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ABSTRAK 

Andika Resti Suryani. 2016. Peramalan Curah Hujan dengan Metode 

Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Inpust (ARIMAX). 

Skripsi Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sugiman, M.Si dan Putriaji 

Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 

 

Kata kunci : Peramalan, ARIMAX, curah hujan, SST. 

 

Curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena-fenomena baik global 

maupun lokal, salah satunya adalah fenomena El-Nino. Pada fase El-Nino masa 

udara di wilayah Indonesia akan ditarik menuju Pasifik, sehingga curah hujan di 

Indonesia akan berkurang. Pada penelitian ini curah hujan akan diramalkan dengan 

menggunakan metode ARIMAX dengan variabel eksogen adalah SST El-Nino. 

ARIMAX merupakan pengembangan dari metode ARIMA dengan menambahkan 

variabel eksogen sebagai variabel penjelas untuk variabel dependen. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis metode ARIMAX pada curah hujan dengan SST 

El-Nino 3.4 sebagai varaiabel eksogen, sehingga diperoleh model ARIMAX terbaik 

untuk kemudian digunakan untuk meramalkan data curah hujan periode berikutnya. 

Dalam analisis metode ARIMAX untuk curah hujan dengan SST El-Nino 

3.4 sebagai variabel eksogen maka langkah pertama yang dilakukan adalah 

melakukan uji kestasioneran data, uji asumsi Kausalitas Granger, analisis korelasi 

antara curah hujan dengan SST El-Nino 3.4, melakukan estimasi model 

berdasarkan plot ACF/PACF, melakukan uji signifikan parameter, kemudian 

memilih model terbaik untuk digunakan dalam meramalkan data curah hujan 

selanjutnya. 

Model ARIMAX terbaik yang diperoleh adalah model SARIMAX 
(1,0,0)(1,0,1)12. Setelah diperoleh model ARIMAX terbaik maka dilakukan 

peramalan untuk periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Hasil 

peramalan curah hujan bulanan untuk daerah Gunungpati Semarang pada Bulan 

Januari 2015 sebesar 384,25mm, Bulan Februari 208,04mm, Bulan Maret sebesar 

233,94mm, Bulan April sebesar 214,14mm, Bulan Mei sebesar 183,79mm, Bulan 

Juni sebesar 169,18mm, Bulan Juli sebesar 123,49mm, Bulan Agustus sebesar 

98,85mm, Bulan September sebesar 106,09mm, Bulan Oktober sebesar 153,04mm, 

Bulan November sebesar 308,52mm dan Bulan Desember sebesar 280,45mm. 

Selanjutnya melakukan perhitungan eror dengan menggunakan rumus sMAPE. 

Dari hasil peramalan dan perhitungan nilai sMAPE diperoleh nilai eror sebesar 1,05. 

Dari keseluruhan data hasil peramalan menunjukkan sebagian besar data hasil 

peramalan menunjukkan pola yang sama dengan data curah hujan hasil pengamatan 

dari BMKG. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

curah hujan dengan metode ARIMAX dengan variabel eksogen yang lebih banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wilayah Indonesia yang berada pada posisi strategis, terletak di daerah 

tropis, diantara Benua Asia dan Australia, diantara Samudera Pasifik dan 

Samudera Hindia, serta dilalui garis katulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan 

yang membujur dari barat ke timur, terdapat banyak selat dan teluk, menyebabkan 

wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim/cuaca. Keberadaan Indonesia 

tersebut, kondisi iklimnya akan dipengaruhi fenomena El Nino/La Nina 

bersumber dari wilayah timur Indonesia (Ekuator Pasifik Tengah/Nino 3.4) dan 

Dipole Mode bersumber dari wilayah barat Indonesia (Samudera Hindia barat 

Sumatera hingga timur Afrika), di samping pengaruh fenomena regional, seperti 

sirkulasi monsun Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau Inter 

Tropical Convergence Zone (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, 

serta kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah  Indonesia (BMKG, 2014).  

Kondisi iklim di Indonesia pada tahun 2015, berdasarkan hasil monitoring 

dan analisis BMKG menunjukkan bahwa curah hujan bulanan di sebagian besar 

wilayah Indonesia secara umum telah berkurang sejak Bulan Juni 2015 seiring 

masuknya musim kemarau. Kondisi ini utamanya terpantau di wilayah Sumatera 

bagian Selatan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua bagian Selatan. 

Pengurangan curah hujan terus berlanjut hingga mencapai kondisi curah hujan di 



2 

 

 

 

bawah normal sampai dengan Bulan September 2015 yang merupakan dampak 

dari fenomena El-Nino. Kondisi curah hujan di bawah normal tersebut 

mengakibatkan kekeringan disebagian wilayah Indonesia (BMKG, 2015). 

El-Nino sendiri adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang 

ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-

SST) di samudra Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian 

tengah dan timur (sekitar pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah dua 

sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan 

terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat 

pada terjadinya penyimpangan iklim (Supari, 2014). 

Menurut Dayantalis (2015) pada fase El Nino yaitu dimana saat suhu muka 

laut di Pasifik bagian timur menjadi lebih hangat dibanding pada bagian baratnya 

maka massa udara dari wilayah Indonesia akan "ditarik" menuju Pasifik bagian 

timur. Dampaknya curah hujan di Indonesia menjadi berkurang. 

Telah disadari oleh banyak pihak bahwa perubahan curah hujan yang 

ekstrem dapat menimbulkan bencana maupun kerugian bagi masyarakat luas. 

Untuk itu perlu dilakukan peramalan curah hujan mendatang yang kemudian dapat 

digunakan untuk memperkirakan kejadian terburuk yang dapat terjadi sehingga 

dapat mengambil langkah antisipasi. Peramalan curah hujan dapat dilakukan 

dengan menggunakan peramalan time series. 

Analisis time series merupakan salah satu prosedur statistika yang 

diterapkan untuk meramalkan struktur probabilitik keadaan yang akan terjadi di 

masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan untuk sebuah 
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perencaan tertentu. Tujuan utama analisis time series antara lain meramalkan 

kondisi dimasa mendatang berdasarkan pengamatan saat sekarang, mengetahui 

hubungan antar variabel yang terlibat dan mengetahui adanya proses kontrol 

(Hendikawati, 2014:8).  

Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam pemodelan runtun 

waktu untuk peramalan adalah Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) dapat disebut juga dengan metode Box Jenkins. ARIMA merupakan 

konsep tentang stasioner dan non stasioner, konsep Autokovariansi, Autokorelasi, 

Autokorelasi Parsial dan lain-lain. 

Pada beberapa kasus time series bisnis maupun ekonomi mengandung 

fenomena musiman yang berulang setelah periode waktu tertentu. Dalam kasus 

ini model ARIMA tidak cukup baik dalam meramalkannya. Sehingga 

berkembanglah metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau 

lebih dikenal dengan metode SARIMA. Selain itu dalam beberapa hal, faktor-

faktor yang mempengaruhi variabel dependen 𝑍 pada waktu ke-𝑡 dipengaruhi 

tidak hanya oleh fungsi variabel 𝑍 dalam waktu tetapi juga oleh variabel-variabel 

independen lain pada waktu ke-𝑡. Untuk dapat meramalkan data dengan beberapa 

variabel independen yang mempengaruhi maka model yang dapat digunakan 

adalah model Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Input 

(ARIMAX). ARIMAX sendiri merupakan pengembangan dari metode Box-

Jenkins ARIMA dengan penambahan variabel exogen sebagai variabel prediktor 

yang mempengaruhi variabel dependen 𝑍. 
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Beberapa penelitian yang menggunakan metode ARIMAX diantaranya 

sebagai berikut, Peramalan Netflow Uang Kartal dengan Metode ARIMAX dan 

Radial Basic Function Network (Elfira & Suhartono, 2014); Autoregressive 

Integrated Moving Average with Exogenous Input (ARIMAX) Model for Thailand 

Export (Kongchareon & Kruangpradit, 2013); Peramalan Penjualan Sepeda Motor 

Menurut Tipe dengan Pendekatan Autoregressive Integrated Moving Average 

with Exogenous Input (ARIMAX) di Kabupaten Banyuwangi (Izza dkk, 2014); 

Development of temporal modelling for forecasting and prediction of malaria 

infections using time-series and ARIMAX analyses: A case study in endemic 

districs of Bhutan (Wangdi dkk, 2010); Analisis Peramalan Penjualan Sepeda 

Motor di Kabupaten Ngawi dengan ARIMA dan ARIMAX (Harahap & 

Suharsono, 2014). 

Dalam memilih model terbaik dapat digunakan ukuran kebaikan fitting. 

Beberapa ukuran fitting antara lain Mean Square Error (MSE), root of MSE 

(RMSE), Median atau Mean Absolute Deviation, Mean Square Forecast Error 

(MSFE), symmetric Mean Absolute Precentage Error (sMAPE) dan lain-lain. 

Pada penelitian ARIMAX untuk nilai ekspor di negara Thailand 

(Kongcharoen & Kruangpradit, 2013) menunjukkan bahwa nilai MSFE model 

ARIMAX lebih baik dari pada model ARIMA. Hal serupa juga dikatakan oleh 

Harahap (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peramalan 

Penjualan Sepeda Motor di Kabupaten Ngawi dengan ARIMA dan ARIMAX” 

menunjukkan bahwa hasil perbandingan model peramalan ARIMA dan ARIMAX 
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menunjukkan bahwa MAPE untuk data penjualan sepeda motor pada model 

ARIMAX bernilai lebih kecil daripada model ARIMA. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam tulisan ini penulis akan 

membahas tentang peramalan model ARIMAX pada curah hujan dengan El-Nino 

sebagai variabel input. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka diperoleh rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana persamaan model ARIMAX terbaik pada curah hujan 

Gunungpati Semarang dengan variabel prediktor SST El-Nino 3.4? 

2. Berapakah hasil peramalan curah hujan pada periode Januari 2015 sampai 

dengan Desember 2015 dengan menggunakan model ARIMAX terbaik? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis 

mencantumkan pembatasan masalah sebagai berikut. 

1. Data curah hujan yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data curah 

hujan bulanan Gunungpati Semarang periode Januari 2004 sampai dengan 

Desember 2015. 

2. Data El-Nino yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

website http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/  yaitu data suhu muka 

laut El-Nino 3.4. 

3. Dalam menentukan model dan meramalkan data curah hujan dengan 

menggunakan metode ARIMAX penulis menggunakan bantuan program R. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
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1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh persamaan model ARIMAX pada curah hujan Gunungpati 

Semarang. 

2. Mengetahui hasil peramalan curah hujan pada periode Januari 2015 sampai 

dengan Desember 2015 dengan menggunakan model ARIMAX terbaik. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Jurusan Matematika FMIPA 

a. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang 

dapat menambah wawasan bagi pembaca. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bacaan serta bahan masukan yang bermanfaat untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan sehingga dapat 

menunjang persiapan untuk persaingan di dunia kerja. 

b. Menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan statistik yang 

behubungan dengan peramalan runtun waktu. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian (bab) yaitu bagian 

awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Berikut ini dijelaskan 

masing-masing bagian skripsi. 
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1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, pernyataan keaslian 

tulisan, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian teori yang mendasari, medukung dan 

berhubungan dengan pemecahan masalah. Teori-teori tersebut digunakan 

untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Teori yang 

digunakan adalah time series, metode Autoregressive Integrated Moving 

Average (ARIMA), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average 

(SARIMA), Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous 

Input (ARIMAX), Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE), 

program R, dan kerangka berpikir. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini mengulas tentang metode dan data yang digunakan dalam 

penelitian dan memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memecahkan masalah yaitu identifikasi masalah, fokus permasalahan, 
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metode pengumpulan data, analisis data, pemecahan masalah, dan 

kesimpulan . 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan dari 

permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian. 

BAB PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan dan saran yang 

berkaitan dengan simpulan. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka yang memberikan 

informasi tentang buku sumber serta literatur yang digunakan dalam 

penelitain dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi. 

 

 

 



 

 

9 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Time series 

Beberapa pengertian mengenai time series adalah: 

(1) Time series adalah seperangkat observasi dari 𝑥𝑡, yang masing-masing direkam 

pada waktu tertentu (Brokweel, 2002 : 1). 

(2) Data time series mengacu pengamatan dalam variabel yang terjadi dalam 

urutan waktu (Pankratzt, 1983: 6). 

(3) Time series merupakan salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk 

meramalkan struktur probabilistik keadaan yang terjadi di masa yang akan 

datang dalam rangka pengambilan keputusan untuk sebuah perencanaan 

tertentu (Hendikawati, 2014: 8). 

Ciri-ciri observasi mengikuti time series adalah interval waktu antar indeks 

waktu 𝑡 dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik). Adanya 

ketergantungan waktu antara pengamatan 𝑍𝑡 dengan 𝑍𝑡−𝑘 yang dipisahkan oleh 

jarak waktu 𝑘 kali (lag k). Salah satu tujuan yang paling penting dalam time series 

yaitu memperkirakan nilai masa depan. Bahkan tujuan akhir dari pemodelan time 

series adalah untuk mengontrol sistem operasi biasanya didasarkan pada 

peramalan. Istilah peramalan lebih sering digunakan dalam literatur time series 

daripada prediksi jangka panjang (Wei, 2006: 88). Beberapa konsep penting dalam 

time series (Hendikawati, 2014: 9) antara lain: 
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(1) Konsep Stokastik 

Dalam time series terdapat dua model, yaitu model deterministik dan model 

stokhastik (probabilistik). Dalam fenomena model stokhastik banyak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya model keuangan, perdagangan, industri, dan 

lain-lain. Dalam time series, data disimbolkan dengan 𝑍𝑡 mengikuti proses 

stokhastik. Suatu urutan pengamatan variabel random 𝑍(𝜔, 𝑡) dengan ruang sampel 

𝜔 dan satuan waktu 𝑡 dikatakan sebagai proses stokhastik. 

(2) Konsep Stasioneritas 

Suatu proses dalam time series dikatakan stasioner, jika dalam proses 

tersebut tidak terdapat perubahan kecenderungan baik dalam rata-rata maupun 

dalam variansi. Misal pengamatan 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑚 sebagai sebuah proses stokastik. 

Variabel random 𝑍𝑡1, 𝑍𝑡2 , … , 𝑍𝑡𝑚  dikatakan stasioner orde ke k jika n fungsi 

distribusi 𝐹(𝑍𝑡1, 𝑍𝑡2, … , 𝑍𝑡𝑚) = 𝐹(𝑍𝑡1+𝑘 , 𝑍𝑡2+𝑘 , … , 𝑍𝑡𝑚+𝑘). Jika kondisi tersebut 

berlaku untuk 𝑚 = 1,2,… , 𝑛 maka dinamakan stasioner kuat. 

(3) Konsep Differencing 

Konsep differencing dalam time series sangat penting, karena berfungsi 

untuk mengatasi persoalan pemodelan jika terdapat proses yang tidak stasioner 

dalam mean (terdapat kecenderungan). Ide dasar differencing adalah mengurangkan 

antara pengamatan 𝑍𝑡 dengan pengamatan sebelumnya yaitu 𝑍𝑡−1. Secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, 

∆𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1 

∆2𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 2𝑍𝑡−1 + 𝑍𝑡−2 

dimana, 



11 

 

 

 

∆ = differencing 

∆2 = differencing dua kali 

𝑍𝑡 = pengamatan saat waktu ke-t 

𝑍𝑡−1 = pengamatan mundur sekali dari waktu ke-t 

Selain itu untuk melakukan differencing dapat digunakan operator backshift 

B 𝐵𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑑 → 𝑊𝑡 = (1 − 𝐵)
𝑑𝑍𝑡 dengan (𝑑 = 1,2). 

(4) Konsep Transformasi Box-Cox 

Konsep ini merupakan konsep yang juga penting dalam time series, 

terutama jika proses tidak stasioner dalam varian. Untuk mengatasinya digunakan 

transformasi Box-Cox.  

𝑍𝑡
(𝜆)
=

𝑍𝑡
(𝜆)
−1

𝜆
, −1 < 𝜆 < 1                                                                            (2.1) 

dimana, 

𝑍𝑡= data pada waktu ke-𝑡 

𝜆 = nilai parameter transformasi 

(5) Konsep Fungsi Autokorelasi 

Menurut Wei (2006: 20) dalam time series, fungsi autokorelasi (ACF) 

memegang peran penting,  khususnya untuk mendeteksi awal sebuah model dan 

kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung turun lambat atau turun secara 

linier maka dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner dalam mean. Fungsi 

autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan 

linier) antara pengamatan pada waktu t saat sekarang dengan pengamatan pada 

waktu-waktu sebelumnya (𝑡 − 1, 𝑡 − 2,… , 𝑡 − 𝑘).  
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Untuk pengamatan time series 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑡 maka ACF didefinisikan 

sebagai, 

�̂�𝑘 =
∑ (𝑍𝑡 − �̅�)(𝑍𝑡+𝑘 − �̅�)
𝑛−𝑘
𝑡=1

∑ (𝑍𝑡 − �̅�)2
𝑛
𝑡=1

                                                                           (2.2) 

dengan 𝑘 = 0,1,2,… 

(6) Konsep Fungsi Autokorelasi Parsial 

Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya 

korelasi parsial (hubungan linier secara terpisah) antara pengamatan pada waktu 𝑡 

saat sekarang dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya (𝑡 − 1, 𝑡 −

2,… , 𝑡 − 𝑘). 

∅̂𝑘+1,𝑘+1 =
�̂�𝑘+1 −∑ ∅̂𝑘𝑗 �̂�𝑘+1−𝑗

𝑘
𝑗=1

1 − ∑ ∅̂𝑘𝑗�̂�𝑗
𝑘
𝑗=1

                                                                      (2.3)   

dengan 𝑗 = 1,… , 𝑘 (Wei, 2006: 22). 

(7) Konsep White Noise 

Suatu proses {𝑎𝑡} disebut proses white noise jika deretnya dari variabel-

variabel random yang tidak berkorelasi dari distribusi dengan rata-rata konstanta 

𝐸(𝑎𝑡) = 𝜇𝑎  biasanya diasumsikan 0 sehingga 𝐸(𝑎𝑡) = 0, variansi konstan 

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑡) = 𝜎𝑎
2 dan 𝛾𝑘 = 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑡 , 𝑎𝑡+𝑘) = 0 untuk semua 𝑘 ≠ 0. Berdasarkan 

definisi, maka proses white noise {𝑎𝑡} adalah stasioner dengan fungsi 

autokovariansi, 

𝛾𝑘 = {
𝜎𝑎
2, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 = 0
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 ≠ 0

                                                                                                    (2.4) 

fungsi autokorelasi, 

𝜌𝑘 = {
1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 = 0
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 ≠ 0

                                                                                                      (2.5) 
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dan fungsi autokorelasi parsial 

∅𝑘𝑘 = {
1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 = 0
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘 ≠ 0

                                                                                                    (2.6) 

Proses white noise dapat dideteksi dengan menggunakan uji autokorelasi 

residual pada analisis errornya (Wei, 2006: 15). 

2.2 Metode Autoregressive Integrated Moving average (ARIMA) 

Model-model Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA) telah 

dipelajari secara mendalam oleh George Box dan Gwilym Jenkins (1976), dan 

nama mereka sering disinonimkan dengan proses ARIMA yang ditetapkan untuk 

analisis time series, peramalan dan pengendalian. Box dan Jenkins (1976) secara 

efektif telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai informasi relevan yang 

diperlukan untuk memahami dan memakai model-model ARIMA untuk deret 

berkala univariat (Makridakis, 1999: 381). 

2.2.1 Model Runtun Waktu Stasioner 

2.2.1.1 Proses Autoregressive 

Dalam representasi autoregressive dari sebuah proses, jika terdapat bobot 𝜋  

yang tidak nol, misal 𝜋1 = 𝜙1, 𝜋2 = 𝜙2, … , 𝜋𝑝 = 𝜙𝑝 dan 𝜋𝑘 = 0 untuk 𝑘 > 𝑝, 

maka proses yang dihasilkan dikatakan sebagai proses (model) autoregressive 

berorde 𝑝, yang dinotasikan sebagai 𝐴𝑅(𝑝). Didefinisikan sebagai 

�̇�𝑡 = 𝜙1�̇�𝑡−1 +⋯+ 𝜙𝑝�̇�𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡                                                                           (2.7) 

atau 

𝜙𝑝(𝐵)�̇�𝑡 = 𝑎𝑡                                                                                                              (2.8) 

dimana 𝜙𝑝(𝐵) = 1 − 𝜙1𝐵 −⋯− 𝜙𝑝𝐵
𝑝 dan �̇�𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝜇. 
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Untuk menjadi stasioner maka akar dari 𝜙𝑝(𝐵) = 0 harus terletak di luar 

satuan lingkaran. Proses AR berguna dalam menggambarkan situasi dimana nilai 

sekarang dari time series bergantung pada nilai-nilai sebelumnya ditambahkan 

dengan keadaan acak. 

2.2.1.1.1 Proses Autoregressive Order 1 AR (1) 

Untuk proses autoregressive order 1 AR(1), dituliskan sebagai 

(1 − 𝜙1𝐵)�̇�𝑡 = 𝑎𝑡.                                                                                                         (2.9) 

Untuk menjadi stasioner maka akar dari (1 − 𝜙1𝐵) = 0 harus berada di luar 

lingkaran. 

ACF untuk Proses AR(1) 

Untuk persamaan autokovariansi dapat diperoleh sebagai berikut 

𝐸(�̇�𝑡−𝑘 �̇�𝑡) = 𝐸(𝜙1�̇�𝑡−𝑘  �̇�𝑡−1) + 𝐸(�̇�𝑡−𝑘 𝑎𝑡)                                                                   (2.10) 

𝛾𝑘 = 𝜙1𝛾𝑘−1, 𝑘 ≥ 1                                                                                                                  (2.11) 

dan persamaan fungsi autokorelasinya menjadi 

𝜌𝑘 = 𝜙1𝜌𝑘−1, 𝑘 ≥ 1                                                                                                                 (2.12) 

dimana digunakan 𝜌0 = 1.  Sehingga ketika |𝜙1| < 1 dan proses stasioner, ACF 

secara eksponensial meluruh dalam salah satu atau dua bentuk tergantung pada 

tanda dari 𝜙1. Jika 0 < 𝜙1 < 1, maka semua atukorelasi positif; jika −1 < 𝜙1 < 0 

maka tanda autokorelasi menunjukkan pola balik dimulai dari nilai negatif. Besaran 

autokorelasi ini menurun secara eksponensial di kedua kasus. 

PACF untuk Proses AR(1) 

Untuk proes AR (1), bentuk PACFnya adalah 

𝜙𝑘𝑘 = {
𝜌
1
= 𝜙

1
,                 𝑘 = 1,

0,               𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 ≥ 2.
                                                                             (2.13) 
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Sehingga PACF dari proses AR(1) menunjukkan lonjakan positif atau positif pada 

lag pertama tergantung pada tanda dari 𝜙1 dan kemudian terpotong. 

2.2.1.1.2 Proses Autoregressive Order 2 AR (2) 

Untuk proses Autoregressive order 2 AR(2), dituliskan sebagai 

(1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵
2)�̇�𝑡 = 𝑎𝑡                                                                                       (2.14) 

atau 

�̇�𝑡 = 𝜙1�̇�𝑡−1 +𝜙2�̇�𝑡−2 + 𝑎𝑡                                                                                     (2.15) 

Untuk menjadi stasioner maka akar dari (1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵
2) = 0 harus berada di 

luar lingkaran. 

ACF untuk Proses AR(2) 

Untuk memperoleh persamaan autokovariansi dapat diperoleh dengan 

mengalikan 𝑍𝑡−𝑘  pada kedua sisi pada persamaan atas sebagai berikut 

𝐸(�̇�𝑡−𝑘 �̇�𝑡) = 𝜙1𝐸(�̇�𝑡−𝑘 �̇�𝑡−1) + 𝜙2𝐸(�̇�𝑡−𝑘 �̇�𝑡−2) + 𝐸(�̇�𝑡−𝑘 𝑎𝑡)                           (2.16) 

𝛾𝑘 = 𝜙1𝛾𝑘−1 + 𝜙2𝛾𝑘−2 , 𝑘 ≥ 1                                                                                    (2.17). 

Sehingga persamaan fungsi autokorelasinya menjadi 

𝜌𝑘 = 𝜙1𝜌𝑘−1 +𝜙2𝜌𝑘−2, 𝑘 ≥ 1                                                                                   (2.18). 

Dengan demikian, ACF akan meluruh secara eksponensial jika akar (1 − 𝜙1𝐵 −

𝜙2𝐵
2) = 0 adalah riil dan berbentuk gelombang sinus jika akar dari (1 − 𝜙1𝐵 −

𝜙2𝐵
2) = 0 adalah kompleks. 

PACF untuk Proses AR(2) 

Untuk proes AR (2), karena  

𝜌𝑘 = 𝜙1𝜌𝑘−1 + 𝜙2𝜌𝑘−2                                                                                              (2.19) 

untuk 𝑘 ≥ 1, maka diperoleh 
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𝜙𝑘𝑘 = {
𝜌1 =

𝜙1
1 − 𝜙2

,       𝑘 = 1

𝜙2,                          𝑘 = 2
0,                           𝑘 ≥ 3

                                                                             (2.20) 

Sehingga PACF dari proses AR(2) terpotong setelah lag ke-2. 

2.1.1.1.1 Proses Autorogressive order ke-p AR(𝑝) Secara Umum 

Porses autoregressive order ke-p AR(𝑝) adalah 

(1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵
2 −⋯−𝜙𝑝𝐵

𝑝)�̇�𝑡 = 𝑎𝑡                                                              (2.21) 

atau 

�̇�𝑡 = 𝜙1�̇�𝑡−1 +𝜙2�̇�𝑡−2 +⋯+𝜙𝑝�̇�𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡                                                         (2.22). 

ACF untuk Proses AR(p) 

Untuk memperoleh persamaan autokovariansi dapat diperoleh dengan 

mengalikan 𝑍𝑡−𝑘  pada kedua sisi pada persamaan (2.22) sebagai berikut 

𝑍𝑡−𝑘�̇�𝑡 = 𝜙1𝑍𝑡−𝑘�̇�𝑡−1 +𝜙2𝑍𝑡−𝑘�̇�𝑡−2 +⋯+𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑘�̇�𝑡−𝑝 + 𝑍𝑡−𝑘𝑎𝑡              (2.23) 

dan mendapatkan nilai harapan 

𝛾𝑘 = 𝜙1𝛾𝑘−1 + 𝜙2𝛾𝑘−2 +⋯+𝜙𝑝𝛾𝑘−𝑝 ,     𝑘 > 0                                                     (2.24). 

dimana nilai 𝐸(𝑍𝑡−𝑘  𝑎𝑡) = 0 untuk 𝑘 > 0.  Sehingga diperoleh nilai yang 

diharapkan untuk fungsi autokorelasi yaitu: 

𝜌𝑘 = ∅1𝜌𝑘−1 + ∅2𝜌𝑘−2 +⋯+∅𝑝𝜌𝑘−𝑝 , 𝑘 > 0                                                          (2.25) 

PACF untuk Proses AR(p) 

Karena 𝜌𝑘 = ∅1𝜌𝑘−1 + ∅2𝜌𝑘−2 +⋯+ ∅𝑝𝜌𝑘−𝑝 , 𝑘 > 0, maka dapat dilihat 

bahwa ketika 𝑘 > 𝑝, kolom terakhir dari matriks dalam numerator matriks dari 𝜙𝑘𝑘  dapat 

ditulis sebagai kombinasi linear dari kolom sebelumnya dari matriks yang sama. 

Sehingga PACF 𝜙𝑘𝑘  akan hilang setelah lag ke-𝑝. 
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2.1.1.2 Proses Moving average 

Dalam representasi moving average dari sebuah proses, jika terdapat bobot 

𝜓  yang tidak nol, misal 𝜓1 = −𝜃1, 𝜓2 = −𝜃2, … , 𝜓𝑞 = −𝜃𝑞 dan 𝜓𝑘 = 0 untuk 

𝑘 > 𝑞, maka proses yang dihasilkan dikatakan sebagai proses (model) moving 

average berorde 𝑞 dan dinotasikan sebagai 𝑀𝐴(𝑞). Didefinisikan sebagai 

�̇�𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 −⋯− 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞                                                                             (2.26) 

atau 

�̇�𝑡 = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡                                                                                                               (2.27) 

dimana 𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1𝐵 −⋯− 𝜃𝑞𝐵
𝑞 . 

Karena 1 + 𝜃1
2 +⋯+ 𝜃𝑞

2 < ∞, proses moving average yang terbatas selalu 

stasioner. Proses moving average ini invertible jika akar dari 𝜃(𝐵) = 0 terletak di 

luar satuan lingkaran. Proses moving average ini berguna dalam menggambarkan 

fenomena di mana suatu peristiwa menghasilkan efek langsung yang hanya 

berlangsung selama jangka waktu yang singkat. 

2.1.1.2.1 Proses Moving Average Orde 1 MA(1) 

Ketika 𝜃(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵), maka diperoleh proses moving average orde 1 

MA(1), sebagai berikut 

�̇�𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 

= (1 − 𝜃1𝐵)𝑎𝑡,                                         (2.28) 

dengan {𝑎𝑡} adalah nol menunjukkan proses white noise dengan varian konstanta 

adalah 𝜎𝑎
2. Arti dari {�̇�𝑡} adalah 𝐸(𝑍�̇�) = 0 dan sehingga 𝐸(𝑍𝑡) = 𝜇. 

ACF dari Proses MA(1) 

Autokovarian dari proses MA(1) adalah 
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𝛾𝑘 = {
(1 + 𝜃1

2)𝜎𝑎
2,        𝑘 = 0,

−𝜃1𝜎𝑎
2,                𝑘 = 1,

0                            𝑘 > 1.

                                                                              (2.29) 

Fungsi autokorelasi menjadi  

𝜌𝑘 = {

−𝜃1
1 − 𝜃1

2 ,     𝑘 = 1

0,               𝑘 > 1

                                                                                          (2.30) 

dengan terpotong setalah lag ke 1. 

PACF dari Proses MA(1) 

PACF dari proses MA(1) adalah 

𝜙11 =
−𝜃1(1 − 𝜃1

2)

1 − 𝜃1
4  

𝜙22 =
−𝜃1

2(1 − 𝜃1
2)

1 − 𝜃1
6  

𝜙22 =
−𝜃1

3(1 − 𝜃1
2)

1 − 𝜃1
8 . 

PACF dari model MA(1) secara eksponensial dalam satu dari dua bentuk 

bergantung pada tanda dari 𝜃1(jadi bergantung pada tanda 𝜌1). Jika bergantian 

tanda, maka akan dimulai dengan nilai positif; selain itu meluruh pada bagian yang 

negatif. 

2.1.1.2.2 Proses Moving Average Orde 2 MA(2) 

Ketika 𝜃(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2), maka diperoleh proses moving average 

orde 1 MA(1), sebagai berikut 

�̇�𝑡 = (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2)𝑎𝑡,                                                                                        (2.31) 

dengan {𝑎𝑡} adalah nol menunjukkan proses white noise. Untuk invertibilitas, akar 

dari (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2) = 0 harus berada di luar satuan lingkaran. Sehingga 
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{

𝜃2 + 𝜃1 < 1
𝜃2 − 𝜃1 < 1
−1 < 𝜃2 < 1,

                                                                                                           (2.32) 

yang mana hal ini sejajar dengan kondisi stasioner pada model AR(2). 

ACF dari Proses MA(2) 

Autokovarian dari proses MA(2) adalah 

𝛾𝑘 =

{
 

 
(1 + 𝜃1

2 + 𝜃2
2)𝜎𝑎

2,             𝑘 = 0,

−𝜃1(1 − 𝜃2)𝜎𝑎
2,                𝑘 = 1,

−𝜃2𝜎𝑎
2                                𝑘 = 2,

0,                                           𝑘 > 2

                                                                 (2.33) 

Fungsi autokorelasi menjadi  

𝜌𝑘 =

{
 
 

 
 
−𝜃1(1 − 𝜃2)

1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2 ,     𝑘 = 1

−𝜃2
1 + 𝜃1

2 + 𝜃2
2 ,       𝑘 = 2

0,                             𝑘 > 2

                                                                               (2.34) 

dengan terpotong setalah lag ke 2. 

PACF dari Proses MA(2) 

PACF dari proses MA(2) adalah 

𝜙11 = 𝜌1 

𝜙22 =
𝜌2 − 𝜌1

2

1 − 𝜌1
2  

𝜙33 =
𝜌1
3 − 𝜌1𝜌2(2 − 𝜌2)

1 − 𝜌2
2 − 2𝜌1

2(1 − 𝜌2)
 

⋮ 

Proses MA(2) mengandung proses MA(1) untuk kasus tertentu. Sehingga 

PACF grafiknya meluruh secara eksponensial atau gelombang sinus tergantung 

pada tanda dan besaran dari 𝜃1 dan 𝜃2 atau ekuivalen dengan akar (1 − 𝜃1𝐵 −
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𝜃2𝐵
2) = 0. Grafik PACF akan berbentuk gelombang sinus yang teredam jika akar 

dari (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2) = 0 kompleks. 

2.1.1.2.3 Proses Moving Average Orde q MA(q) Secara Umum 

Secara umum proses moving average orde 𝑞 MA(𝑞) adalah 

�̇�𝑡 = (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2 −⋯− 𝜃𝑞𝐵

𝑞)𝑎𝑡 ,                                                              (2.35) 

ACF dari Proses MA(𝒒) 

Autokovarian dari proses MA(𝑞) adalah 

𝛾𝑘 = {
𝜎𝑎
2(−𝜃𝑘 + 𝜃1𝜃𝑘+1 +⋯+ 𝜃𝑞−𝑘𝜃𝑞),             𝑘 = 1,2, … , 𝑞,

0,                                                          𝑘 > 𝑞
                     (2.36) 

Jadi fungsi autokorelasi menjadi  

𝜌𝑘 = {

−𝜃𝑘 + 𝜃1𝜃𝑘+1 +⋯+ 𝜃𝑞−𝑘𝜃𝑞
1 + 𝜃1

2 +⋯+ 𝜃𝑞2
,     𝑘 = 1,2,… , 𝑞,

0,                                           𝑘 > 𝑞
                                    (2.37) 

Fungsi Autokorelasi pada MA(𝑞) terpotong setalah lag ke 𝑞. 

PACF dari Proses MA(𝒒) 

Secara umum PACF dari proses MA(𝑞) adalah 

𝜙𝑘𝑘 =
−𝜃1

2(1 − 𝜃1
2)

1 − −𝜃1
2(𝑘+1)

, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 ≥ 1.                                                                      (2.38) 

Sehingga PACF grafiknya meluruh secara eksponensial dan atau 

gelombang sinus tergantung sifat akar dari (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2) = 0. Grafik PACF 

akan berbentuk gelombang sinus yang teredam jika beberapa akarnya kompleks. 

2.2.1.2 Proses Autoregressive Moving average ARMA (𝒑, 𝒒) 

Secara umum proses ARMA (p,q) didefinisikan sebagai berikut: 

{�̇�𝑡} adalah proses ARMA (p,q) jika {�̇�𝑡} stasioner untuk sebarang t. 
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�̇�𝑡 −𝜙1�̇�𝑡−1 −⋯−𝜙𝑝�̇�𝑡−𝑝 = 𝑎𝑡 + 𝜃1𝑎𝑡−1 +⋯+ 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 

dimana {𝑎𝑡}~𝑊𝑁(0, 𝜎
2) dan polinomial (1 − 𝜙1𝓏 − ⋯− 𝜙𝑝𝓏

𝑝) dan (1 + 𝜃1𝓏 +

⋯+ 𝜃𝑞𝓏
𝑞) tidak mempunyai faktor umum. 

Akan lebih mudah untuk menggunakan bentuk yang lebih ringkas dari 

persamaan di atas  

𝜙𝑝(𝐵)�̇�𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)𝑎𝑡,                                                                                                  (2.39) 

dimana 𝜙𝑝(. ) dan𝜃𝑞(. ) adalah derajat polinomial ke p dan q dari 𝜙𝑝(𝓏) = 1 −

𝜙1𝓏 − ⋯−𝜙𝑝𝓏
𝑝 dan 𝜃𝑞(𝓏) = 1 + 𝜃1𝓏 + ⋯+ 𝜃𝑞𝓏

𝑞, dan B adalah operator 

backward shift (𝐵𝑗𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑗 , 𝐵
𝑗𝑎𝑡 = 𝑎𝑡−𝑗 , 𝑗 = 0,±,… ) (Peter Brokwell: 88). 

     Agar proses tersebut invertibel, maka akar dari 𝜙𝑝(𝐵) = 0 dan 𝜃𝑞(𝐵) =

0 terletak di luar satuan lingkaran. Juga, diasumsikan 𝜙𝑝(𝐵) = 0 dan 𝜃𝑞(𝐵) = 0 

tidak berbagi akar yang sama. Selanjutnya proses ini disebut sebagai proses atau 

model ARMA (𝑝, 𝑞), dengan 𝑝 dan 𝑞 masing-masing mengindikasikan orde dari 

autoregressive dan moving average. 

ACF untuk Proses ARMA (𝒑, 𝒒) 

Persamaan ACF untuk proses ARMA (𝑝, 𝑞) adalah 

𝜌𝑘 = 𝜙1𝜌𝑘−1 +⋯+ 𝜙𝑝𝜌𝑘−𝑞        𝑘 ≥ (𝑞 + 1).                                                     (2.40) 

Persamaan di atas memenuhi persamaan yang sejenis dengan persamaan berorder 

𝑝 untuk proses AR. Karena itu, autokorelasi dari ARMA (𝑝, 𝑞) terpotong setelah 

lag ke-𝑞 seperti pada proses AR(𝑝), yang hanya bergantung pada paremater 

autoregressive pada model. Autokorelasi 𝑞 pertama 𝜌𝑞 , 𝜌𝑞−1, … , 𝜌1, namun, 
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tergantung pada kedua parameter autoregressive dan moving average dalam model 

dan berfungsi sebagai nilai awal untuk pola. 

PACF untuk Proses ARMA (𝒑, 𝒒) 

Karena proses ARMA mengandung proses MA pada kasus tertentu, maka 

PACF ARMA juga merupakan campuran dari meluruh secara eksponensial atau 

gelombang sinus tergantung pada akar dari 𝜙𝑝(𝐵) = 0 dan 𝜃𝑞(𝐵) = 0 

2.2.2 Model Runtun Waktu Non-Stasioner 

2.2.2.1 Non-Stasioner Terhadap Mean 

Proses nonstasioner terhadap mean merupakan suatu masalah serius dalam 

estimasi model time series. Namun data time series yang tidak stasioner dapat 

ditransformasi menjadi data time series yang stasioner, sehingga ARIMA juga 

dapat digunakan untuk data time series yang tidak stasioner. Diferensi merupakan 

suatu bentuk transformasi untuk menstasionerkan data runtun waktu yang tidak 

stasioner dalam mean. Diferensi merupakan sebuah operasi yang menghitung 

besarnya urutan perubahan nilai pada sebuah data time series. Data time series yang 

distasionerkan dengan proses diferensi yang sesuai, memiliki mean yang mendekati 

nol. 

Untuk melakukan diferensi terhadap sebuah data time series, didefinisikan 

sebuah variabel baru 𝑤𝑡 yang merupakan deretan besarnya perubahan pada runtun 

waktu 𝑧𝑡 , yakni 

𝑤𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1,     𝑡 = 2,3,… , 𝑛                                                                             (2.41) 
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Time series  𝑤𝑡 disebut diferensi pertama dari 𝑧𝑡. Jika diferensi pertama 

tidak menghasilkan time series yang memiliki mean konstan, maka didefinisikan 

kembali 𝑤𝑡 sebagai diferensi pertama dari diferensi pertama 

𝑤𝑡 = (𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1) − (𝑧𝑡−1 − 𝑧𝑡−2),     𝑡 = 3,4,… , 𝑛                                             (2.42) 

Sekarang 𝑤𝑡 disebut diferensi kedua dari karena merupakan hasil dari 

diferensi kedua dari 𝑧𝑡. Umumnya, diferensi pertama sudah cukup untuk 

memperoleh mean yang stasioner (Hendikawati, 2014: 14). 

2.2.2.2 Non-Stasioner Terhadap Varian dan Autocovarian 

Menurut Wei (2006:80) proses diferensi dapat digunakan untuk mengurangi 

time series non-stasioner homogen menjadi time series yang stasioner. Non-

stasioner untuk kali ini bukan dikarenakan tergantung mean tetapi karena 

tergantung pada variansi dan autocovarian. Untuk mengurangi 

ketidakstasionerannya maka perlu dilakukan transformasi selain diferensi. 

Sebuah proses yang stasioner terhadap mean belum tentu stasioner teradap 

varian dan autokovariannya. Sebuah proses yang tidak staioner terhadap mean 

bagaimanapun juga akan tidak stasioner terhadap variansi dan autokovariannya.  

Tidak semua seri non-stasioner dapat ditransformasikan ke seri stasioner 

dengan menggunakan differensi. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan 

transformasi yang tepat untuk menstabilkan variannya. Berikut beberapa nilai 𝝀 

yang umum digunakan beserta transformasinya: 
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Tabel 2.1 Transformasi Nilai 𝝀 

Nilai 𝝀 Transformasi 

-1 
1

𝑍𝑡
 

-0,5 
1

√𝑍𝑡
 

0 𝐿𝑛 𝑍𝑡 

0,5 √𝑍𝑡 

1 𝑍𝑡 (tidak ada transformasi) 

 

2.2.2.3 Proses Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Secara umum persamaan ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) adalah 

𝜙𝑝(𝐵)(1 − 𝐵)
𝑑𝑍𝑡 = 𝜃0 + 𝜃𝑞(𝐵)𝑎𝑡                                                                       (2.43) 

dengan operator stasioner untuk AR adalah 𝜙𝑝(𝐵) = 1 − 𝜙1𝐵 −⋯− 𝜙𝑝𝐵
𝑝 dan 

operator invertibel untuk MA adalah 𝜃𝑞(𝐵) = 1 − 𝜃1𝐵 − ⋯− 𝜃𝑞𝐵
𝑞  tidak berbagi 

faktor umum, dan (1 − 𝐵)𝑑𝑍𝑡 adalah operator diferensi. Parameter 𝜃0 memainkan 

aturan yang berbeda untuk 𝑑 = 0 dan 𝑑 > 0. Ketika 𝑑 = 0,  proses aslinya 

stasioner dan 𝜃0 terhubung dengan prosesnya, yaitu 𝜃0 = 𝜇 (1 − 𝜙1 −⋯−𝜙𝑝). 

Ketika 𝑑 ≥ 1, 𝜃0 disebut bentuk tren deterministik. 

Hasil dari model nonstasioner homogen di atas disebut sebagai model 

autoregressive integrated moving average dari orde (𝑝, 𝑑, 𝑞) dan dinotasikan 

dengan model dengan ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞). 

2.3 Seasonal Autoregressive Moving Average (SARIMA) 

Data time series sering kali menampilkan perilaku periodik. Sebuah 

rangkaian periodik memiliki pola yang berulang setiap waktu periode ke 𝑠, dimana 

𝑠 > 1. Pengalaman menunjukkan bahwa model ARIMA sering menghasilkan 
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perkiraan yang baik dari data periodik. Salah satu jenis yang paling umum dari 

perilaku periodik adalah variasi musiman dengan 𝑠 untuk menunjukkan panjang 

periodisitas.  

Model ARIMA untuk waktu musiman dibangun dengan menggunakan 

prosedur pemodelan berulang yang sama untuk data non musiman: identifikasi, 

estimasi, dan pemeriksaan diagnostik. Dengan data musiman maka harus 

melakukan diferensi beberapa kali pada observasi dengan panjang s (Pankratz, 

1983:265). 

Dalam Rosadi (2011), secara umum untuk membuat model bagi data 

musiman dapat menggunakan dua jenis model, yaitu model aditif dan model 

multiplikatif musiman. 

(1) Model Aditif Musiman 

Pada model ini kompenen musiman berinteraksi dengan komponen 

musiman dalam model secara aditif, dinyatakan sebagai model SARIMA ((p,P), 

(d,D), (q,Q))s. 

(2) Model Multiplikatif Musiman 

Pada model ini komponen musiman berinteraksi dengan komponen 

nonmusiman dalam model secara multiplikatif (berbentuk perkalian). 

Secara umum, model ARIMA musiman dinyatakan sebagai berikut: 

𝜙𝑝(𝐵)Φ𝑃(𝐵
𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵)𝐷�̇�𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵

𝑠)𝛼𝑡                                             (2.44) 

dengan 

�̇� = {
𝑍𝑡 − 𝜇,      𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 = 𝐷 = 0
𝑍𝑡 ,           𝑠𝑒𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘𝑛𝑦𝑎.
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Φ𝑃(𝐵
𝑠) = 1 −Φ1𝐵

𝑠 −⋯−Φ𝑃𝐵
𝑠  dan Θ𝑄(𝐵

𝑠) = 1 + Θ1𝐵
𝑠 +⋯+ Θ𝑄𝐵

𝑠  

komponen autoregressive dan moving average untuk musiman (Wei, 2006:167) 

Teori dan estimasi ACF dan PACF ini memainkan peran yang sama dalam 

pembangunan model ARIMA musiman seperti dalam pembangunan model 

nonmusiman. Pada tahap identifikasi estimasi ACF dan PACF ini dihitung dari data 

yang tersedia. Kemudian dibandingkan, sehingga diketahui ACF dan PACF 

teroritis dan model tentatif dipilih berdasarkan perbandingan ini. Parameter dari 

model diestimasi dan tahap estimasi residual kemudian dianalisis dengan residual 

ACF untuk melihat apakah konsisten dengan hipotesis bahwa kejadian acaknya 

independen. Jika hipotesis ditolak, maka struktur dalam residual ACF dapat 

digunakan untuk membantu secara tentatif mengidentifikasi model lain (Pankratz, 

1893: 270). 

2.4 Metode Autoregressive Intergrated Moving Average with 

Exogenous Input (ARIMAX) 

Salah satu model runtun waktu yang dapat dipandang sebagai perluasan 

model runtun waktu ARIMA/SARIMA adalah model ARIMAX/SARIMAX. 

Model ARIMAX sendiri merupakan model ARIMA dengan variabel eksogen. 

Dalam model ini faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen 𝑍 pada 

waktu ke-𝑡 dipengaruhi tidak hanya oleh fungsi variabel 𝑍 dalam waktu (dalam 

bentuk model time series tertentu, seperti ARIMA/SARIMA) tetapi juga oleh 

variabel-variabel independen lain pada waktu ke –𝑡.  

Model ARIMAX dan SARIMAX memberikan kerangka pemodelan yang 

diperlukan untuk memperbaiki masalah autokorelasi dengan mendiskripsikan 



27 

 

 

 

bentuk error dari model regresi linear dengan proses ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) dan 

SARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠 masing-masing. Secara umum, bentuk model 

ARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞) dan SARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃,𝐷,𝑄)𝑠 dapat diberikan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

ARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞) 

(1 − 𝐵)𝑑𝜙𝑝(𝐵)𝑍𝑡 = 𝜇 + 𝜃𝑞(𝐵)𝑎𝑡 + 𝛽1𝑋1,𝑡 + 𝛽2𝑋2,𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘,𝑡               (2.45) 

SARIMAX (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠 

𝜙
𝑝
(𝐵)Φ𝑃(𝐵

𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵)𝐷𝑍𝑡

= 𝜇 + 𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵
𝑠)𝛼𝑡 + 𝛽1𝑋1,𝑡 + 𝛽2𝑋2,𝑡 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘,𝑡           (2.46) 

dengan persamaan pertama adalah persamaan untuk model ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) dan 

persamaan kedua adalah persamaan untuk model SARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠, 

dengan 𝑍𝑡 adalah variabel dependen pada waktu ke-t,   𝑋1,𝑡 , 𝑋2,𝑡, … , 𝑋𝑘,𝑡 B  variabel 

eksogen pada waktu ke-t, , 𝜙𝑝(𝐵) = 1 − 𝜙1𝐵 −⋯−𝜙𝑝𝐵
𝑝  dan 𝜃𝑞(𝐵) = 1 +

𝜃1𝐵 +⋯+ 𝜃𝑞𝐵
𝑞 adalah komponen autoregressive dan moving average untuk 

proses non-musiman, Φ𝑃(𝐵
𝑠) = 1 −Φ1𝐵

𝑠 −⋯−Φ𝑃𝐵
𝑠 dan Θ𝑄(𝐵

𝑠) = 1 +

Θ1𝐵
𝑠 +⋯+ Θ𝑄𝐵

𝑠 adalah komponen autoregressive dan moving average untuk 

proses musiman (Cools, 2009:7). 

Dalam model ini 𝑍𝑡 dan 𝑋𝑖,𝑡 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑘 adalah data runtun waktu yang 

diasumsikan stasioner. Jika hanya 𝑍𝑡 yang tidak stasioner (mengandung tren), maka 

model ARIMAX/SARIMAX ini dapat digunakan dengan menambahkan 

komponen model integrated (diferens) ke dalam 𝑍𝑡, sedangkan jika 𝑍𝑡 stasioner 
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tetapi 𝑋𝑖,𝑡, 𝑖 = 1,2,… , 𝑘 tidak stasioner maka model tersebut dapat langsung 

digunakan (Rosadi, 2012: 183). 

Dalam Bierens (1987), langkah pertama dalam membangun model 

ARIMAX adalah mengidentifikasi model ARIMA yang sesuai dengan variabel 

dependen. Konsep model ARIMAX juga membutuhkan pengujian stasioner 

terhadap variabel eksogen sebelum melakukan pemodelan. Variabel yang telah 

ditransformasi ditambahkan pada model ARIMA pada tahap kedua, dengan 

panjang lag 𝑟 juga di estimasi. 

Menurut Andrew, dkk (2013, 34-36) terdapat enam asumsi statistik yang 

harus diperiksa/diperiksa kembali untuk memastikan bahwa model ARIMAX yang 

dihasilkan valid pada setiap tahap. Dua dari enam asumsi ini (dilambangkan sebagai 

asumsi 1 dan 2) berhubungan dengan residual yang dihasilkan oleh model, dan 

empat lainnya (dilambangkan sebagai asumsi 3-6) berhubungan dengan variabel 

eksogen yang membangun model. 

(1) Asumsi 1.  

Variabel eksogen tidak harus menampilkan bukti menerima umpan dari 

variabel dependen. Artinya, kandidat variabel eksogen yang baik harus 

menunjukkan hubungan sebab akibat yang signifikan dengan variabel dependen 

tanpa variabel dependen harus menunjukkan hubungan sebab akibat dengan 

variabel eksogen. Jika terdeteksi hubungan sebab akibat yang terbalik, variabel 

eksogen harus dikeluarkan dari kandidat variabel eksogen. Tes ini harus dilakukan 

pada variabel dependen dan independen dalam bentuk yang sekarang (sebelum di 

transformasi atau setelah transformasi). 
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(2) Asumsi 2.  

Tanda koefisien untuk masing-masing variabel eksogen yang signifikan harus 

masuk akal, diharapkan tanda koefisien untuk variabel eksogen dapat ditentukan 

sebelum membangun model dengan memeriksa tanda-tanda koefisien korelasi 

variabel eksogen yang menunjukkan korelasi yang signifikan dengan variabel 

dependen. Jika variabel dependen diperlukan transformasi untuk mencapai 

stasioner, maka transformasi yang sama juga akan diterapkan pada variabel 

eksogennya, dan analisis korelasi bivariatnya kemudian akan fokus pada variabel 

yang telah berubah. 

(3) Asumsi 3. 

Variabel eksogen yang telah memenuhi asumsi di atas harus tidak 

menunjukkan tingkat signifikan dalam multikolinearitas. Untuk memenuhi kondisi 

ini, maka dilakukan uji signifikasi multikolinearitas menggunakan faktor varians 

inflasi (VIF =1/[1 − 𝑅2]) untuk memastikan semuanya cukup linear. Ketika 

multikolinearitas antara variabel eksogen terlalu kuat, estimasinya menjadi tidak 

efisien, menyebabkan standar eror dari estimasi menjadi besar dan menghasilkan 

𝑝-values terlalu besar. Nilai VIF kurang atau sama dengan (≤)10 umumnya 

dianggap menunjukkan tingkat penerimaan korelasi antara variabel eksogen. 

Perhitungan VIF harus dilakukan untuk masing-masing variabel independen 

dinyatakan dalam bentuk saat ini (yaitu, setelah dirubah atau sebelum diubah).  

 

 

(4) Asumsi 4. 
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Estimasi koefisien untuk variabel eksogen harus berbeda secara signifikan 

dari 0, sebagaimana dinilai oleh nilai 𝑡 statistiknya. Namun, perhitungan tingkat 

signifikansi nilai 𝑡 statistik (𝑝-values) untuk koefisien regresi mengasumsikan 

bahwa residual regresi white noise. Jika Asumsi 2 dilanggar, dan residual ini tidak    

white noise, maka korelasi serial harus dihilangkan dengan pemodelan  ARIMA.  

(5) Asumsi 5. 

Pembangunan model ARIMAX tidak dapat dimulai sampai data runtun 

waktu tersebut stationer. Hal ini diperlukan agar mean dan varians dari residual 

tidak berubah dari waktu ke waktu. Tingkat stasioneritas dari residual secara 

statistik dapat dievaluasi menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF test). 

Sama seperti pada saat membangun model ARIMA, 𝑝-values untuk uji Augmented 

Dickey-Fuller harus bernilai kecil memastikan stasioneritas. Jika residual yang 

dihasilkan oleh regresi tidak cukup stasioner, maka dapat dilakukan diferensi (atau 

transformasi lain) pada variabel terikat dan seluruh variabel eksogen. 

(6) Asumsi 6.  

Selain stasioneritas, residual harus tidak menunjukkan korelasi serial yang 

signifikan (yaitu, autokorelasi). Jika terdapat korelasi serial yang signifikan antara 

residual, itu dapat dikurangi dengan menambahkan kombinasi yang tepat dari satu 

atau lebih AR dan atau MA yang signifikan yang dapat diidentifikasi dari masing-

masing PACF dan ACF. 

 

2.5 Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE) 
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Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan model terbaik. Salah satu 

kriteria yang dapat digunakan pada pemilihan model terbaik yaitu sMAPE 

(Symmetric Mean Absolute Percentage Error). Rumus sMAPE didefinisikan 

sebagai berikut: 

𝑠𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑍𝑡 − �̂�𝑡|

(
1
2
(𝑍𝑡 + �̂�𝑡))

𝑛

𝑡=1

                                                                             (2.47) 

Dengan 𝑍𝑡: niai riil 

�̂�𝑡: nilai hasil peramalan. 

Dengan menggunakan SMAPE dapat terhindar dari nilai error yang besar 

ketika nilai real mendekati nol dan selisih yang besar antar prosentase nilai absolute 

error ketika nilai riil lebih besar dari nilai hasil peramalan dan sebaliknya. Selain 

itu, sMAPE berfluktuasi antara -200% dan 200%, sedangkan ukuran non-simetris 

tidak memiliki batas (Makridakis, 2000: 461). 

2.6  Program R 

R merupakan suatu sistem analisis statistika yang relatif lengkap sebagai hasil 

dari kolaborasi riset berbagai statistikawan di seluruh dunia. Pada awalnya R 

dikembangkan dengan bahasa LISP dan diimplementasikan berdasarkan sistem 

semantik Scheme di bawah sistem operasi Macinthos. Saat ini kode sumber kernel 

R dikembangkan oleh R Development Core Team, sedangkan pengembangan dan 

kontribusi yang berupa kode/pustaka (library), pelaporan galat (error) dan bug, dan 

pembuatan dokumentasi untuk R dilakukan oleh masyarakat statistikawan di 

seluruh dunia. R bersifat multiplatform, dengan fail instalasi biner/fail tar yang 

tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac OS, Mac OS X, Free BSD, NetBSD, 
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Linux, Irix, Solaris, AIX dan HPUX. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan 

progra R, yaitu sebagai berikut (Rosadi, 2011: 1-4). 

1. Kelebihan 

a) Probabilitas, jika memilih perangkat lunak ini, pengguna (user) bebas 

untuk mempelajari dan menggunakannya sampai kapan pun (berbeda, 

misalnya dengan lisensi perangkat lunak berversi pelajar). 

b) Multiplatform, R merupakan sistem operasi multiplatform, lebih 

kompatibel daripada perangkat lunak statistika mana pun yang pernah ada. 

Dengan demikian, jika pengguna memutuskan untuk berpindah sistem 

operasi, penyesuaiannya akan relatif lebih mudah untuk dilakukan. 

c) Umum dan berada di barisan terdepan, berbagai metode analisis statistika 

(metode klasik maupun metode baru) telah diprogramkan ke dalam bahasa 

R. Dengan demikian, perangkat lunak ini dapat digunakan untuk berbagai 

macam analisis statistika, baik pendekatan klasik maupun pendekatan 

statistika modern. 

d) Bisa diprogram, pengguna dapat memprogramkan metode baru atau 

mengembangkan modifikasi dari fungsi-fungsi analisis statistika yang 

telah ada dalam sistem R. 

e) Bahasa berbasis analisis matriks, bahasa R sangat baik untuk melakukan 

pemrograman dengan baris matriks (seperti halnya dengan bahasa 

MATLAB atau GAUSS). 

f) Fasilitas grafik yang relatif baik. 

2. Kelemahan 
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a) Point and Click GUI, interaksi utama dengan R bersifat Command Line 

Interface (CLI), walaupun saat ini telah tersedia menu Point and Click GUI 

(Graphical User Interface) sederhana untuk keperluan analisis statistika 

tertentu, seperti paket R Commander yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengajaran statistika dasar dan R Commander Plugins untuk GUI bagi 

keperluan beberapa analisis statistika lainnya. Dengan demikian, untuk 

dapat menggunakan R diperlukan penyesuaian-penyesuaian oleh pengguna 

yang telah terbiasa dengan fasilitas Point and Click GUI. 

b) Ketidaktersediaan sejumlah fungsi statistik, walaupun analisis statistika 

dalam R sudah cukup lengkap, tidak semua metode statistika 

diimplementasikan ke dalam bahasa R (pada kenyataannya tidak pernah ada 

perangkat lunak statistika yang mengimplementasikan semua teknik 

analisis statistika yang ada di dalam literatur). Namun, karena R dapat 

dikatakan sebagai lingua franca untuk keperluan komputasi statistika 

modern saat ini, ketersediaan serta kelengkapan fungsi-fungsi tambahan 

dalam bentuk paket/pustaka hanya masalah waktu saja. 

 

2.7 Sea Surface Temperature (SST) El-Nino 

El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan 

meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) di samudra 

Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian tengah dan timur 

(sekitar pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling 

terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya 
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penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya 

penyimpangan iklim. 

Dalam kondisi iklim normal, suhu permukaan laut di sekitar Indonesia 

(pasifik ekuator bagian barat) umumnya hangat dan karenanya proses penguapan 

mudah terjadi dan awan-awan hujan mudah terbentuk. Namun ketika fenomena el-

nino terjadi, saat suhu permukaan laut di pasifik ekuator bagian tengah dan timur 

menghangat, justru perairan sekitar Indonesia umumnya mengalami penurunan 

suhu (menyimpang dari biasanya). Akibatnya, terjadi perubahan pada peredaran 

masa udara yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan-awan hujan di 

Indonesia (Supari, 2014). 

Trenberth (2016) mengatakan Ada beberapa indeks yang digunakan untuk 

memantau tropis Pasifik, yang semuanya didasarkan pada rata-rata anomali SST di 

suatu wilayah tertentu. Biasanya anomali dihitung relatif terhadap periode dasar 

dari 30 tahun. Indeks Niño 3.4 dan Oceanic Nino Index (ONI) merupakan indeks 

yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan kejadian El Niño dan La Niña. 

Indeks lain digunakan untuk membantu mencirikan sifat unik dari setiap peristiwa. 

Penomoran Niño 1,2,3, dan 4 berdasarkan daerah yang berhubungan dengan 

penetapan label untuk trek kapal yang melintasi wilayah tersebut. Wilayah Indeks 

SST El-Nino dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Niño 1 + 2 (0-10S, 90W-80W): Wilayah Niño 1 + 2 merupakan wilayah 

terkecil dan paling timur dari daerah Niño SST, dan sesuai dengan wilayah pesisir 

Amerika Selatan di mana El Niño pertama kali diakui oleh populasi lokal. Indeks 

ini cenderung memiliki varians terbesar dari indeks Niño SST. 
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Niño 3 (5N-5S, 150W-90W): Daerah ini dulunya fokus utama untuk 

memantau dan memprediksi El Nino, namun para peneliti kemudian mengetahui 

bahwa wilayah kunci untuk digabungkan interaksi laut-atmosfer untuk ENSO 

terletak di sebelah barat. Oleh karena itu, Nino 3.4 dan ONI menjadi disukai untuk 

mendefinisikan El Niño dan La Niña acara. 

Nino 3.4 (5N-5S, 170W-120W): Anomali Niño 3.4 dapat dianggap mewakili 

rata-rata SST katulistiwa di Pasifik dari sekitar dateline ke pantai Amerika Selatan. 

Indeks Niño 3.4 biasanya menggunakan rata-rata 5-bulan berjalan, dan peristiwa El 

Niño atau La Niña didefinisikan ketika Niño 3.4 SPL melebihi +/- 0.4C untuk 

jangka waktu enam bulan atau lebih. 

ONI (5N-5S, 170W-120W): ONI menggunakan kawasan yang sama dengan 

indeks Niño 3.4. ONI menggunakan rata-rata 3-bulan berjalan, dan harus 

diklasifikasikan sebagai El Niño atau La Niña, anomali harus melebihi + 0.5C atau 

-0.5C setidaknya selama lima bulan berturut-turut. Ini adalah definisi operasional 

yang digunakan oleh NOAA. 

Niño 4 (5N-5S, 160E-150W): Indeks Niño 4 menangkap anomali SST di 

khatulistiwa Pasifik tengah. wilayah ini cenderung memiliki varians kurang dari 

daerah Niño lainnya. 
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Gambar 2.1. Wilayah Indeks SST El-Nino 

2.8 Kerangka Berpikir 

Wilayah Indonesia yang terletak diantara dua samudera yaitu Samudera 

Pasifik dan Samudera Hindia kondisi iklimnya akan dipengaruhi oleh fenomena El-

Nino yang terjadi di Samudera Pasifik. Menurut catatan BMKG pada tahun 2015, 

kondisi curah hujan di Indonesia berada di bawah normal, hal ini dikarenakan 

adanya fenomena El-Nino. Hal ini menyebabkan adanya kekeringan disebagian 

wilayah di Indonesia. Jelas bahwa curah hujan di Indonesia dipengaruhi fenomena 

El-Nino. 

 Time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel 

yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat secara berurutan menurut urutan 

waktu kejadian dengan interval waktu yang tetap. Ciri observasi mengikuti time 

series adalah interval waktu antar indeks waktu 𝑡 dapat dinyatakan dalam satuan 

waktu yang sama (identik). Pada beberapa kasus time series faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel dependen 𝑌 pada waktu ke-𝑡 dipengaruhi tidak hanya oleh 

fungsi variabel 𝑌 dalam waktu tetapi juga oleh variabel-variabel independen lain 

pada waktu ke-𝑡. Untuk dapat meramalkan data dengan beberapa variabel 

independen yang mempengaruhi maka model yang dapat digunakan adalah model 

Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Input (ARIMAX). 

Metode ARIMAX sendiri merupakan metode pengembangan dari metode Box-

Jenkins ARIMA.  

Beberapa penelitian sebelumya menyatakan bahwa metode ARIMAX lebih 

baik dalam meramalkan suatu data dengan menambahkan variabel 
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eksogen/prediktornya dibandingkan dengan metode ARIMA yang hanya 

menggunakan satu data tersebut. Analisis metode ARIMAX pada umumnya sama 

dengan metode ARIMA yaitu melakukan prapemrosesan data dan identifikasi 

model stasioner, estimasi model, cek diagnostik dan pemilihan model terbaik. 

Model ARIMAX dianalisis untuk peramalan data curah hujan dengan 

variabel prediktor El-Nino. Pada tahap estimasi model, variabel El-Nino sebagai 

variabel prediktor ikut dimasukkan ke dalam estimasi model. Sehingga pada tahap 

estimasi model terdapat dua variabel yang secara bersama-sama dilakukan estimasi 

model untuk memperoleh model ARIMAX yang sesuai. Hasil estimasi model 

tersebut kemudian dilakukan cek diagnostik dan pemilihan model terbaik yang 

digunakan untuk meramalkan curah hujan dengan variabel prediktor El-Nino untuk 

periode berikutnya. Berikut gambaran umum dari kerangka penelitian ini, dapat 

dilihat pada Gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Diagram Alur Kerangka Berpikir 

Data Curah Hujan dengan Variabel Prediktor El-Nino 

Analisis Asumsi dalam 

Metode ARIMAX 

Estimasi Model ARIMAX dengan 

memasukkan variabel prediktor El-Nino 

Pemilihan Model Terbaik 

Meramalkan Curah Hujan dengan Variabel 

Prediktor El-Nino menggunakan Model Terbaik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan analisis dengan metode ARIMAX untuk data curah hujan 

bulanan Gunungpati Semarang dengan SST El-Nino 3.4 sebagai variabel 

eksogen, diperoleh model terbaik yaitu model SARIMAX(1,0,0)(1,0,1)12 

dan berikut persamaan model SARIMAX(1,0,0)(1,0,1)12, 

𝑍𝑡 = 𝛼𝑡 + 0,6442𝛼𝑡−12 + 0,8358𝑍𝑡−12 + 0,4482𝑍𝑡−1 + 0,374𝑍𝑡−13

+ 6,2922𝑋𝑡 

2. Hasil peramalan dengan model terbaik SARIMAX(1,0,0)(1,0,1)12 

menunjukkan curah hujan Bulan Gunungpati Semarang Bulan Januari 2015 

sebesar 384,25mm, Bulan Februari 208,04mm, Bulan Maret 233,94mm, 

Bulan April sebesar 214,14mm dengan kriteria menengah, Bulan Mei 

sebesar 183,79mm, Bulan Juni sebesar 169,18mm, Bulan Juli sebesar 

123,49mm, Bulan Agustus sebesar 98,85mm, Bulan September sebesar 

106,09mm, Bulan Oktober sebesar 153,04mm, Bulan November sebesar 

308,52mm dan Bulan Desember sebesar 280,45mm, dengan nilai eror 

sMAPE sebesar 1,05. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti mengenai analisis menggunakan 

ARIMAX untuk data curah hujan dengan menambahkan variabel eksogen 

yang lain agar variabel dependen curah hujan lebih dapat dijelaskan. 

2. Untuk peramalan variabel dependen Z dengan menggunakan metode 

ARIMAX dapat menggunakan variabel eksogen X (jika tersedia) yang asli 

untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih baik. 
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