SHU dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

    ΔEit= perubahan SHU untuk tahun t 

 Eit= SHU absolute pada periode tahun ke-t 

 Eit-1=SHUabsolute pada periode satu tahun sebelumnya  

i= data observasi ke-i 

Metode analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain agar data 

yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau    

dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 

deskriptif kuantitatif. 

I. Uji Instrumen 

1. Normalitas 

Asumsi Klasik yang pertama diuji adalah normalitas yang bertujuan untuk 

menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual 

mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian 

∆𝐸𝑖𝑡 = Eit- Eit-1 

Eit-1 
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normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual 

berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05.  

(Ghozali : 2011). 

2. Analisis Deskriftif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran            

atau deskriptif suatu yang dilihat dari nilai rata-rata ( mean ), nilai minimum,    

nilai maksimum dan nilai standar deviasi dari data penilaian.                                     

(Ghozali : 2011). 

3. Trend dengan Moving Average (MA) 

Moving  average (MA) adalah upaya untuk „memuluskan‟ data sebuah time 

series, dengan tujuan menghilangkan atau meminimalisir dampak dari faktor 

siklis, musiman dan random, sehingga pada akhirnya dapat sebuah trend (arah 

kecenderungan data untuk jangka panjang). (singgih : 2015) 


