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ABSTRAK 
 
 
Noviandari, Evyta. 2009. Metode Peramalan Terbaik Antara Metode Runtun 
Waktu dan Metode Deseasonalising Sebagai Metode Permalan Pada Perhitungan 
Tingkat Suku Bunga di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Jurusan Matematika. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 
Drs. Supriyono, M.Si, Dra. Sunarmi, M.Si. 
 
Kata Kunci : forecasting, Runtun Waktu, Deseasonalizing 
 

Tingkat kepercayan para investor terhadap stabilitas ekonomi mempengaruhi 
pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya di BEI. Suku bunga dan 
prakiraan nilainya di masa depan merupakan salah satu masukan yang penting dalam 
keputusan investasi. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam peramalan adalah 
metode runtun waktu dan metode deseasonalizing. Tidak ada suatu metode peramalan 
yang paling baik dan selalu cocok yang digunakan dalam meramalkan semua hal. Oleh 
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan metode 
runtun waktu dan metode deseasonalizing untuk meramalkan tingkat suku bunga di BEI. 

  Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana penggunaan metode Runtun 
Waktu dan metode Deseasonalizing untuk peramalan tingkat suku bunga di BEI, metode 
peramalan yang  manakah yang terbaik untuk peramalan tingkat suku bunga di BEI , serta 
berapakah ramalan besarnya tingkat suku bunga di BEI dari metode terbaik tersebut pada 
masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penggunaan metode Runtun Waktu dan metode Deseasonalizing untuk 
meramalkan tingkat suku bunga di BEI. Untuk mengetahui metode peramalan yang 
terbaik dari kedua metode tersebut untuk meramalkan tingkat suku bunga di BEI, dan 
untuk mengetahui forecast besarnya tingkat suku bunga dari metode terbaik tersebut pada 
masa yang akan datang. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
metode dokumenasi yang diperoleh dari data Tingkat Suku SBI pada BI Provinsi Jawa 
Tengah dari tahun 2000 sampai tahun 2007.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, nilai MAE dan MSE hasil peramalan dari 
bulan Januari 2000 sampai bulan Desember 2007 diperoleh 4,0500 dan 26,2355 untuk 
ARIMA  serta 6,56 dan 59,6672 untuk Deseasonalizing. 

Simpulan yang diperoleh adalah model ARIMA yang digunakan untuk peramalan 
adalah ARIMA (1,1,0), Model Deseasonalizing yang digunakan untuk peramalan 
menghasilkan persamaan garis trend 0,626t-44,557ˆ =Y , dari nilai MAE dan MSE 
menunjukkan tingkat keakuratan hasil peramalan dengan ARIMA masih lebih baik dari 
Deseasonalizing untuk data tingkat suku bunga di BEI dari tahun 2000 sampai tahun 
2007, Hasil ramalan data tingkat suku bunga di BEI tahun 2008 adalah Januari 8,02, 
Februari 7,93, Maret 7,87, April 7,80, Mei 7,75, Juni 7,70, Juli 7,65, Agustus 7,60, 
September 7,56, Oktober 7,51, November 7,47, dan Desember 7,42. Untuk Tahun 2009 
adalah Januari 7,38, Februari 7,33, Maret 7,29, April 7,25, Mei 7,20 , Juni 7,16, Juli 7,12, 
Agustus 7,07, September 7,03, Oktober 6,98, November 6,94, dan Desember 6,89 
Dengan hasil penelitian ini disarankan model ARIMA yang lain perlu diteliti untuk 
mendapatkan nilai error ramalan yang lebih kecil. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Situasi perokonomian yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini 

menuntut masyarakat untuk dapat mengelola keuangan yang dimilikinya dengan 

sebaik-baiknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan 

menginvestasikan kekayaan yang dimilikinya, baik dalam bentuk investasi emas, 

rumah, tanah atau saham. Investasi saham ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 

investasi langsung (pembelian saham langsung pada perusahaan yang 

mengeluarkan saham) dan investasi tidak langsung (pembelian saham melalui 

perusahaan investasi yang memiliki portofolio aktifa keuangan dari perusahaan-

perusahaan lain). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah merupakan salah satu bursa efek atau 

pasar modal yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan 

dalam upaya mendukung pembangunan Ekonomi Nasional. BEI berperan juga 

dalam upaya mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk 

menciptakan Pasar Modal Indonesia yang stabil. Perkembangan BEI dipengaruhi 

oleh faktor-faktor makro yaitu inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan 

kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap perkembangan harga saham dan kondisi 
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perusahaan yang menjual saham di BEI. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi 

variabilitas pendapatan saham atau resiko investasi. 

Tingkat kepercayaan para investor terhadap stabilitas ekonomi 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya di BEI. 

Pada umumnya investor melakukan investasi pada lebih dari satu jenis 

perusahaan, maka resiko yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan investasi adalah resiko berfluktuasinya faktor ekonomi makro salah 

satunya tingkat suku bunga. Tingginya tingkat suku bunga sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas di BEI. Kenaikan suku bunga ini merupakan salah satu 

hambatan dalam melakukan investasi, karena dengan adanya kenaikan suku bunga 

investor lebih memilih menanamkan uangnya di Bank dalam bentuk deposito 

daripada harus menginvestasikannya di BEI dalam bentuk saham. Hal ini 

mengakibatkan menurunnya harga saham terutama bagi perusahaan yang telah go-

public, karena perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas dengan 

naiknya suku bunga dan menyebabkan menurunnya ekspektasi investasi sehingga 

investor melakukan penjualan portofolio sahamnya.  

Salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh para investor sebelum 

menanamkan modalnya di BEI adalah melakukan analisis untuk memprediksi 

arah suku bunga di masa yang akan datang. Peramalan tingkat suku bunga sangat 

penting untuk menghindari kerugian dan dapat memperoleh keuntungan dari 

pergerakan tingkat suku bunga tersebut. Peramalan (forecasting) adalah perkiraan 

mengenai suatu kejadian atau peristiwa pada waktu yang akan datang berdasarkan 

data lampau yang dianalisis secara ilmiah. Dengan adanya ramalan, investor dapat 
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merencanakan hal-hal yang akan mereka kerjakan dengan mempertimbangan 

pergerakan tingkat suku bunga. 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam peramalan adalah metode 

runtun waktu dan metode deseasonalizing. Metode runtun waktu merupakan salah 

satu metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kejadian-kejadian 

yang akan datang berdasarkan data masa lampau. Peningkatan suku bunga 

tentunya tetap dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya. Ketika terjadi krisis, 

kenaikan suku bunga terkait dengan upaya yang dilakukan di masa lalu, sehingga 

suku bunga meningkat tanpa terkendali. Begitu juga pada saat perbaikan, 

penurunan suku bunga juga tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan pada 

masa lalu. Metode runtun waktu dikembangkan oleh Box-Jenkins, yakni konsep 

tentang stasioner dan tak stasioner, konsep cara hitung autokovariansi, 

autokorelasi, autokorelasi parsial dan operator backshiff serta operator diferensi. 

Runtun waktu adalah himpunan observasi berurut dalam waktu atau dimensi apa 

saja yang lain. Metode runtun waktu dapat bekerja dengan baik apabila yang 

digunakan bersifat dependen atau berhubungan secara statistik. Langkah-langkah 

dalam peramalan dengan menggunakan metode runtun waktu adalah identifikasi, 

estimasi, verifikasi dan peramalan. Tujuan dari peramalan dengan metode runtun 

waktu adalah menemukan pola dalam data runtun waktu tersebut sehingga dapat 

dilakukan peramalan pada masa yang akan datang. Sedangkan metode 

deseasonalizing adalah metode peramalan yang digunakan untuk menghilangkan 

pengaruh musiman sehingga trend dan siklus dapat diteliti. Untuk menghilangkan 

pengaruh variasi musiman, jumlah suku bunga masing-masing kuartal (yang berisi 
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trend, siklis, pengaruh tak tentu dan musiman) dibagi oleh indeks musim untuk 

kuartal yang bersangkutan. Tidak ada suatu metode peramalan yang paling baik 

dan selalu cocok digunakan dalam meramalkan semua hal. Oleh karena itu harus 

dipilih metode yang paling baik untuk meminimumkan kesalahan peramalan. 

Kebutuhan akan peramalan yang mendesak mengakibatkan perlunya 

menggunakan teknologi komputer yang akan mempercepat proses peramalan. 

Saat ini di pasaran telah ada beberapa software aplikasi komputer untuk 

membantu dalam melakukan peramalan yang cepat dan akurat, terutama yang 

menggunakan analisis runtun waktu. Salah satu software komputer yang 

menggunakan aplikasi untuk melakukan peramalan dengan metode analisis runtun 

waktu yaitu software Minitab. 

Oleh karena hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang penggunaan metode runtun waktu dan metode deseasonalizing untuk 

meramalkan tingkat suku bunga di BEI. 

 

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam peneltian 

ini adalah: 

1. Bagaimana penggunaan metode runtun waktu dan metode deseasonalizing 

untuk peramalan tingkat suku bunga di BEI? 

2. Metode peramalan manakah yang terbaik untuk peramalan tingkat suku bunga 

di BEI? 
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3. Berapakah forecast besarnya tingkat suku bunga di BEI dari metode terbaik 

tersebut pada masa yang akan datang? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk mengatasi ruang lingkup permasalahan pada penulisan skripsi ini, 

diberikan batasan bahwa metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

runtun waktu dan metode deseasonalizing, dan data yang digunakan adalah data  

tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dari bulan Januari 

2001 sampai dengan bulan Desember 2007.   

 

1.4  Penegasan Istilah 

1. Forecasting 

 Forecasting adalah proses atau metode dalam meramal suatu peristiwa yang 

akan terjadi pada masa datang dengan mendasarkan diri pada variabel-variabel 

tertentu (Awat, 1990:2). 

2. Suku Bunga 

 Suku bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh 

pemodal dan juga merupakan ukuran-ukuran biaya modal yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal (Harianto 

dan Sudomo, 2006:66). 

3. Model ARIMA 

 Model ARIMA adalah suatu model runtun waktu nonstasioner homogen yang 

menggunakan prosedur yang praktis dan sederhana bagi penerapan model atau 
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skema Autoregresive dan Moving Average dalam penyusunan ramalan. 

4. Model Autoregresive (AR) 

 Model Autoregresif adalah suatu model yang menggambarkan bahwa variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode 

atau waktu-waktu sebelumnya. 

5. Model Moving Average (MA) 

 Model Moving Average adalah menggambarkan ketergantungan variabel 

terikat Z terhadap nilai error pada waktu sebelumnya yang berurutan. 

4. Metode Deseasonalizing 

 Metode Deseasonalizing adalah salah satu metode peramalan (forecasting) 

dengan cara menghilangkan pengaruh variasi musiman, jumlah data masing-

masing kuartal (yang berisi trend, siklis, pengaruh tak tentu dan musiman) 

dibagi oleh indeks musim untuk kuartal yang bersangkutan. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penggunaan metode runtun waktu dan metode 

deseasonalizing untuk meramalkan tingkat suku bunga di BEI. 

2. Untuk mengetahui metode peramalan yang terbaik untuk meramalkan tingkat 

suku bunga di BEI. 

3. Mengetahui forecast besarnya tingkat suku bunga di BEI dari metode terbaik 

tersebut pada masa yang akan datang . 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama pengambil keputusan 

dalam suatu instansi atau perusahaan bahwa peramalan dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode diantaranya metode runtun waktu dan metode 

Deseasonalizing. 

2. Memberikan informasi cara melakukan peramalan dengan menggunakan 

kedua metode tersebut sehingga dapat dipilih metode yang terbaik untuk 

meramalkan besarnya tingkat suku bunga di BEI pada masa yang akan datang. 

3. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi para (calon) investor di 

dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. 

4. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang khususnya jurusan Matematika program studi Matematika 

terutama bagi yang ingin melakukan peramalan sejenis. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian awal  

Skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 
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2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab 1  :  Pendahuluan  

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Batasan 

Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2 :  Landasan Teori 

Berisi tentang uraian teoritis atau teori-teori yang mendasari 

pemecahan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan 

judul skripsi. 

Bab 3  :  Metode Penelitian 

 Berisi tentang Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data. 

Bab 4 :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai   

peramalan dari data tingkat suku bunga di BEI. 

Bab 5 :  Penutup 

Berisi Simpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir 

Berisi  daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penulisan 

skripsi.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pasar Modal 

2.1.1 Sejarah Singkat Pasar Modal Indonesia 

Pasar modal Indonesia dimulai ketika Pemerintahan Hindia Belanda 

mendirikan Bursa Efek Di Jakarta dengan nama Verenging voor de 

Effectenhandel pada tanggal 14 Desember 1912. Efek efek yang diperdagangkan 

dalam bursa ini terdiri dari saham dan obligasi yang diterbitkan perusahaan milik 

Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi pemerintahan Hindia  Belanda dan 

efek-efek Belanda lain. Kemudian dengan berkembangnya pasar modal di Jakarta, 

pemerintah kolonial Belanda tertarik untuk membuka bursa efek di kota lain, yaitu 

di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 

Agustus 1925. Setelah mengalami perkembangan yang cukup pesat, akhirnya 

kegiatan tersebut terhenti akibat pecahnya Perang Dunia II. Memasuki era 

kemerdekaan, bursa efek kembali diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi 

pemerintah RI tahun 1950. Untuk memantapkan keberadaan bursa efek tersebut 

maka pemerintah mengeluarkan UU darurat tentang Bursa No. 13 Tahun 1951 

yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 Tahun 1952. 

Pada tanggal 10 Agustus 1977 Presiden Republik Indonesia secara resmi 

membuka kembali pasar modal Indonesia yang ditandai dengan go public PT. 

Semen Cibinong. Sejak diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, bursa efek 
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terus berkembang. Pemerintah bersama-sama DPR menyusun UU No. 8 tahun 

1995 tentang pasar modal, sehingga dengan adanya UU ini diperoleh kepastian 

hukum dalam menjalankan usahanya. 

Perkembangan pasar modal Indonesia setelah tahun 1988 menunjukan 

jumlah perkembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data statistik 

perkembangan bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 1988 hanya 

terdapat 24 emiten. Adanya perkembangan tersebut mengharuskan BEJ untuk 

mengotomatisasi operasi perdagangan efek berbasis komputer yang disebut 

dengan Jakarta Automated Trading System (JATS), yang dimulai dioperasikan 

sejak tanggal 22 Mei 1995. 

2.1.2 Manfaat Keberadaan Pasar Modal 

Menurut (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:3) pasar modal memberikan 

banyak manfaat, diantaranya adalah. 

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi 

dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara opimal. 

2. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi 

negara. 

3. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah. 

4. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

5. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek 

yang baik. 
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6. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

 

2.2  Tingkat Suku Bunga 

2.2.1 Pengertian suku bunga 

Menurut (Harianto dan Sudomo, 2006:66) suku bunga adalah ukuran 

keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh pemodal dan juga merupakan 

ukuran-ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menggunakan dana dari pemodal.  

Menurut  (Kasmir, 1998:105) suku bunga adalah balas jasa yang 

diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau 

harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Bunga merupakan sarana yang berfungsi ganda dalam suatu 

perokonomian. Bunga merupakan insentif bagi orang agar mau menabung dan 

mengakumulasikan kekayaan. Ketika mempelajari peran bunga dalam 

perekonomian, para ekonom membagi menjadi dua yaitu tingkat bunga nominal 

dan dan tingkat bunga riil. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang bisa 

dilaporkan, dimana itu merupakan tingkat bunga yang dibayar investor untuk 

meminjam uang. Sedang tingkat bunga riil adalah tingkat bunga yang dikoreksi 

karena pengaruh inflasi atau tingkat bunga minimal dikurangi dengan laju inflasi 

(Mankiw, 2000:157) 
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Dalam pengendalian moneter, bank sentral dapat menggunakan piranti 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam operasi pasar terbuka guna mencapai 

berbagai sasaran moneter seperti uang beredar, suku bunga, serta likuiditas di 

masyarakat (Rijanto, 1994:14). SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pegakuan utang berjangka waktu 

pendek. SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat dijual kepada bank-bank 

atau lembaga keuangan bukan bank, serta dapat diperjualbelikan diantara mereka. 

Bank-bank umum atau lembaga keuangan bukan bank dalam menentukan tingkat 

suku bunga akan selalu mengacu pada suku bunga bunga SBI, yang mana 

penentuan tingkat suku bunga tersebut akan selalu dibawah tingkat suku bunga 

SBI. Oleh karenanya naik-turunnya tingkat suku bunga SBI akan selalu dibarengi 

dengan naik-turunnya tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank-bank umum 

atau lembaga keuangan bukan bank. 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  tingkat suku bunga. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain: 

1. Kebijakan Bank Sentral  

Tingkat suku bunga sangat dipengaruhi oleh Bank Sentral hal ini 

dikarenakan bank sentral merupakan lembaga milik pemerintah yang 

bertugas melaksanakan kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian 

suatu negara. 

2. Defisit Anggaran Pemerintah 

Jika pemerintah memerlukan dana lebih banyak dibanding penerimaan 

dari pajak penghasilan, maka pemerintah akan mengalami defisit yang harus 
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ditutup baik dengan pinjaman maupun dengan mencetak uang baru 

(meningkatkan jumlah uang yang beredar). Jika pemerintah melakukan 

pinjaman, maka penambahan ini akan meningkatkan suku bunga. Jika 

pemerintah mencetak uang, maka hal ini akan meningkatkan ekspektasi 

inflasi di masa depan, yang juga akan meningkatkan suku bunga. Jadi 

semakin besar defisit anggaran, maka semakin tinggi suku bunga . 

3. Faktor-faktor Internasional 

Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan nilai devisa dalam 

negeri, pemerintah membeli/mengimpor barang dan menjual atau 

mengekspor barang keluar negeri. Jika suatu negara mengimpor barang lebih 

banyak daripada mengekspor barang, maka dikatakan negara tersebut 

mengalami defisit perdagangan luar negeri. Apabila defisit perdagangan 

terjadi, maka hal itu harus dibiayai, dan sumber pembiayaan yang utama 

adalah utang. Oleh karena itu, semakin besar defisit perdagangan, maka 

akan semakin besar jumlah yang harus dipinjam dan jika kita meningkatkan 

pinjaman, hal ini akan menaikkan suku bunga. 

4. Aktifitas bisnis 

Apabila aktifitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan berkurang akan 

dapat menurunkan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh perbankan, 

karena perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas bisnis tidak banyak 

sehingga permintaan akan pinjaman/kredit akan berkurang. Berkurangnya 

permintaan kredit/pinjaman oleh perusahaan-perusahaan, sesuai dengan 

hukum permintaan dan penawaran akan menurunkan tingkat suku bunga.  
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2.3 Peramalan (forecasting) 

Peramalan (forecasting) adalah proses atau metode dalam meramal suatu 

peristiwa yang akan terjadi pada masa datang dengan mendasarkan diri pada 

variabel-variabel tertentu (Awat, 1990:2). Peramalan (forecasting) didefinisikan 

sebagai alat atau teknik untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada 

masa yang akan datang dengan memperhatikan data atau informasi yang relevan, 

baik data atau informasi masa lalu maupun data atau informasi saat ini (Nachrowi, 

2004:2006).  

2.3.1 Kegunaan forecasting 

Forecasting merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan apa yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang. Peramalan diperlukan untuk menetapkan 

kapan suatu peristiwa akan terjadi atau timbul, sehingga tindakan yang tepat dapat 

diambil. Hal ini berlaku jika waktu tenggang (lead time) merupakan alasan ytama 

bagi perencanaan yang efektif dan efisien. 

2.3.2 Jenis-jenis forecasting 

2.3.2.1 Berdasarkan jangka waktunya: 

1).  Forecasting jangka panjang. 

Yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang 

jangka waktunya lebih dari satu setengah tahun. 

2). Forecasting jangka pendek 

Yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang 

jangka waktunya kurang dari satu setengah tahun. 
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2.3.2.2 Berdasarkan metode forecasting yang digunakan: 

1) Metode kualitatif,  

Lebih didasarkan pada intuisi dan penilaian orang yang melakukan 

peramalan daripada pemanipulasian (pengolahan dan penganalisaan) 

data historis yang tersedia. 

2) Metode kuantitatif  

Didasarkan pada pemanipulasian atas data yang tersedia secara memadai 

dan tanpa intuisi maupun penilaian subyektif dari orang yang melakukan 

peramalan. 

2.3.3 Proses forecasting 

Proses forecasting terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Penentuan tujuan 

Sebelum melakukan suatu peramalan sebaiknya diketahui terlebih dahulu 

tujuan peramalan itu dilakukan dan kegunaan dari hasil peramalan, 

kemudian hasil peramalan itu diestimasi ke jangka pendek atau panjang. 

Dalam menentukan tujuan peramalan biasanya analis membicarakan dengan 

para pembuat keputusan dalam perusahaan atau instansi.  

2) Pengembangan model 

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan 

model yang merupakan penyajian secara lebih sederhana dari sistem yang 

dipelajari. Dalam peramalan, model adalah suatu kerangka analitik yang 

apabila dimasukkan data masukan akan menghasilkan estimasi suku bunga 

di waktu mendatang (atau variabel apa saja yang akan diramal). Analis 
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hendaknya memilih suatu model yang menggambarkan secara realistis 

perilaku variabel-variabel yang dipertimbangkan.  

3) Pengujian model 

Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat 

akurasi, validasi, dan reliabilitas yang diharapkan. Ini mencakup 

penerapannya pada data historis dan penyiapan estimasi untuk tahun-tahun 

sekarang dengan data nyata yang tersedia. 

4) Penerapan model 

Sebelum melakukan pengujian, analis menerapkan model dalam tahap ini, 

data historis dimasukkan dalam model untuk menghasilkan suatu ramalan. 

5) Revisi dan evaluasi 

Ramalan yang telah dibuat harus senantiasa diperbaiki dan ditinjau kembali. 

Perbaikan mungkin perlu dilakukan karena adanya perubahan dalam 

perusahaan. Seperti pengeluaran-pengeluaran periklanan, kebijakan moneter, 

kemajuan teknologi, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi merupakan 

perbandingan ramalan-ramalan dengan hasil nyata untuk menilai ketepatan 

penggunaan suatu metode atau teknk peramalan. Langkah ini diperlukan 

untuk menjaga kualitas estimasi-estimasi di waktu yang akan datang. 

 

2.4  Analisis Runtun Waktu 

2.4.1  Pengertian Analisis Runtun Waktu 

Analisis runtun waktu untuk pertama kali diperkenalkan oleh George 

Box dan Gwilym Jenkins. Analisis runtun waktu adalah suatu metode kuantitatif 
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untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur. 

Jika kita telah menemukan pola data tersebut maka kita dapat menggunakanya 

untuk mengadakan peramalan di masa yang mendatang. Runtun waktu data 

statistik disusun berdasarkan waktu kejadian. Pengertian waktu dapat berupa 

tahun, kuartal, bulan, minggu dan harian. Runtun waktu atau time series adalah 

himpunan observasi berurut dalam waktu atau dimensi apa saja yang lain 

(Soejoeti,1987:22). 

Ciri-ciri analisis runtun waktu yang menonjol adalah bahwa deretan 

observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random 

berdistribusi bersama. Yakni kita menganggap adanya fungsi probabilitas bersama 

pada variabel random Z 1,…,Z n , misalnya f 1,…,f n ( Z 1,…,Z n ), subskrip 1,…,n 

pada fungsi kepadatan itu bergantung pada titik waktu tertentu yang kita 

perhatikan. Model ini dinamakan proses stokastik, karena observasi berurutan 

yang tersusun melalui waktu mengikuti suatu hukum probabilitas. Sebagai contoh 

sederhana dari proses stokastik adalah random walk, dimana dalam setiap 

perubahan yang berurutan diambil secara independen dari suatu distribusi 

probabilitas dengan mean nol. Maka variabel Z t  mengikuti Z t - Z 1−t = a t  atau 

Z t =Z 1−t + a t . 

Z kt +  adalah ramalan yang dibuat pada waktu t untuk k langkah kedepan 

yang dipandang sebagai nilai ekspektasi dengan syarat diketahui observasi yang 

lalu sampai Z t . Dimana a t  suatu variabel random dengan mean nol dan diambil 

secara independent setiap periode, sehingga membuat setiap langkah berurutan 

yang dijalani Z adalah random. 
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Jika dipunyai suatu runtun waktu yang dapat digambarkan dengan baik 

dengan model random walk dan jika kita ingin melakukan peramalan yang 

dimulai dengan observasi Z 1,…,Z n  untuk meramalkan realisasi Z 1+n  yang akan 

datang. Dengan mengingat bahwa Z 1+n  adalah variabel random, karena terdiri 

dari bilangan Z n  yang telah diobservasi ditambah dengan variabel random a 1+n  

maka nilai harapan (ekspektasi) bersyarat Z 1+n  jika Z n , Z 1−n ,… telah diobservasi 

adalah 

E(Z 1+n |…, Z 1+n , Z n ) =  E(Z n  + a 1+n  |…..,Z 1−n ,…, Z 1−n , Z n ) 

= E(Z n |….., Z 1−n ,…., Z 1−n , Z n )+(E(a 1+n |…., Z 1−n ,…., 

Z 1−n , Z n ) 

=  E(Z n ) + 0 

=  E(Z n ) 

=  Z n  

     (Soejoeti, 1987:1.11) 

 

2.4.2  Jenis-jenis Analisis Runtun Waktu 

2.4.2.1 Berdasarkan sejarah nilai observasinya runtun waktu dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1) Runtun waktu deterministik 

Adalah runtun waktu yang nilai observasi yang akan datang dapat 

diramalkan secara pasti berdasarkan observasi data lampau. 
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2) Runtun waktu stokastik 

Adalah runtun waktu dengan nilai observasi yang akan datang bersifat 

probabilistik, berdasarkan observasi yang lampau (Soejoeti, 1987 : 2.2).  

2.4.2.2 Berdasarkan jenis runtun waktunya, dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1) Model-model linier untuk deret yang statis (stationary series) 

Menggunakan teknik penyaringan atau filtering untuk deret waktu, yaitu 

yang disebut dengan model ARMA (Autoregresive Moving Average) 

untuk suatu kumpulan data. 

2) Model-model linier untuk deret yang tidak statis (nonstationary series) 

Menggunakan model-model ARIMA (Autoregresive Moving Integrated 

Average). 

2.4.3   Konsep Dasar Analisis Runtun Waktu 

2.4.3.1   Autokovariansi 

Autokovariansi adalah variansi dari variabel yang sama, dalam hal ini 

adalah data runtun waktu itu sendiri. Autokovariansi ( kγ ) didefinisikan sebagai: 

))())((( ktktttk ZEZZEZE −− −−=γ  

        (Soejoeti, 1987:2.13) 

2.4.3.2   Autokorelasi 

Model runtun waktu dibuat karena secara statistik terdapat korelasi 

(hubungan) antar deret pengamatan sehingga dapat dilakukan uji korelasi antar 

pengamatan yang sering dikenal dengan fungsi autokorelasi (fak). 
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Autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari 

variabel yang sama atau korelasi antar deret pengamatan waktu (Iriawan dan 

Astuti, 2006:342). 

Setiap himpunan Zt, misal Zt1, Zt2, ..., Ztr mempunyai fkp bersama f(Zt1, 

Zt2, ..., Ztr). Jika suatu proses statistik mempunyai fkp bersama f(Zt+n1, Zt+n2, ..., 

Zt+nm) yang independen dengan t, sebarang bilangan bulat m dan sebarang pilihan 

n1, n2, ..., nm, maka struktur probabilistiknya tidak berubah dengan berubahnya 

waktu. Proses seperti ini dinamakan stasioner. Ciri lain data stasioner secara 

kasarnya harus sepanjang sumbu waktu atau data berada di sekitar suatu nilai rata-

rata yang konstan.  Jika tidak demikian, maka proses itu dinamakan takstasioner 

(Iriawan dan Astuti, 2006: 342). 

Jika proses tersebut berlaku, tetapi dengan pembatasan m ≤ p, di mana p 

bilangan bulat positif, maka stasioneritas tersebut dinamakan stasioneritas tingkat 

p. Didefinisikan bahwa fungsi kepadatan peluang disingkat fkp yang berkaitan 

dengan sebarang himpunan waktu adalah stasioneritasnya hanya memerlukan 

stasioneritas tingkat dua yang dinamakan stasioneritas lemah dengan asumsi 

normalitas berlaku, yaitu 

E (Zt) = μ dan 

Kov (Zt, Zt-k) = γk. 

dengan μ dan γk untuk semua k adalah konstan, μ adalah mean proses tersebut dan 

γk adalah autokovariansi pada lag k. Proses ini mempunyai variansi konstan yaitu 

Var (Z) = σz
2 = γo. 
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Untuk semua bilangan bulat k berlaku 

  γ-k  = γk  

karena 

Kov (Zt, Zt+k) = Kov (Zt+k, Zt) = Kov (Zt, Zt-k) = γk 

      (Soejoeti, 1987: 2. 4) 

sehingga perlu ditentukan γk untuk k ≥ 0. Himpunan { γk; k = 0,1,...} dinamakan 

fungsi autokovarian.  

Fungsi autokorelasi disingkat FAK, dibentuk dengan himpunan {ρk; k = 

0,1,...} dengan ρ0 = 1. Autokorelasi pada lag k didefinisikan sebagai berikut. 
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       (Soejoeti, 1987:2.5) 

Fungsi autokorelasi (FAK) ini diestimasi dari data dengan rumus sebagai 

berikut. 
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      (Soejoeti, 1987: 2. 5) 
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Nilai variansi rk dapat dicari dengan rumus Bartlett: 
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      (Soejoeti, 1987: 2. 9) 

Untuk nilai standar error dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. 
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      (Soejoeti, 1987: 5. 5) 

Matrik autokorelasi suatu runtun waktu stasioner yang panjangnya N 

adalah sebagai berikut. 

 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

−−−

−

−

−

1...
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
...1
...1
...1

321

312

211

121

~

NNN

N

N

N

N
P

ρρρ

ρρρ
ρρρ
ρρρ

 

       (Soejoeti, 1987: 2. 9) 

Matrik tersebut merupakan matrik positif definit sehingga fungsi autokorelasi dan 

fungsi autokovariansinya harus memenuhi beberapa kendala tertentu. Misal untuk 

N=3, maka 
3~

P >0, yaitu: 
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 karena 12 <ρ  maka .12 2
12 −> ρρ  untuk memenuhi kendala-kendala inilah, 

maka dalam rumus kC  tidak digunakan penyebut (N-k), pada saat N=k maka kC  

tidak dapat dicari sehingga digunakan N. 

Selain fungsi autokorelasi (FAK) juga diperlukan fungsi autokorelasi 

parsial (FAKP) untuk analisis runtun waktu yang didefinisikan sebagai berikut. 
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       (Soejoeti, 1987: 2. 10) 

Selanjutnya, 
N

Var kk
1)ˆ( ≈φ  untuk N cukup besar, kkφ̂  dianggap 

mendekati distribusi normal. Sedangkan nilai batas daerah white noise adalah 

batas atas = 
N
2  dan batas bawah = - batas atas. 

Autokorelasi dapat digunakan untuk menetapkan apakah terdapat suatu 

pola (AR, MA, ARIMA) dalam suatu kumpulan data dan apabila tidak terdapat 

kumpulan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kumpulan data tersebut 

adalah random. Koefisien autokorelasi untuk beberapa time-lag diuji untuk 



 24

melihat apakah nilai tersebut berbeda nyata dari nol. Nilai autokorelasi dari data 

yang random akan tidak berbeda nyata dari nol. 

2.4.4  Runtun Waktu Stasioner 

2.4.4.1   Proses Autoregresif (AR) 

Bentuk umum suatu proses autoregresif tingkat p (AR (p)) adalah 

tptpttt aZZZZ ++++= −−− φφφ ....2211  

Yaitu nilai sekarang suatu proses dinyatakan sebagai jumlah tertimbang 

nilai-nilai yang lalu ditambah dengan satu sesatan sekarang yakni at dan φ  

merupakan parameter autoregresi. Jadi dapat dipandang Zt diregresikan pada p 

nilai Z yang lalu (Soejoeti, 1987: 3. 2). 

Dimana, 

Z t   : nilai variabel dependen pada waktu t  

Z pt −    : variabel independent yang dalam hal ini  merupakan lag 

(beda waktu) dari variabel dependen pada satu periode 

sebelumnya hingga p periode sebelumnya  

a t   : sesatan (goncangan random) 

1φ , 2φ , pφ  : koefisien / parameter dari model Autoregresive. 

2.4.4.1.1 Proses AR (1) 

Model dari proses AR (1) adalah 

ttt aZZ += −1φ . 

dengan suku sesatan ta ~ ),0( 2
aN σ . Model ini dianggap stasioner karena 

ta  independen dengan Zt-1, maka variansinya adalah  
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2222

1
2 )()()(

azz

ttt aVarZVarZVar

σσφσ

φ

+=

+= −

 

atau 222 )1( az σσφ =− . 

      (Soejoeti, 1987: 3. 3) 

Supaya  2
zσ   berhingga  dan  tidak  negatif, haruslah  -1 < φ  < 1. 

Ketidaksamaan tersebut merupakan syarat agar runtun waktunya 

stasioner.  

Karakteristik yang dimunculkan oleh koefisien autokorelasi pada 

model AR (1) adalah terdapatnya sebuah autokorelasi yang berbeda 

nyata dengan nol. 

 Menurut (Nachrowi, 2004:253) menyatakan bahwa berdasarkan 

analisis empiris didapat dua karakter model AR(1), yaitu: 

a. Autokorelasinya turun secara eksponensial 

b. Ada sebuah parsial korelasi yang signifikan. 

2.4.4.1.2 Proses AR (2) 

Model dari proses AR (2) adalah 

tttt aZZZ ++= −− 2211 φφ  

Untuk stasioneritasnya dapat disimpulkan μ = 0, maka  

2211 −− += kkk ρφρφρ  

      (Soejoeti, 1987: 3. 6) 
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Variansinya adalah 
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      (Soejoeti, 1987: 3. 7) 

Supaya setiap faktor dalam penyebut positif yang memberikan 

daerah stasioner haruslah 

-1 < 2φ  

1

1

21

21

<+−

<+

φφ

φφ
 

      (Soejoeti, 1987: 3. 7) 

Secara umum ciri model AR (p) adalah fungsi autokorelasi parsial 

(FAKP) terputus pada lag-p. 

2.4.4.2   Proses Moving Average (MA) 

Bentuk umum suatu proses moving average tingkat q (MA (q)) adalah 

qtqtttt aaaaZ −−− −−−−= θθθ ....2211 . 

Dimana, 

Z t   : variabel dependen pada waktu t 

θ 1,θ 2 ,θ 3  : koefisien model MA yang menunjukkan bobot. 

a t   : sesatan (goncangan random) 

Nilai varians dari model tersebut adalah 

222
2

2
1

2 )...1( qqZ σθθθσ ++++=  
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dengan qθ  merupakan parameter moving average ke-q dan qttt aaa −−− ,, 21  adalah 

nilai residual sebelumnya. Untuk q terhingga, proses ini selalu stasioner (Soejoeti, 

1987: 3. 17). 

2.4.4.2.1 Proses MA (1) 

Model dari proses MA (1) adalah 

11 −−= ttt aaZ θ  , dimana 11 <<− θ  

Mean Zt yaitu μ = 0 untuk semua k. 

Rumus variansinya adalah  

22
0

2 )1( aZ σθγσ +==   

2
1 aθσγ =     dan 

0=kγ ,   k>1. 

 (Soejoeti, 1987: 3. 18) 

Maka fungsi autokorelasi (FAK) dan fungsi autokorelasi parsial 

(FAKP) adalah 

21 1 θ
θρ
+

=   1,0 >= kkρ  dan  

)1(2

21

1
)1()1(

+

−

−
−−

= k

kk

kk θ
θθφ . 

 (Soejoeti, 1987: 3. 19) 

Salah satu sifat MA yaitu fungsi autokorelasi (FAK) terputus 

setelah lag 1, tetapi fungsi autokorelasi parsial (FAKP) tidak terputus. 

Menurut (Nachrowi, 2004:253) menyatakan bahwa studi empiris 

menunjukkan bahwa pola fak dan fakp dalam model MA berbeda antara 



 28

nilai θ  yang bertanda positif dan negatif. Model MA(1) akan terlihat 

pola. 

a.  Positif 

1. Ada satu autokorelasi yang signifikan. 

2. Autokorelasi parsialnya mendekati nol secara eksponensial. 

b.  Negatif 

1. Ada satu autokorelasi yang signifikan 

2. Autokorelasi parsialnya mendekati nol secara eksponensial tetapi 

bertukar-tukar tanda  

2.4.4.2.2 Proses MA (2) 

Proses ini mempunyai model: 

2211 −− +−= tttt aaaZ θθ . 

Untuk mencari fungsi autokorelasi (FAK): 

 2
2

2
1

21
1 1

)1(
θθ
θθ

ρ
++
+

=  

 2
2

2
1

2
2 1 θθ

θ
ρ

++
=  

 2,0 >= kkρ . 

  (Soejoeti, 1987: 3. 20) 

2.4.4.3   Proses Campuran (ARMA) 

Model ARMA (p,q) berbentuk: 

qtqttptpttt aaaZZZZ −−−−− +++++++= θθφφφ ...... 112211 . 

 (Soejoeti, 1987: 3. 28) 
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Untuk proses ARMA (1,1) mempunyai model: 

11 −− ++= tttt aaZZ θφ . 

Syarat stasioner dan invertebel yaitu: 

-1 <φ <1 

-1< θ  < 1 

Diperoleh E (Zt) = 0 karena φ  ≠ 1. 

 (Soejoeti, 1987: 3. 29) 

 

2.4.5  Runtun Waktu Nonstasioner 

Model runtun waktu nonstasioner dikenal sebagai model ARIMA 

(Autoregresi Integrasi Moving average). Jika derajat ARnya p, derajat selisihnya 

d dan derajat MAnya q, maka modelnya ditulis ARIMA (p,d,q) yang mempunyai 

bentuk umum: 

Zt = (1+φ1)Zt-1 + (φ2 -φ1)Zt-2 +…+ (φp - φp-1)Zt-p - φpZt-p-1 + at +θ1at-1 + … + +θqat-q 

 (Soejoeti, 1987: 4. 3) 

Runtun waktu yang stasioner fungsi autokorelasi (FAK)nya akan 

menurun secara linier dan lambat. Begitu juga dengan fungsi autokorelasi (FAK) 

estimasi dari data, apabila ada kecenderungan fungsi autokorelasi (FAK) estimasi 

{rk} tidak menurun dengan cepat maka runtun waktunya nonstasioner (Soejoeti, 

1987: 5. 27). 

2.4.6  Langkah-langkah Analisis Runtun Waktu  

Dasar pemikiran dari runtun waktu adalah pengamatan sekarang ( tZ ) 

tergantung pada suatu atau beberapa pengamatan sebelumnya ( 1−tZ ). Dengan kata 
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lain, model runtun waktu dibuat secara statistik ada korelasi (dependen) antara 

deret pengamatan. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis runtun waktu. 

2.4.6.1 Identifikasi model 

Pada tahap ini kita memilih model yag tetap yang bisa mewakili deret 

pengamatan. Identifikasi model digunakan dengan membuat plot Time Series, dan 

menggunakan parameter sedikit mungkin yang disebut prinsip parsimoniy. Suatu 

model runtun waktu dikatakan baik apabila telah sesuai dengan kenyataan. 

Dengan kata lain, apabila kesalahan (error) model semakin kecil. 

Langkah-langkah mengidentifikasi model runtun waktu adalah: 

1).  Membuat Plot Runtun Waktu 

Plot data adalah suatu cara atau langkah pertama untuk menganalis 

data deret berkala secara grafis dengan menggunakan program Minitab yang 

akan bermanfaat untuk memplot berbagai versi data Moving Average untuk 

menentukan adanya trend (penyimpangan nilai tengah) dan menghilangkan 

pengaruh musiman pada data plot digunakan untuk mengetahui trend suatu 

runtun waktu. 

2). Membuat ACF (Fungsi Autokorelasi) dan PACF ( Fungsi Autokorelasi 

Parsial) 

Fungsi Autokorelasi (ACF) adalah hubungan antara nilai-nilai yang 

berurutan dari variasi yang sama. Suatu runtun waktu stokastik dapat 

dipandang sebagai satu realisasi dari proses statistik yaitu tidak dapat diulang 

kembali keadaan untuk memperoleh himpunan observasi serupa seperti yang 

telah dikumpulkan. 
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Fungsi Autokorelasi Parsial (PACF) adalah suatu ukuran keeratan 

antara sebuah variabel tak bebas dengan satu atau lebih variabel bebas 

bilamana pengaruh dari hubungan dengan variabel bebas lainnya dianggap 

konstan. 

3) Stasioner dan Nonstasioner Data 

Data runtun waktu stasioner adalah suatu data yang tidah berubah 

seiring dengan perubahan waktu. Biasanya rata-rata deret pengamatan 

disepanjang waktu selalu konstan. 

Data runtun waktu nonstasioner adalah suatu data runtun waktu yang 

bergerak bebas untuk lokasi tertentu, tingkat geraknya pada periode waktu lain 

pada dasarnya sama (hanya berbeda tingkat atau trendnya). 

Jika data yang digunakan termasuk jenis data yang tidak stasioner 

(nonstasionary) maka harus distasionerkan dulu dengan melakukan 

pembedaan pada selisih data pertama dan jika masih tidak stasioner maka 

diteruskan dengan melakukan selisih data kedua dan seterusnya. 

Menurut (Box Jenkins, 1969;333) konsep stasioneritas dapat 

digambarkan secara praktis (non stastistik) sebagai berikut : 

a. Apabila suatu data deret berkala diplot dan kemudian tidak terbukti adanya 

perubahan nilai tengah dari waktu ke waktu, maka kita katakan bahwa 

deret data tersebut stasioner pada nilai tengahnya (mean). 

b. Apabila plot data berkala tidak memperlihatkan adanya perubahan varians 

yang jelas dari waktu ke waktu, maka dapat kita katakan bahwa deret data 

tersebut adalah stasioner pada variannya. 
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2.4.6.2 Estimasi parameter dan daerah diterima beberapa model 

Setelah memperoleh suatu model, maka nilai parameternya dapat 

diperoleh dengan menggunakan tabel di bawah ini, tetapi sebelumnya diperiksa 

dahulu apakah nilai r1 dan r2 memenuhi syarat atau tidak untuk model tersebut 

(Soejoeti, 1987: 5. 5). 

Tabel 2.1. Daerah diterima, Estimasi awal beberapa proses 

Proses Daerah Diterima Estimasi 

AR (1) -1 < r1 < 1 
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Setelah satu atau beberapa model sementara model runtun waktu kita 

identifikasikan langkah selanjutnya adalah mencari estimasi terbaik atau paling 

efisien untuk parameter-parameter dalam model itu. 

Dalam proses estimasi parameter dilakukan beberapa tahap pengujian, 

yaitu uji statistik parameter model dan diagnosis model. Pengujian tersebut 

dilakukan untuk pemeriksaan bahwa model tersebut cukup memadai dan cukup 

memuaskan yang berarti dapat digunakan sebagai penelitian berikutnya. 

1) Uji statistik parameter-parameter model  

Pada output estimasi parameter menunjukkan hasil uji statistik 

parameter-parameternya dengan menggunakan nilai P-Value. 

Hipotesis : 

Ho : Parameter model = 0 (parameter model tidak cukup signifikan dalam 

model) 

H1 :  Parameter model ≠  0 (parameter model cukup signifikan dalam model) 

Dengan menggunakan nilai P-Value yang dibandingkan dengan level 

toleransi (α ) yang digunakan dalam uji hipotesis, maka dapat dibuat suatu 

kesimpulan untuk melihat signifikan parameter model yang telah dimodelkan 

dengan kriteria penolakan Ho yaitu jika P-Value < level toleransi (α ). 

2) Diagnosis model  

Diagnosis model dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi dan 

kenormalan antar residual. Dalam runtun waktu ada asumsi bahwa residual 

harus mengikuti proses white noise yang berarti residual harus independen 

(tidak berkorelasi ) dan berdistribusi normal dengan rata-rata mendekati nol 
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( 0=μ ) dan standard deviasi (σ ) tertentu (Iriawan, 2006: 361). Untuk 

mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu dilakukan diagnosis model. 

a.  Uji independensi residual 

Uji dilakukan untuk mendeteksi independensi residual antar lag. Dua 

lag dikatakan independen (tidak berkorelasi) apabila antar lag tidak ada 

korelasi cukup berarti (Iriawan, 2006: 362). Dalam penelitian ini, uji 

dilakukan dengan membandingkan 2
_ BoxLjungχ  dengan 2

),( dfαχ  pada output 

proses Ljung-Box-Pierce. 

Hipotesis: 

Ho : ktt aa +,ρ  = 0 (Ada korelasi antar lag). 

H1 : ktt aa +,ρ  ≠  0 (Tidak ada korelasi antar lag atau minimal ada lag 1 

yang 
ktt aa +,ρ  ≠  0. 

Kriteria penolakan Ho yaitu jika 2
_ BoxLjungχ  < 2

),( dfαχ , di mana 

distribusi 2χ  yang digunakan mempunyai df = k-2 (Iriawan, 2006: 362). 

Selain dengan pengujian hipotesis, independensi antar lag akan 

ditunjukkan pula oleh grafik fungsi autokorelasi (fak) residual. Suatu 

residual model dikatakan telah independen jika tidak ada satu lag pun pada 

grafik fungsi autokorelasi (fak) residual yang keluar batas garis (Iriawan, 

2006: 364). 

b.  Uji kenormalan residual 

Uji dilakukan untuk mendeteksi kenormalan residual model. Dalam 

penelitian ini, uji dilakukan hanya dengan membandingkan nilai P-Value 
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pada output proses Ljung-Box-Pierce dengan level toleransi (α ) yang 

digunakan dalam uji hipotesis. 

Hipotesis: 

Ho : Residual model berdistribusi normal dengan rata-rata mendekati 0 

( 0=μ ) 

H1 : Residual model tidak berdistribusi normal dengan rata-rata mendekati 

0 ( 0=μ ) 

Kriteria penolakan Ho yaitu jika P-Value < level toleransi (α ) (Iriawan, 

2006: 362). 

2.4.6.3 Verifikasi 

Langkah ini bertujuan memeriksa apakah model yang dipilih cukup 

cocok dengan data, yaitu dengan membandingkan dengan model lain yang 

mempunyai kemungkinan cocok dengan data. Perbandingan ini di lakukan dengan 

melihat nilai variansi  ( 2ˆ aσ ) dari masing-masing model jika tidak ada perubahan 

yang berarti dalam artian besarnya hampir sama maka dipilih model yang paling 

sederhana (prinsip parsimony) tetapi jika terjadi perbedaan yang cukup besar, 

maka dipilih model dengan 2ˆ aσ  yang terkecil. Nilai estimasi 2ˆ aσ  diberikan oleh 

rumus: 
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 ARMA (1,1) : 2ˆ aσ  =
( )

2

2
0

ˆˆˆ21

ˆ1
θφθ

φ
++

−C
 

      (Soejoeti, 1987: 5. 9) 

Verifikasi juga dapat dilakukan hanya dengan membandingkan nilai 

Mean Square Error (MSE), karena semakin kecil nilai Mean Square Error (MSE) 

yang dihasilkan, maka model semakin baik (Iriawan dan Astuti, 2006: 361). 

2.4.6.4 Peramalan 

Apabila model memadai maka model tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan peramalan. Sebaliknya, apabila model belum memadai maka harus 

ditetapkan model yang lain. 

 

2.5 Forecasting dengan Deseasonalizing 

Metode Deseasonalizing adalah salah satu metode peramalan 

(forecasting) dengan cara menghilangkan pengaruh variasi musiman, jumlah data 

masing-masing kuartal (yang berisi trend, siklis, pengaruh tak tentu dan musiman) 

dibagi oleh indeks musim untuk kuartal yang bersangkutan. 

2.5.1  Gerakan Musiman dan Indeks Musiman 

Gerakan musiman (seasonal movement) merupakan gerakan yang teratur 

dan hampir terjadi pada waktu-waktu tertentu (Awat, 1990:37). Disebut gerakan 

musiman karena terjadinya bertepatan dengan pergantian musiman dalam suatu 

tahun. Pengetahuan tentang gerakan musiman sangat penting sebagai dasar 

penentuan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan. 
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Untuk keperluan analisis seringkali data berkala dinyatakan dalam 

bentuk angka indeks. Apabila akan ditunjukkan ada tidaknya gerakan musiman, 

maka perlu dibuat indeks musiman (seasonal index). Data berkala yang 

dinyatakan sebagai variabel Y terdiri dari 4 komponen, yaitu. Ι×××Τ=Υ SC . 

Jika pengaruh dari trend (T), ciklik I, dan iregular (I) dihilangkan, 

tinggallah satu komponen S, yaitu komponen musiman. Apabila S dinyatakan 

dalam angka indeks, maka akan diperoleh indeks musiman. Jadi angka indeks 

musiman merupakan angka yang menunjukkan nilai relatif dari variabel Y yang 

merupakan data berkala seluruh bulan dalam satu tahun (dapat lebih dari 1 tahun). 

Untuk menghitung indeks musiman dapat digunakan beberapa metode sebagai 

berikut. 

2.5.1.1 Metode Rata-Rata Sederhana (simple average method) 

Dalam metode ini, indeks musiman dihitung berdasarkan rata-rata 

tiap periode musim setelah bebas dari pengaruh trend. Adapun langkah-

langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. 

1) Menyusun data tiap kuartal atau bulan sesuai kebutuhan, untuk masing-

masing tahun, kuartal ke bawah dan tahun ke kanan. 

2) Mencari rata-rata tiap kuartal pada tahun-tahun tersebut. 

3) Karena rata-rata tersebut masih mengandung unsur kenaikan (trend) maka 

dihilangkan terlebih dulu pengaruh trend ini dengan mengurangkan 

dengan b secara komulatif (disebut kolom sisa). 

4) Mencari rata-rata dari kolom sisa yaitu dengan membagi jumlah pada 

kolom sisa dengan 4. 



 38

5) Menyatakan angka-angka tersebut pada kolom selanjutnya sebagai 

persentase dari rata-rata sehingga didapat nilai indeks musiman. 

2.5.1.2 Metode Persentase Terhadap Trend (ratio to trend method) 

Untuk mencari indeks musim dengan metode ini, pertama mencari 

dahulu nilai real dan nilai trendnya, kemudian berdasarkan persentase itu 

dicari indeks musim tiap-tiap periode musim. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan sebagai berikut. 

1) Mencari nilai trend pada setiap periode. 

2) Mencari persentase nilai real terhadap nilai trend dengan cara membagi 

nilai real dengan nilai trend kemudian dikalikan 100. 

3) Dari langkah 2 di atas dicari median tiap kuartal dengan tidak memandang 

kapan terjadinya. 

4) Menghitung rata-rata dari median tersebut. 

5) Menghitung indeks musim dengan cara median dibagi rata-rata median 

dikalikan 100. 

2.5.1.3 Metode Persentase Terhadap Rata-Rata Bergerak (ratio to moving 

average) 

Untuk mencari indeks musim dengan metode ini, yang pertama 

dicari adalah rata-rata bergerak dari data historis. Berdasarkan persentase 

data historis dari rata-rata bergerak dapat ditentukan indeks musimnya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1) Menyusun data historis yang ada ke dalam tabel. Kolom pertama 

menyatakan tahun, kolom kedua merupakan periode musim dan kolom 

ketiga berisi data yang sudah ada. 

2) Pada kolom keempat, menghitung total bergerak selama 1 tahun dari 

kolom ketiga dan diletakkan pada pertengahan data. 

3) Pada kolom kelima, dihitung rata-rata bergerak 4 kuartal dari setiap total 

bergerak kuartalan pada kolom keempat dibagi 4 untuk menghasilkan rata-

rata bergerak kuartalan, semua rata-rata bergerak masih tetap berada pada 

posisi diantara kuartalan. 

4) Pada kolom keenam, menghitung rata-rata bergerak pusat dengan cara 

membuat titik tengah dari rata-rata bergerak empat kuartal. 

5) Pada kolom ketujuh, menghitung indeks musiman tertentu untuk setiap 

kuartal dengan cara membagi data pada kolom 3 dengan rata-rata bergerak 

pertengahan pada kolom 6. Indeks musiman tertentu menggambarkan ratio 

dari nilai deret berkala asli terhadap rata-rata bergerak. 

6) Membuat tabel baru untuk menghitung indeks musim. Pertama 

meletakkan indeks musiman tertentu dari rata-rata bergerak tersebut 

kemudian disusun dalam tabel menurut tahun dan periode musiman yang 

dikehendaki. 

7) Menghitung rata-rata dari keempat kuartal dan secara teoritis harus 

berjumlah 4.00 karena rata-ratanya telah ditetapkan1.0. Total dari rata-rata 

keempat kuartal mungkin tidak tepat sama dengan 4.00 akibat pembulatan. 
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Faktor koreksi (correction factor) diterapkan untuk keempat rata-rata 

kemudian membulatkannya menjadi 4. 

Faktor koreksi = 
rataratakeempatjumlah −

00.4 . 

8) Mengambil semua rata-rata dari seluruh indeks setiap kuartal. Perataan ini 

akan menghilangkan sebagian besar fluktuasi yang tak beraturan dari 

semua kuartal dan keempat indeks yang dihasilkannya memperlihatkan 

pola musiman tertentu. 

2.5.2 Menentukan Persamaan Garis Trend 

Trend jangka panjang dari data deret berkala biasanya mengikuti pola-pola 

tertentu. Beberapa dari data tersebut bergerak secara tetap ke atas, data lainnya 

menurun, data lainnya lagi tetap pada tempat yang sama selama satu periode 

tertentu. Sering kali diperkirakan memiliki garis lurus. Persamaan untuk 

menggambarkan pertumbuhan ini sebagai berikut.  
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Keterangan : 

Υ̂ : nilai proyeksi dari variabel Y pada nilai t tertentu. 
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a : nilai perpotongan (intersep) dari Y. Intersep ini merupakan nilai Y 

ketika t = 0 atau nilai estimasi Y ketika garis lurus memotong 

sumbu Y ketika t = 0. 

t   : nilai waktu yang terpilih. 

b : kemiringan atau slope garis atau perubahan rata-rata dalam 

Υ̂ untuk setiap perubahan dari 1 unit t (baik peningkatan maupun 

penurunan). 

Untuk menentukan garis trend, terlebih dahulu menghitung data 

deseasonalized dari masing-masing kuartal. Langkah-langkah untuk menghitung 

forecasting dengan data deseasonalized sebagai berikut. 

1) Data historis yang ada disusun ke dalam tabel. Kolom pertama menyatakan 

periode musim, kolom kedua berisi waktu t. 

2) Melakukan estimasi waktu t tersebut ke dalam persamaan trend pada kolom 

ketiga dan kolom keempat berisi indeks musim per kuartal. 

3) Melakukan ramalan kuartalan dengan mengalikan estimasi data 

deseasonalized dengan indeks musim. 

 

2.6 Perbandingan Pemilihan Metode Forecasting 

Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat meminimumkan 

pengaruh ketidakpastian terhadap instansi atau perusahaan. Dengan kata lain 

peramalan bertujuan mendapatkan ramalan yang bisa meminimumkan kesalahan 

meramal (forecast error) yang biasanya diukur dengan Mean Squared Error 

(MSE), Mean Absolute Error (MAE) dan sebagainya. (Subagyo,1986:1). 
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1) Mean Absolute Error (MAE) 

Mean Absolute Error (MAE) adalah rata-rata nilai absolute dari 

kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif atau negatifnya. 

n

YY
MAE

∑ −
=

ˆ
 

2) Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) adalah kuadrat rata-rata nilai absolute dari 

kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif negatifnya. 

( )
n

YY
MSE ∑ −

=
2ˆ

 

 

2.7 Penggunaan Software Minitab untuk Proses Peramalan dengan Metode 

Runtun Waktu 

Penggunaan program minitab dalam penelitian ini bertujuan agar proses 

peramalan lebih mudah dilakukan dari input data sampai peramalan data itu 

sendiri. Paket program Minitab merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan 

sebagai media pengolahan data yang menyediakan berbagai jenis perintah yang 

memungkinkan proses pemasukan data, manipulasi data, pembuatan grafik, 

peringkasan numeric, dan analisis statistik. Langkah-langkah dalam penggunaan 

program Minitab adalah sebagai berikut. 

2.7.1 Input data ke dalam program Minitab. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1.   Program Minitab dijalankan dengan cara klik Start           Minitab 11 for 

Windows              Minitab. 
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Akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tampilan Awal Program 

2.  Untuk memasukkan data runtun waktu yang akan diolah terlebih dahulu 

klik pada Cell baris 1 kolom C1. Kemudian data pertama dan seterusnya 

secara menurun dalam kolom yang sama. Dengan kolom tersebut harus 

numeric atau angka.   

2.7.2 Menggambar grafik data Runtun Waktu. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1. Pilih menu Stat, kemudian pilih submenu Time Series Plot… 

Akan muncul tampilan sebagai berikut. 

                   

 

 

 

 

 

  Gambar 2.2 Kotak Dialog Menggambar Grafik data Runtun waktu  

Toolbar 

Cell

Menu Bar 
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2. Dalam kotak dialog, pilih Simple. Selanjutnya klik OK. 

Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

                  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kotak Dialog 

3. Untuk memberi judul pada grafik dengan cara klik pada tombol 

panah/segitiga ke bawah di samping Annonation kemudian klik Title… 

setelah muncul kotak dialog baru, kemudian ketik judul yang akan 

ditampilkan pada baris-baris di bawah title. 

Kemudian klik OK, setelah kembali ke tampilan sebelumnya klik OK. 

Maka akan muncul grafik data tadi. 

2.7.3 Menggambar grafik Trend. 

Trend Analisis digunakan untuk menentukan garis trend dari data tersebut. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1. Pilih menu Stat, kemudian pilih submenu Time Series kemudian pilih 

submenu Trend Analysis. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di 

bawah ini. 
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Gambar 2.4. Kotak Dialog Menggambar Grafik Trend 

2. Garis trend dari data yang akan dianalisis disorot kemudian klik tombol 

Select, maka nama kolom dari data tersebut akan tampil dalam kotak di 

samping variabel. Setelah itu pilih model yang dianggap sesuai dengan 

data tersebut (linear, kuadratik atau lainnya). Selanjutnya ketik judul dari 

grfik trend pada kotak di sebelah Title tersebut lalu klik tombol OK. 

Tombol Option berisi tentang pilihan pengaturan dari Trend Analysis yaitu 

grafik trend akan ditampilkan atau tidak pada pengaturan outputnya 

tersebut.  

2.7.4 Menggambar grafik Fungsi Autokorelasi (FAK) dan Fungsi Autokorelasi 

Parsial (FAKP). 

Untuk menentukan stasioner atau tidaknya suatu data runtun waktu dan 

model data tersebut, maka digunakan fungsi autokorelasi (FAK) dan 

fungsi autokorelasi parsial (FAKP). Langkah-langkahnya yaitu: 

1. Pilih menu Stat, kemudian pilih submenu Time Series, kemudian pilih 

submenu Autocorrelation… untuk menggambarkan grafik fungsi 
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autokorelasi (FAK), atau pilih submenu Partial 

Autocorrelation…untuk menggambarkan grafik fungsi autokorelasi 

parsial (FAKP). Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 

                   

 

 

 

 

 

     Gambar 2.5. Kotak dialog Autocorrelation Function 

                   

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.6. Kotak dialog Partial Autocorrelation Function 

2. Klik/sorot data yang ingin dicari grafik fungsi autokorelasi (FAK) dan 

grafik fungsi autokorelasi parsial (FAKP) kemudian klik tombol Select 

maka nama kolom dari data tersebut akan tampil dalam kotak di 

samping Series. Pilih Default number of lags, setelah itu ketik judul 

pada kotak di sebelah title kemudian klik tombol OK. 
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2.7.5 Menghitung data selisih. 

Data selisih digunakan untuk menentukan kestasioneran data runtun waktu 

jika data aslinya tidak stasioner. Langkah-langkahnya yaitu: 

1. Pilih menu Stat, kemudian pilih submenu Time Series, kemudian pilih 

submenu Difference. Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah 

ini: 

                   

 

 

 

 

 

      Gambar 2.7. Kotak dialog Difference 

2. Klik/sorot data yang ingin dicari selisihnya, kemudian klik tombol Select 

maka nama kolom dari data tersebut akan ditampilkan dalam kotak di 

samping Series. Setelah itu pilih kolom yang akan ditempati hasil selisih 

dari data tadi. Untuk lag selalu diisi dengan angka 1. Jika ingin mencari 

data selisih ke n maka data yang dipilih dalam Series adalah data ke n-1. 

Untuk kotak di sebelah lag selalu diisi dengan 1. 

2.7.6 Menghitung peramalan. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1. Pilih menu Stat, kemudian pilih submenu Time Series, kemudian pilih 

submenu ARIMA. Setelah itu akan muncul tampilan di bawah ini. 
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   Gambar 2.8. Kotak dialog Menghitung Peramalan dengan ARIMA 

2. Klik/sorot data yang ingin diramalkan, data tersebut merupakan data asli 

dan bukan data selisih, kemudian klik tombol Select maka nama kolom 

dari data tersebut akan tampil dalam kotak di samping Series. Setelah itu 

isi kotak di samping Autoregressive, Difference, dan Moving Average 

sesuai model yang cocok. Misalnya model yang cocok adalah AR(1) maka 

kotak di samping Autoregressive diisi dengan 1 dan kotak lainnya 0. Kotak 

di samping Difference diisi sesuai dengan data selisih keberapa data 

tersebut stasioner artinya jika data tersebut stasioner pada selisih kedua 

maka diisi dengan 2. 

3. Klik tombol forecast kemudian diisi kotak di samping lead dengan jumlah 

periode waktu peramalan ke depan yang akan diramalkan.  

 

2.8 Kerangka berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa berfluktuasinya tingkat suku 

bunga sangat berpengaruh terhadap aktifitas di BEI. Tingginya tingkat suku bunga 

merupakan salah satu hambatan dalam melakukan investasi. Karena dengan 
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adanya kenaikan tingkat suku bunga maka harga saham menurun sehingga hal ini 

mempengaruhi keuntungan dan resiko investasi. Salah satu aktivitas penting yang 

dilakukan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya di BEI adalah 

melakukan analisis untuk memprediksi arah suku bunga di masa yang akan 

datang. Peramalan tingkat suku bunga sangat penting untuk menghindari kerugian 

dan dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan tingkat suku bunga tersebut. 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam peramalan adalah metode 

runtun waktu dan metode deseasonalizing. Metode runtun waktu merupakan salah 

satu metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kejadian-kejadian 

yang akan datang berdasarkan data masa lampau. Peningkatan suku bunga 

tentunya tetap dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya. Ketika terjadi krisis, 

kenaikan suku bunga terkait dengan upaya yang dilakukan di masa lalu, sehingga 

suku bunga meningkat tanpa terkendali. Begitu juga pada saat perbaikan, 

penurunan suku bunga juga tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan pada 

masa lalu. Tujuan dari peramalan dengan metode runtun waktu adalah 

menemukan pola dalam data runtun waktu tersebut sehingga dapat dilakukan 

peramalan pada masa yang akan datang. Berfluktuasinya tingkat suku bunga salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor musiman. Metode deseasonalizing adalah metode 

peramalan yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh musiman sehingga 

trend dan siklis dapat diteliti. 

Tidak ada suatu metode peramalan yang paling baik dan selalu cocok 

digunakan dalam meramalkan semua hal. Oleh karena itu harus dipilih metode 

yang paling baik untuk meminimumkan kesalahan peramalan. 
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Penulis menggunakan data sekunder yaitu data suku bunga yang sudah ada 

dan dicatat oleh Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data yang telah 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode runtun waktu dan metode 

deseasonalizing. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan diharapkan diperoleh kesimpulan 

yang sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka 

kegiatan penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode penelitian, data yang 

diperoleh semakin lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dimulai dari studi pustaka. Studi pustaka merupakan 

penelahan sumber pustaka yang relevan yang meliputi buku-buku kuliah, skripsi, 

dan sebagainya yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan 

dalam penelitian. Setelah sumber pustaka terkumpul dilanjutkan dengan 

penelaahan isi sumber pustaka tersebut. Dari penelaahan yang dilakukan muncul 

ide dan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan 

data secara sekunder. Data yang dikumpulkan adalah data tingkat suku bunga di 

BEI yang diperoleh pada BI dari bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 

2007. 

1. Metode Literatur 

Metode Literatur yakni informasi yang diperoleh dari membaca buku, 

referensi, jurnal ilmiah, dan karangan ilmiah lainnya. Hal ini berfungsi untuk 
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memberikan landasan teori dan mencari pemecahan dari berbagai 

permasalahan yang diajukan. 

2. Metode Dokumentasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak diambil secara langsung dari 

lapangan tapi diambil dari data yang telah ada (dicatat) pada Bank Indonesia 

yaitu data suku bunga SBI dari bulan Januari 2000 sampai dengan bulan 

Desember 2007. 

3.3 Analisis Data 

3.3.1 Perancangan model peramalan besarnya tingkat suku bunga di BEI 

menggunakan metode runtun waktu terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1) Identifikasi model 

Dalam tahap ini akan dicari model yang dianggap paling sesuai 

dengan data besarnya tingka suku bunga. Diawali dengan membuat 

plot data besarnya tingkat suku bunga yang asli, membuat trend 

analisisnya, dan grafik Fungsi Autokorelasi (FAK) serta grafik Fungsi 

Autokorelasi Parsialnya (FAKP). Grafik trend dan variansi digunakan 

untuk menentukan kestasioneran data runtun waktu. FAK dan FAKP 

digunakan untuk menentukan model dari data tersebut dapat dilakukan 

dengan melihat pada lag berapa fungsi terputus. Jika data terlihat sudah 

stasioner maka langsung dapat diperkirakan model awalnya. 

 

 



 53

2) Estimasi Parameter 

Setelah satu atau beberapa model sementara model runtun waktu 

kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari estimasi terbaik 

atau paling efisien untuk parameter-parameter dalam model itu. Proses 

estimasi yang dilakukan dengan bantuan program Minitab akan lebih 

mudah perhitungannya yang meliputi : 

a. Uji parameter-parameter model 

Pada output estimasi parameter menunjukkan hasil uji statistik 

parameter-parameternya dengan menggunakan nilai P-Value yang 

dibandingkan dengan level toleransi (α ) yang digunakan untuk uji 

hipotesis. Sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk melihat 

signifikansi parametermodel yang telah dimodelkan dengan kriteria 

penolakan jika P-Value < level toleransi (α ). 

b. Diagnosis model 

Diagnosis model dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi 

dan kenormalan antar residual. Dalam runtun waktu ada asumsi 

bahwa residual mengikuti proses white noise yang berarti residual 

harus independen (tidak berkorelasi) dan berdistribusi normal 

dengan rata-rata mendekati nol ( 0=μ ) dan standard deviasi (σ ) 

tertentu. Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu 

dilakukan uji independensi residual yaitu dengan membandingkan 

2
_ BoxLjungχ  dan 2

),( dfαχ . Selain dengan pengujian hipotesis, 

independensi antar lag akan ditunjukkan pula oleh grafik (fak) 
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residual. Uji selanjutnya yaitu uji kenormalan residual yang 

dilakukan dengan membandingkan nilai P-Value pada output 

proses Ljung-Box-Pierce dengan level toleransi (α ) yang  

digunakan dalam pengujian kenormalan residual dengan rata-rata 

mendekati nol ( 0=μ  ). 

3) Verifikasi 

Tahap verifikasi dilakukan untuk memeriksa apakah model yang 

diestimasi cukup sesuai dengan data yang dipunyai. Apabila dijumpai 

penyimpangan yang cukup serius, harus dirumuskan kembali model 

yang baru, yang selanjutnya diestimasi dan diverifikasi. Model yang 

dipilih sebagai pembanding adalah model yang lebih parsimony 

(sederhana dalam hal parameternya). Kemudian membandingkan 

masing-masing nilai mean square (MS) pada hasil output model. 

Model terbaik yang  dipilih adalah model dengan nilai mean square 

(MS) yang terkecil. 

4) Peramalan  

Metode peramalan ini menggunakan model yang telah diterima. 

Peramalan ini merupakan nilai harapan observasi yang akan datang, 

bersyarat pada observasi yang lalu. Peramalan adalah suatu kegiatan 

untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Peramalan diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan 

terjadi atau timbul, sehingga tindakan yang tepat bisa diambil. Untuk 

menentukan peramalan tingkat suku bunga SBI pada tahun 2008 
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sampai dengan 2009, maka langkah selanjutnya yaitu dengan 

memasukkan data tingkat suku bunga SBI bulan Januari 2000 sampai 

dengan Desember 2007 dalam program minitab. Data yang 

dimasukkan di sini adalah data asli bukan data selisih. 

5) Menghitung kesalahan ramalan 

Untuk menentukan error (kesalahan) forecast biasanya digunakan 

Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Square Error (MSE).  

3.3.2 Peramalan menggunakan metode Deseasonalizing terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Menyusun data tiap kuartal untuk masing-masing tahun. 

2. Menghitung indeks musiman dengan metode persentase terhadap rata-

rata bergerak (ratio to moving average method). 

3. Menghitung indeks kuartalan. 

4. Menghitung data deseasonalized dari data besarnya tingkat suku 

bunga. 

5. Scatter diagram data asli dengan data deseasonalized. 

6. Mencari persamaan deseasonalized (persamaan garis trend) dengan 

rumus sebagai berikut. 

tba +=Υ̂  

dimana, 

( )( )
( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

Υ
=

−

Υ−Υ
=

∑∑
∑∑

∑ ∑∑

n
t

b
n

a

ttn

ttn
b 22

 



 56

Keterangan 

Υ̂ : nilai proyeksi dari variabel Y pada nilai t tertentu; 

a : nilai perpotongan (intersep) dari Y. Intersep ini merupakan nilai 

Y ketika t = 0 atau nilai estimasi Y ketika garis lurus memotong 

sumbu Y ketika t = 0; 

t  : nilai waktu yang terpilih; 

b : kemiringan atau slope garis atau perubahan rata-rata dalam 

Υ̂ untuk setiap perubahan dari 1 unit t (baik peningkatan maupun 

penurunan). 

7. Menghitung forecasting besarnya tingkat suku bunga dengan data 

deseasonalized. 

8. Menghitung kesalahan ramalan (forecast error) dengan Mean Absolute 

Error (MAE) atau Mean Squared Error (MSE). 

3.3.3 Perbandingan Pemilihan Metode Forecasting 

Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat 

meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap instansi atau 

perusahaan. Dengan kata lain peramalan bertujuan mendapatkan ramalan 

yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (forecast error) yang 

biasanya diukur dengan Mean Squared Error (MSE) dan Mean Absolute 

Error (MAE). (Subagyo,1986:1) 

a. Mean Absolute Error (MAE) 

Mean Absolute Error (MAE) adalah rata-rata nilai absolute dari 

kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif atau negatifnya. 
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b. Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) adalah kuadrat rata-rata nilai absolute 

dari kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif negatifnya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengambilan data tentang tingkat suku bunga ( dalam hal ini tingkat 

suku bunga yang dikeluarkan oleh BI ) dilakukan pada Kantor BI di Semarang. 

Data yang diambil adalah data suku bunga  SBI sejak tahun 2000 sampai tahun 

2007 (lampiran 1). 

Penggunaan metode runtun waktu dan metode deseasonalizing untuk 

forecasting berdasarkan langkah-langkah yang telah dijabarkan pada BAB 3 

terhadap data suku bunga SBI diperoleh hasil sebagai berikut. 

4.1.1 Analisis data suku bunga SBI dengan metode runtun waktu 

Peramalan menggunakan metode runtun waktu memerlukan data historis 

minimal 50 data. Pada penelitian ini banyaknya data yang diambil sebanyak 96 

data dari bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2007 (lampiran 1). Dari 

data tersebut dengan menggunakan program MINITAB diperoleh plot data, grafik 

trend, grafik FAK dan grafik FAKP-nya sebagai berikut. 
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Yt = 14,7702 - 0,0693776*t

4.1.1.1 Identifikasi Model 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.1 Grafik Data Asli Suku Bunga SBI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Trend Data Asli Suku Bunga SBI 

Grafik Plot dan Trend data asli suku bunga SBI di atas terlihat bahwa 

data belum stasioner, karena nilai-nilai aktualnya jauh dari garis linier 

dan mempunyai variansi yang besar. 
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      Autocorrelation Function : Data Asli   
 

Lag        ACF      T     LBQ 
  1   0,985697   9,66   96,22 
  2   0,960017   5,48  188,46 
  3   0,925312   4,14  275,08 
  4   0,882647   3,39  354,74 
  5   0,833241   2,88  426,52 
  6   0,778319   2,48  489,85 
  7   0,718755   2,16  544,46 
  8   0,656419   1,88  590,52 
  9   0,590953   1,63  628,29 
 10   0,522136   1,41  658,11 
 11   0,452808   1,19  680,80 
 12   0,383810   1,00  697,30 
 13   0,315953   0,81  708,62 
 14   0,250503   0,64  715,82 
 15   0,188811   0,48  719,96 
 16   0,130508   0,33  721,96 
 17   0,076020   0,19  722,65 
 18   0,025302   0,06  722,73 
 19  -0,021261  -0,05  722,78 
 20  -0,064021  -0,16  723,29 
 21  -0,102547  -0,26  724,61 
 22  -0,136265  -0,35  726,97 
 23  -0,165599  -0,42  730,50 
 24  -0,189944  -0,48  735,22 

 
Gambar 4.3 Grafik FAK Data Asli Suku Bunga SBI 
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Partial Autocorrelation Function: Data Asli  

 
Lag       PACF      T 
  1   0,985697   9,66 
  2  -0,407775  -4,00 
  3  -0,207060  -2,03 
  4  -0,154120  -1,51 
  5  -0,106389  -1,04 
  6  -0,073887  -0,72 
  7  -0,065625  -0,64 
  8  -0,008788  -0,09 
  9  -0,077962  -0,76 
 10  -0,098637  -0,97 
 11   0,029024   0,28 
 12   0,003345   0,03 
 13   0,003638   0,04 
 14   0,024704   0,24 
 15   0,047497   0,47 
 16  -0,018160  -0,18 
 17  -0,011338  -0,11 
 18  -0,013627  -0,13 
 19  -0,000135  -0,00 
 20  -0,036284  -0,36 
 21  -0,001995  -0,02 
 22   0,022342   0,22 
 23  -0,019659  -0,19 
 24   0,018786   0,18 

Gambar 4.4 Grafik Fungsi FAKP Data Asli Suku Bunga SBI 

Gambar fungsi autokorelasi (fak) dan fungsi autokorelasi parsial 

(fakp) menunjukkan 24 lag, dalam Minitab apabila tidak diminta 

secara otomatis akan memperlihatkan lag sebanyak 
4
n  untuk 

pegamatan (n≤ 240). Jumlah pengamatan adalah 96 data sehingga ada 

24
4

96
= . Oleh karena itu, Minitab menggambarkan 24 lag. 
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Grafik fak dan fakp diatas terlihat bahwa belum stasioner, dengan 

grafik fak terlihat bahwa nilai-nilai autokorelasinya turun lambat 

(berkurang secara perlahan-lahan). Sedangkan grafik fakp terputus 

pada lag 1, 2 dan 3. Karena grafik fak turun lambat (berkurang secara 

perlahan-lahan) maka bisa dikatakan data asli belum stasioner. Jadi 

data asli belum dapat memberi informasi/petunjuk terhadap model 

runtun waktu, karena data asli besarnya tingkat suku bunga SBI di atas 

belum stasioner maka diperlukan data selisih pertama untuk 

menstasionerkan data tersebut. 

Grafik-grafik dari data selisih pertama besarnya tingkat suku 

bunga SBI adalah sebagai berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Gambar 4.5 Grafik Data Selisih 1 Suku Bunga SBI 
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 Gambar 4.6 Grafik Trend Data Selisih 1 Suku Bunga SBI 
 

Grafik Trend data selsisih pertama Suku Bunga SBI di atas 

terlihat bahwa data sudah stasioner, karena garis trendnya cukup linier 

dan nilai-nilai aktualnya tidak jauh dari garis linier dan mempunyai 

variansi yang kecil. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocorrelation Function:  Data Selisih Pertama 
 

Lag        ACF      T     LBQ 
1   0,740579   7,22   53,77 
2   0,547874   3,69   83,51 
3   0,480966   2,85  106,68 
4   0,428257   2,35  125,25 
5   0,337824   1,75  136,94 
6   0,284657   1,43  145,33 
7   0,231532   1,14  150,94 
8   0,187054   0,91  154,65 
9   0,152814   0,74  157,15 
10   0,107335   0,51  158,40 
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11   0,032127   0,15  158,51 
12  -0,050829  -0,24  158,80 
13  -0,075793  -0,36  159,44 
14  -0,095192  -0,45  160,47 
15  -0,137068  -0,65  162,64 
16  -0,143393  -0,68  165,04 
17  -0,152899  -0,72  167,80 
18  -0,229318  -1,07  174,09 
19  -0,216778  -1,00  179,79 
20  -0,232694  -1,07  186,44 
21  -0,285693  -1,29  196,61 
22  -0,333354  -1,48  210,63 
23  -0,287267  -1,25  221,20 
24  -0,237368  -1,02  228,51 

 
Gambar 4.7 Grafik FAK Data Selisih 1 Suku Bunga SBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Partial Autocorrelation Function: Data Selisih Pertama 
 

Lag       PACF      T 
1   0,662857   6,46 
2   0,116809   1,14 
3   0,129155   1,26 
4   0,027322   0,27 
5   0,034061   0,33 
6   0,032359   0,32 
7  -0,103214  -1,01 
8   0,078612   0,77 
9   0,010788   0,11 
10  -0,158054  -1,54 
11  -0,011941  -0,12 
12  -0,060827  -0,59 
13  -0,024099  -0,23 
14  -0,115024  -1,12 
15  -0,009345  -0,09 
16   0,084086   0,82 
17  -0,082724  -0,81 
18  -0,120678  -1,18 
19   0,014106   0,14 
20  -0,012536  -0,12 
21  -0,165658  -1,61 
22   0,046821   0,46 
23  -0,071381  -0,70 
24   0,093922   0,92 

 
Gambar 4.8 Grafik FAKP Data Selisih 1 Suku Bunga SBI 
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Grafik fak dan fakp di atas terlihat bahwa data sudah stasioner, 

dengan grafik fak terlihat bahwa data turun lambat. Sedangkan grafik 

fakp terlihat bahwa data terputus pada lag 1. Sehingga modelnya sudah 

dapat diidentifikasi, model awalnya yaitu ARI (1,1) atau ARIMA 

(1,1,0) yang mempunyai bentuk umum : 

( ) tttt aZZZ +−+= −− 21111 φφ  

4.1.1.2 Estimasi Nilai Parameter dalam Model 

Nilai estimasi parameter diperoleh dengan menggunakan software 

Minitab, yang hasilnya adalah sebagai berikut. 

ARIMA Model: Data Selisih Satu 
 
Estimates at each iteration 

 
Iteration       SSE     Parameters 

         0    16,3056   0,100   0,058 
         1    13,3736   0,250   0,040 
         2    11,3293   0,400   0,023 
         3    10,1696   0,550   0,006 
         4     9,8778   0,658  -0,009 
         5     9,8730   0,666  -0,014 
         6     9,8729   0,667  -0,015 
         7     9,8729   0,667  -0,015 
         8     9,8729   0,667  -0,015 
 

Relative change in each estimate less than 0,0010 
 
 

Final Estimates of Parameters 
 

Type          Coef  SE Coef      T      P 
AR   1      0,6670   0,0773   8,63  0,000 
Constant  -0,01454  0,03339  -0,44  0,664 

 
 

Differencing: 1 regular difference 
Number of observations:  Original series 96, after  
differencing 95 
Residuals:    SS =  9,84974 (backforecasts excluded) 

                MS =  0,10591  DF = 93 
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Output di atas menampilkan hasil iterasi untuk menaksir Sum Square 

Error dan estimasi  parameter model, dalam hal ini ada 2 parameter yaitu 

konstanta dan parameter AR (1) adalah φ . 

Hasil iterasi ditunjukkan pada output Final Estimates of Parameters. 

Output tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar -0,01454 sedangkan 

parameter φ  = 0,6670. Bila dilihat kembali iterasi diatasnya, kedua nilai 

sama dengan hasil iterasi ke-8. Hasil output proses estimasi parameter 

dilakukan beberapa tahap pengujian yaitu uji statistik parameter model dan 

diagnosis model yang dilakukan untuk pemeriksaan bahwa model tersebut 

cukup memadai dan cukup memuaskan yang berarti dapat digunakan 

sebagai penelitian berikutnya. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses 

estimasi parameter-parameter  adalah sebagai berikut. 

a. Uji statistik parameter-parameter model 

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikasi 

parameter model dari data runtun waktu besarnya tingkat suku bunga 

yaitu ARIMA (1,1,0) yang melibatkan konstanta di dalamnya. Jadi 

dalam hal ini terdapat dua parameter dalam model. Secara umum, 

signifikansi konstanta tidak perlu diuji, yang diuji hanya parameter AR 

(φ  ). 

Hipotesis: 

Ho : φ  = 0 (parameter AR (1) tidak cukup signifikan dalam model). 

H1 : φ  ≠  0 (parameter AR (1) cukup signifikan dalam model). 
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Kriteria penolakan Ho yaitu jika P-Value < level toleransi (α ), 

dengan menggunakan level toleransi (α ) 5%, maka berdasarkan tabel 

estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai P-

Value parameter AR (φ ) adalah 0,000 < 0,05 parameter φ  cukup 

signifikan. Jadi persamaan modelnya adalah : 

( ) tttt aZZZ +−+= −− 21111 φφ  

( ) tttt aZZZ +−+= −− 21 6670,06670,01  

tttt aZZZ +−= −− 21 6670,06670,1  

Baris paling bawah pada output di atas menunjukkan besar Mean 

Square Error (MSE) model tersebut adalah 0,10591, dengan 

mengetahui besar nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik 

karena semakin kecil nilai MSE yang dihasilkan maka model semakin 

baik. 

b. Diagnosis Model  

(1) Uji independensi residual 

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi independensi residual 

antar lag. Dua lag dikatakan berkorelasi apabila antar lag tidak ada 

korelasi yang berarti. Penelitian ini melakukan uji dengan 

membandingkan nilai 2
_ BoxLjungχ  dengan 2

),( dfαχ . 
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Hipotesis: 

Ho : ktt aa +,ρ  = 0 (Ada korelasi antar lag). 

H1 : ktt aa +,ρ  ≠  0 (Tidak ada korelasi antar lag atau minimal ada 

lag 1 yang 
ktt aa +,ρ  ≠  0. 

Berikut merupakan output uji proses Ljung-Box-Pierce 

 
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 
 
Lag            12     24     36     48 
Chi-Square    8,2   20,3   44,0   49,5 
DF             10     22     34     46 
P-Value     0,613  0,561  0,117  0,335 

 
 

Kriteria penolakan Ho jika 2
),(

2
dfBoxLjung αχχ <− , dimana 

distribusi 2χ  yang digunakan mempunyai df = k-2 dengan level 

toleransi (α ) = 5% yang dapat diketahui nilainya dengan 

menggunakan tabel distribusi 2χ . Pada output di atas 

menunjukkan bahwa sampai pada lag 12, kesimpulan yang bisa 

diambil tidak ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual 

pada lag 12, karena nilai 2
BoxLjung−χ  pada lag 12 = 8,2 < 2

)10;05,0(χ  = 

18,3. Pada lag 24 nilai 2
BoxLjung−χ  = 20,3 < 2

)22;05,0(χ  = 33,9. Pada lag 

36 nilai 2
BoxLjung−χ  = 44,0 < 2

)34;05,0(χ  = 48,6. Pada lag 48 nilai 

2
BoxLjung−χ  = 49,5 < 2

)46;05,0(χ  = 65,2. Maka antar residual pada lag t 

dengan residual pada lag 12 sampai lag 48 tidak ada yang saling 
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berkorelasi, yang berarti Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

residual model telah memenuhi asumsi independensi. 

Selain dengan pengujian hipotesis independensi antar lag 

ditujukan pula oleh grafik fungsi autokorelasi (fak) residual 

berdasarkan proses ARIMA (1,1,0) yang akan ditampilkan sebagai 

berikut. 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9. Grafik FAK Residual proses ARIMA (1,1,0) 

Fungsi autokorelasi (fak) residual di atas menunjukkan 

bahwa tidak ada satu lag pun yang keluar batas. Ini berarti bahwa 

residual model telah independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

residual memenuhi asumsi independensi. 

(2) Uji kenormalan residual model  

Uji dilakukan untuk mendeteksi kenormalan residual model 

ARIMA (1,1,0), dalam penelitian ini kenormalan dilakukan hanya 

dengan membandingkan nilai P-Value (taraf signifikasi terkecil 

untuk dapat menolak Ho) dengan level toleransi (α  ) yang 

digunakan dalam uji hipotesis yaitu 5%. 
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Hipotesis : 

Ho : 0, =
+ktt aaρ  (Residual model berdistribusi normal). 

H1 : 0, ≠
+ktt aaρ  (Residual model tidak berdistribusi normal). 

Kriteria penolakan Ho yaitu jika P-Value < level toleransi 

(α ). Berikut merupakan output oleh data Model ARI (1,1). 

Tabel 4.1 Ringkasan Uji Proses Ljung-Box_Pierce 

Lag (k) Df (k-2) 2
BoxLjung−χ  P-Value 

12 

24 

36 

48 

10(12-2) 

22(24-2) 

34(36-2) 

46(48-2) 

8,2 

20,3 

44,0 

49,5 

0,613 

0,561 

0,117 

0,335 

Ringkasan hasil pada tabel menunjukkan bahwa sampai 

pada lag 12, kesimpulan yang dapat diambil adalah residual model 

berdistribusi normal karena nilai p-value > α  = 5%. Begitu pula 

untuk lag 24,36 dan 48 nilai level p-value > α  = 5% sehingga 

terima Ho. Artinya, residual model tersebut berdistribusi normal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa residual model telah memenuhi 

asumsi kenormalan. 

Jadi hasil pemodelan data telah signifikan dan memenuhi 

asumsi yang telah diisyaratkan yaitu residual mengikuti proses 

white noise yang berarti residual independen (tidak berkorelasi) 

dan berdistribusi normal dengan rata-rata mendekati nol ( 0=μ ) 
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dan standard deviasi (σ ) tertentu, sehingga model dapat 

diandalkan dan cukup memuaskan untuk dilakukan peramalan ke 

depan. 

4.1.1.3 Verifikasi 

Diperlukan data selisih kedua untuk melakukan verifikasi, data 

selisih kedua dari data suku bunga SBI terdapat pada lampiran 3. Dari data 

tersebut diperoleh data, trend analisis, fak dan fakp sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Gambar 4.10 Grafik Data Selisih 2 Suku Bunga SBI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Gambar 4.11 Grafik Trend Data Selisih 2 Suku Bunga SBI 
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Grafik plot dan trend selisih kedua besarnya tingkat suku bunga di 

atas terlihat  bahwa data sudah stasioner, karena garis trend cukup linier 

dan nilai-nilai aktualnya tidak jauh dari garis linier dan mempunyai 

variansi kecil. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocorrelation Function: Data Selisih Kedua 
 

Lag        ACF      T    LBQ 
1  -0,260454  -2,53   6,58 
2  -0,144123  -1,31   8,62 
3   0,016742   0,15   8,65 
4  -0,013979  -0,12   8,67 
5   0,003302   0,03   8,67 
6   0,049581   0,44   8,92 
7  -0,141166  -1,26  10,99 
8   0,017507   0,15  11,02 
9   0,156309   1,37  13,61 
10  -0,108478  -0,93  14,88 
11   0,001527   0,01  14,88 
12  -0,015008  -0,13  14,90 
13   0,044620   0,38  15,12 
14  -0,048359  -0,41  15,39 
15  -0,084521  -0,72  16,20 
16   0,070299   0,59  16,78 
17   0,085014   0,71  17,62 
18  -0,101439  -0,85  18,84 
19  -0,016646  -0,14  18,88 
20   0,100512   0,83  20,11 
21  -0,149769  -1,23  22,88 
22   0,100913   0,82  24,16 
23  -0,151672  -1,22  27,08 
24   0,098146   0,78  28,32 

 
Gambar 4.12 Grafik FAK Data Selisih 2 Suku Bunga SBI 
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Partial Autocorrelation Function: Data Selisih Kedua 
 

Lag       PACF      T 
1  -0,260454  -2,53 
2  -0,227385  -2,20 
3  -0,100178  -0,97 
4  -0,081961  -0,79 
5  -0,042258  -0,41 
6   0,027825   0,27 
7  -0,139067  -1,35 
8  -0,066565  -0,65 
9   0,104587   1,01 
10  -0,047078  -0,46 
11  -0,003392  -0,03 
12  -0,043360  -0,42 
13   0,039553   0,38 
14  -0,059175  -0,57 
15  -0,137411  -1,33 
16   0,023450   0,23 
17   0,068028   0,66 
18  -0,078953  -0,77 
19  -0,046520  -0,45 
20   0,084856   0,82 
21  -0,133458  -1,29 
22  -0,004552  -0,04 
23  -0,170044  -1,65 
24   0,070861   0,69 

 
Gambar 4.13 Grafik FAKP Data Selisih 2 Suku Bunga SBI 

 
Grafik fak terlihat data sudah stasioner karena grafiknya tidak turun 

lambat sehingga dapat langsung diperkirakan modelnya. Dengan melihat 

keadaan grafik fak terlihat bahwa lag 1 memotong garis white noise dan 

grafik fakp terlihat lag 1 memotong garis white noise. Sehingga pada 

verifikasi ini model yang dijadikan pembanding yaitu ARIMA (1,2,1) dan 

mempunyai bentuk umum: 
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1121)1( −−− ++−+= ttttt aaZZZ θφφ  

Dengan menggunakan software MINITAB dapat membantu untuk 

mengetahui model mana yang lebih baik, yaitu dengan membandingkan 

nilai Mean Square Error (MSE) dari kedua model tersebut. Semakin kecil 

nilai Mean Square Error (MSE) yang dihasilkan, maka model akan 

semakin baik. Berikut merupakan output estimasi parameter dari model 

pembanding yaitu ARIMA (1,2,1). 

ARIMA Model : Data Selisih Dua 
 

Estimates at each iteration 
 
Iteration       SSE        Parameters 
        0   12,7645   0,100  0,100   0,092 
        1   10,8248  -0,035  0,235  -0,023 
        2   10,6048   0,099  0,385  -0,014 
        3   10,3908   0,227  0,535  -0,007 
        4   10,1999   0,342  0,685  -0,001 
        5   10,1465   0,375  0,752  -0,000 
        6   10,1421   0,388  0,768  -0,001 
        7   10,1411   0,397  0,777  -0,001 
        8   10,1408   0,403  0,782  -0,001 
        9   10,1407   0,406  0,786  -0,001 
       10   10,1406   0,408  0,787  -0,001 
       11   10,1406   0,410  0,789  -0,001 
       12   10,1406   0,411  0,789  -0,001 
 
Unable to reduce sum of squares any further 

 
Final Estimates of Parameters 
 
Type           Coef   SE Coef      T      P 
AR   1       0,4107    0,1681   2,44  0,017 
MA   1       0,7894    0,1129   6,99  0,000 
Constant  -0,000992  0,007261  -0,14  0,892 
 
 
Differencing: 2 regular differences 
Number of observations:  Original series 96, after 
differencing 94 
Residuals:    SS =  10,0434 (backforecasts excluded) 
              MS =  0,1104  DF = 91 
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Output di atas diperoleh nilai =φ 0,4107 dan =θ 0,7894, sehingga 

persamaan untuk model pembanding ARIMA (1,2,1) sebagai berikut : 

121

121

1121

7894,04107,04107,1
7894,04107,0)4107,01(

)1(

−−−

−−−

−−−

++−=⇔
++−+=⇔

++−+=

ttttt

ttttt

ttttt

aaZZZ
aaZZZ

aaZZZ θφφ
 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program Minitab di atas terlihat 

bahwa nilai MS (mean square) untuk model ARIMA (1,1,0) adalah 

0,10591 lebih kecil dari nilai MS (mean square) model ARIMA (1,2,1) 

yaitu 0,1104 maka model pembanding ditolak. Dengan demikian model 

yang terbaik untuk data suku bunga SBI adalah ARIMA (1,1.0) yaitu: 

tttt aZZZ +−= −− 21 6670,06670,1  

4.1.1.4 Peramalan 

Berdasarkan panggunaan program minitab di atas, diperoleh hasil 

peramalan suku bunga SBI untuk bulan Januari 2008 sampai dengan 

Desember 2009 adalah sebagai berikut: 

Forecasts from period 96 
 

95 Percent Limits 
Period  Forecast    Lower    Upper   
Actual 
    97    8,0188   7,3808   8,6567 
    98    7,9367   6,6965   9,1769 
    99    7,8674   6,0362   9,6987 
   100    7,8067   5,4161  10,1972 
   101    7,7516   4,8396  10,6637 
   102    7,7004   4,3044  11,0964 
   103    7,6517   3,8066  11,4967 
   104    7,6046   3,3417  11,8676 
   105    7,5587   2,9053  12,2121 
   106    7,5136   2,4939  12,5333 
   107    7,4689   2,1039  12,8339 
   108    7,4246   1,7328  13,1164 
   109    7,3805   1,3781  13,3830 
   110    7,3366   1,0378  13,6353 
   111    7,2927   0,7103  13,8751 
   112    7,2490   0,3943  14,1037 
   113    7,2052   0,0884  14,3221 
   114    7,1615  -0,2084  14,5314 



 76

   115    7,1178  -0,4968  14,7324 
   116    7,0742  -0,7776  14,9259 
   117    7,0305  -1,0515  15,1125 
   118    6,9868  -1,3191  15,2928 
   119    6,9432  -1,5808  15,4672 
   120    6,8995  -1,8371  15,6361 

 
 

 

4.1.1.5 Menghitung kesalahan peramalan 

Untuk menghitung kesalahan peramalan biasanya digunakan mean 

absolute error atau rata-rata nilai kesalahan meramal (tidak dihiraukan 

tanda positif dan negatifnya) dengan rumus: 
n

YY
MAE

∑ −
=

ˆ
 dan mean 

squared error atau rata-rata dari kesalahan peramalan dikuadratkan 

dengan rumus 
( )

n
YY

MSE ∑ −
=

2ˆ
. 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh harga mean absolute error 

(MAE) metode ARIMA untuk tahun 2008-2009 adalah 4,0500, sedangkan 

untuk mean squared error (MSE) metode ARIMA sebesar 26,2355. Untuk 

hasil perhitungan MAE dan MSE metode ARIMA dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

 

4.1.2 Analisis data Suku Bunga SBI dengan metode Deseasonalizing. 

4.1.2.1 Menyusun data tiap kuartal untuk masing-masing tahun 

Banyaknya Suku Bunga SBI dari bulan Januari 2000 sampai bulan 

Desember 2007 perkuartal (tiga bulanan yaitu mulai Januari-Februari-

Maret, April-Mei-Juni, Juli-Agustus-September, dan seterusnya), jumlah 

data ada 32 kuartal, tercantum pada lampiran 6. 
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4.1.2.2 Menghitung indeks musiman tertentu 

Metode yang digunakan untuk menghitung indeks musiman adalah dengan 

metode rasio rata-rata bergerak (ratio to moving average method). Metode 

ini dapat menghilangkan trend, siklus serta komponen-komponen yang 

tidak beraturan lainnya dari data asal Y. 

Langkah-langkah untuk mencari indeks musiman tertentu dengan metode 

rasio rata-rata bergerak sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Menyusun data historis yang ada ke dalam tabel. Kolom pertama 

menyatakan tahun, kolom kedua merupakan periode musim (dalam hal 

ini kuartalan) dan kolom ketiga berisi data yang sudah ada (lampiran 

8). 

4.1.2.2.2 Menentukan keempat kuartal bergerak total dimulai dari tahun 2000 

caranya sebagai berikut. 

33,64 + 33,82 + 40,66 + 42,09 = 150,21. 

Total keempat kuartal ini kemudian ‘digerakkan’ dengan 

menambahkan banyaknya suku bunga SBI kuartal 1 pada tahun 2001 

yaitu 

33,82 + 40,66 + 42,09 + 44,72 = 161,29. 

Total keempat kuartal ini kemudian ‘digerakkan’ dengan 

menambahkan banyaknya suku bunga SBI kuartal 2 pada tahun 2001 

yaitu 

40,66 + 42,09 + 44,72 + 48,68 = 176,15. 
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Prosedur ini dilanjutkan untuk memperoleh banyaknya suku bunga 

setiap kuartal selama delapan tahun. Kolom keempat pada lampiran 8 

memperlihatkan semua bergerak total (moving totals). 

4.1.2.2.3 Setiap total bergerak kuartalan pada kolom keempat pada lampiran 8 

dibagi 4 untuk menghasilkan rata-rata bergerak kuartalan, 

perhitungannya sebagai berikut. 

55,37
4

150,21
= . 

32,40
4

161,29
= . 

04,44
4

176,15
= . 

87,46
4

187,48
= . 

Rata-rata bergerak kuartalan lainnya diperoleh dengan cara yang sama. 

Semua rata-rata bergerak masih tetap berada pada posisi diantara 

kuartalan. 

4.1.2.2.4 Selanjutnya rata-rata bergerak tersebut dibuat titik tengahnya. Rata-

rata bergerak pertengahan pertama diperoleh dengan cara 

94,38
2

40,3237,55
=

+ . 

Rata-rata bergerak pertengahan kedua diperoleh dengan cara 

18,42
2

04,4432,40
=

+ . 
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Rata-rata bergerak pertengahan ketiga diperoleh dengan cara 

45,45
2

87,4604,44
=

+ . 

Rata-rata bergerak pertengahan keempat diperoleh dengan cara  

21,48
2

54,4987,46
=

+ . 

Rata-rata bergerak pertengahan lainnya diperoleh dengan cara yang 

sama. Setiap rata-rata bergerak pertengahan berada disetiap kuartal 

tertentu. Hasilnya terdapat pada lampiran 8. 

4.1.2.2.5 Indeks musiman tertentu untuk setiap kuartal dihitung  dengan cara 

membagi banyak suku bunga SBI pada kolom 3 dengan rata-rata 

bergerak pertengahan pada kolom 6. Indeks musiman tertentu 

menggambarkan ratio dari nilai deret berkala asal terhadap rata-rata 

bergerak. 

Indeks musiman untuk kuartal 3 tahun 2000 diperoleh dengan  

04,1
38,94
40,66

= . 

Indeks  musiman untuk kuartal 4 tahun 2000 diperoleh dengan  

00,1
42,18
42,09

= . 

Indeks musiman untuk kuartal 1 tahun 2001 diperoleh dengan  

98,0
45,45
44,72

= . 

Indeks musiman untuk kuartal lainnya diperoleh dengan cara yang 

sama. Hasil perhitungan secara lengkap terdapat pada lampiran 8. 
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4.1.2.3 Menghitung indeks kuartalan tertentu 

Langkah-langkah untuk mencari indeks kuartalan tertentu sebagai berikut. 

4.1.2.3.1 Data indeks musiman yang telah dihitung tersebut diletakkan dalam 

sebuah tabel. Tabel ini akan membantu dalam menemukan indeks 

musiman pada kuartal yang berkaitan. 

4.1.2.3.2 Nilai-nilai 0,98; 1,03; 1,03; 0,97; 0,96; 1,07; 0,96 menggambarkan 

estimasi dari indeks musiman tertentu kuartal pertama. Dengan merata-

ratakan nilai tersebut diperoleh indeks musiman kuartal pertama 

adalah. 

00,1
7

0,961,070,960,971,031,030,98
=

++++++ . 

Indeks musiman kuartal kedua adalah. 

 99,0
7

0,991,040,920,971,001,011,01
=

++++++ . 

Indeks musiman kuartal ketiga adalah. 

00,1
7

1,030,930,990,940,991,031,04
=

++++++ . 

Indeks musiman kuartal keempat adalah. 

01,1
7

98,009,100,199,099,004,100,1
=

++++++ . 

4.1.2.3.3 Rata-rata dari keempat kuartal 1,00+0,99+1,00+1,01 secara teoritis 

harus berjumlah 4,00 karena rata-ratanya telah ditetapkan sebesar 1,0. 

Total dari rata-rata keempat kuartal mungkin tidak tepat sama 4,00 

akibat pembulatan. Dalam kasus ini total rata-rata adalah 4,00. Faktor 

koreksi dengan demikian dapat diterapkan untuk setiap dari keempat 
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rata-rata untuk dibulatkan menjadi 4,00. Rumus untuk menghitung 

faktor koreksi sebagai berikut. 

00,1
00,4
00,4

 rata-ratakeempat jumlah 
00,4

===ksifaktorkore  

Untuk menyesuaikan faktor koreksi diperoleh hasil perhitungan 

sebagai berikut. 

Indeks kuartal 1, (1,00)(1,00) = 1,00 

Indeks kuartal 2, (0,99)(1,00) = 0,99. 

Indeks kuartal 3, (1,00)(1,00) = 1,00. 

Indeks kuartal 4, (1,01)(1,00) = 1,01. 

Setelah setiap rata-rata disesuaikan ke bawah sehingga total dari rata-

rata kuartalan adalah 4,00. Biasanya angka indeks dalam bentuk 

persentase untuk kuartal 1 adalah 100. Untuk menghasilkan indeks 

kuartalan tertentu dapat dilihat pada lampiran 9. 

4.1.2.4 Menghitung data deseasonalized dari data banyaknya suku bunga SBI 

Alasan penggunaan metode deseasonalizing terhadap data tingkat suku 

bunga SBI adalah untuk menghilangkan fluktuasi musiman sehingga trend 

dan siklus dapat diteliti. Untuk menghilangkan pengaruh variasi musiman, 

tingkat suku bunga SBI masing-masing kuartal (yang berisi trend, siklis, 

pengaruh tak tentu dan musiman) dibagi oleh indeks musim untuk kuartal 

yang bersangkutan. 

Data tingkat suku bunga SBI deseasonalized untuk kuartal 1 tahun 2000 

adalah sebagai berikut.  
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63,33
1,00
33,64

= . 

Data tingkat suku bunga SBI deseasonalized untuk kuartal 2 tahun 2000 

adalah sebagai berikut. 

13,34
0,99

33,82
= . 

Data tingkat suku bunga SBI deseasonalized untuk kuartal 3 tahun 2000 

adalah sebagai berikut.  

82,40
1,00
40,66

= . 

Data tingkat suku bunga SBI deseasonalized untuk kuartal 4 tahun 2000 

adalah sebagai berikut. 

60,41
1,01
42,09

= . 

Prosedur ini dilanjutkan untuk memperoleh data tingkat suku bunga SBI 

deseasonalized pada kuartal berikutnya. Menghilangkan faktor musiman 

untuk memfokuskan ke seluruh trend jangka panjang. Data deseasonalized 

juga dapat digunakan untuk menentukan persamaan trend dan 

menggunakannya untuk melakukan forecasting. Tabel perhitungan secara 

lengkap untuk menghasilkan data deseasonalized dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

4.1.2.5 Scatter diagram data asli dan data deseasonalized 

Scatter diagram data asli dan data deseasonalized dapat dilihat pada 

lampiran 11. SBI 1 menyatakan data tingkat suku bunga SBI asli dan SBI 

2 menyatakan data tingkat suku bunga SBI deseasonalized. Dari scatter 
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diagram diperoleh bahwa data tingkat suku bunga SBI deseasonalized 

mendekati garis trend.   

4.1.2.6 Mencari persamaan garis trend 

Setelah diperoleh data deseasonalized kemudian data tersebut digunakan 

untuk menentukan persamaan trend. Langkah-langkah untuk mencari 

persamaan trend sebagai berikut. 

4.1.2.6.1 Data historis yang ada disusun dalam tabel. Kolom pertama 

menyatakan tahun, kolom kedua menyatakan periode musim (dalam 

hal ini kuartalan), kolom ketiga berisi waktu (t) dari 1 sampai 32, 

kolom keempat berisi data tingkat suku bunga SBI deseasonalized, 

kolom kelima berisi perkalian antar waktu (t) dengan data tingkat suku 

bunga SBI deseasonalized, dan kolom keenam berisi hasil t2. Hasil 

perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 12. 

4.1.2.6.2 Menentukan persamaan garis trend 

Bentuk persamaannya adalah tbaY +=ˆ  

dimana, 

Ŷ : nilai proyeksi dari variabel Y  pada nilai t  tertentu. 

a : nilai perpotongan (intersep) dari Y. Intersep ini merupakan nilai Y 

ketika t = 0 atau nilai estimasi Y ketika garis lurus memotong 

sumbu Y ketika t = 0. 

t   : nilai waktu yang terpilih. 
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b : kemiringan atau slope garis atau perubahan rata-rata dalam 

Υ̂ untuk setiap perubahan dari 1 unit t (baik peningkatan maupun 

penurunan). 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 12 digunakan untuk 

menentukan persamaan garis trend sebagai berikut. 

 
n /2t) 2t 

n / t) Y)( ( - tY   b
∑ ∑−

∑ ∑ ∑=
(

 

 
32 / )2(528 - 11440

32 / 528)(1095,16)( - 75,16361  b = = -0,626 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ ∑∑=
n

t  b - 
n
Y    a  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

32
 0,6262- - 

32
16,1095   a

528
 = 44,557. 

Jadi persamaan garis trend  t0,626 - 44,557  
^
Y = .  

4.1.2.7 Menghitung ramalan tingkat suku bunga SBI dengan data deseasonalized 

Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan estimasi waktu t  ke 

dalam persamaan trend kemudian melakukan ramalan kuartalan dengan 

mengalikan estimasi data deseasonalized dengan indeks musim. Dalam hal 

ini diasumsikan bahwa 32 kuartal periode yang lalu adalah indikator yang 

baik untuk peramalan tingkat suku bunga SBI tahun 2008 - 2009. 

Estimasi suku bunga SBI untuk kuartal 1 tahun 2008 adalah 

(33) 0,626 - 44,557  
^
Y =  = 23,890. 
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Estimasi suku bunga SBI untuk kuartal 2 tahun 2008 adalah 

(34) 0,626 - 44,557  
^
Y =  = 23,264. 

Estimasi suku bunga SBI untuk kuartal 3 tahun 2008 adalah 

(35) 0,626-44,557  
^
Y =  = 22,638. 

Estimasi suku bunga SBI untuk kuartal 4 tahun 2008 adalah 

(36) 0,626 - 44,557  
^
Y =  = 22,012. 

Prosedur ini dilanjutkan untuk memperoleh data estimasi suku bunga SBI 

pada kuartal berikutnya. Hasil perhitungannya terdapat pada lampiran 13. 

 

4.1.2.8 Menghitung kesalahan ramalan dengan Mean Absolute Error (MAE) dan 

Mean Squared Error (MSE) 

Ramalan bertujuan agar perkiraan yang dibuat bisa meminimumkan 

kesalahan memprediksi (forecast error). Forecast error bisa diukur 

dengan ( )
n

YY
MAEErrorAbsoluteMean

∑ −
=

ˆ
. Hasilnya dapat dilihat 

pada lampiran 14. Forecast error bisa juga diukur dengan 

( ) ( )
n

YY
MSEErrorSquaredMean ∑ −

=
2ˆ

. 

4.1.3 Perbandingan Pemilihan Metode Forecasting 

Dari hasil perhitungan nilai MAE dan MSE hasil peramalan data tingkat 

suku bunga SBI dari bulan Januari 2000 sampai bulan Desember 2007 

diperoleh: 
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No Metode Peramalan MAE MSE 

1. Arima 4,0500 26,2355 

2. Deseasonalizing 6,5600 59,6672 
Tabel 4.2  Nilai MAE dan MSE dari Arima dan Deseasonalizing. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa harga MAE dan MSE dari 

Deseasonalizing relatif lebih besar dari ARIMA yang menunjukkan tingkat 

keakuratan hasil peramalan dengan ARIMA masih lebih baik daripada 

dengan Deseasonalizing untuk data Tingkat suku bunga SBI.  

4.1.4 Hasil Ramalan 

Hasil ramalan data tingkat suku bunga di BEI tahun 2008-2009 adalah  

Tahun Bulan Ramalan Tahun Bulan Ramalan 
Januari 8,0188 Januari 7,3805 
Februari 7,9367 Februari 7,3366 

Maret 7,8674 Maret 7,2927 
April 7,8067 April 7,2490 
Mei 7,7516 Mei 7,2052 
Juni 7,7004 Juni 7,1615 
Juli 7,6517 Juli 7,1178 

Agustus 7,6046 Agustus 7,0742 
September 7,5587 September 7,0305 

Oktober 7,5136 Oktober 6,9868 
November 7,4689 November 6,9432 

2008 

Desember 7,4246

2009 

Desember 6,8995 
Tabel 4.3  Hasil ramalan data tingkat suku bunga di BEI tahun 2008-2009 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian akan dibahas metode yang terbaik untuk 

meramalkan data tingkat suku bunga SBI pada tahun 2008-2009 

Dilihat dari plot data trend data asli belum stasioner karena nilai-nilai 

aktualnya tidak berada di sekitar garis trend sehinnga dilakukan data selisih satu. 

Pada data selisih satu dari pola data trend menunjukkan data sudah stasione. 
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Karena grafik FAKP pada data selisih terputus pada lag 1 dan grafik FAK turun 

secara linier maka model awalnya adalah ARIMA (1,1,0). Untuk pembanding 

dicari model lain, maka dilakukan selisish kedua sebagai model pembanding. 

Pada pola data trend nilai-nilai aktualnya berada disekitar garis trend yang konstan 

maka data selisih dua tersebut sudah stasioner. Grafik FAKP terputus pada lag 1 

dan FAK terputus pada lag 1 maka model pembandingnya adalah ARIMA (1,2,1). 

Karena nilai MS ARIMA (1,1,0) lebih kecil dibandingkan dengan nilai MS model 

ARIMA (1,2,1) sehingga model pembandingnya ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model yang tepat untuk data ini adalah ARIMA (1,1,0). Sehingga untuk 

meramalkan periode berikutnya digunakan ARIMA (1,1,0) dengan bentuk 

umumnya adalah tttt aZZZ +−= −− 21 6670,06670,1  

Berdasarkan persamaan garis Ŷ = 44,557 – 0,626t menunjukkan bahwa 

setiap t turun sebesar 0,626 Ŷ  mengalami penurunan sebesar 0,626, artinya 

tampak bahwa data suku bunga SBI cenderung mengalami penurunan untuk setiap 

tahunnya. Pola seperti ini dapat dilihat misalnya tahun 2000 ke tahun 2001 terjadi 

penurunan tingkat suku bunga SBI. Demikian pula pada tahun 2001 ke 2002, 

tahun 2002 ke 2003 dan seterusnyajuga terjadi penurunan tingkat suku bunga SBI. 

Model ARIMA yang digunakan untuk peramalan tingkat suku bunga 

SBI adalah ARIMA (1,1,0). Sedangkan metode Deseasonalizing yang digunakan 

untuk peramalan data tingkat suku bunga SBI menghasilkan persamaan garis 

trend Ŷ  = 44,557 – 0,626t. 
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Dari hasil perhitungan nilai MAE hasil peramalan dat atingkat suku 

bunga SBI dari bulan Januari 2000-2007 diperoleh 4,0500 untuk ARIMA dan 

nilai MAE 6,5600 untuk Deseasonalizing. Nilai MAE Deseasonalizing relatif 

lebih besar dari ARIMA yang menunjukkan tingkat keakuratan hasil peramalan 

dengan ARIMA masih lebih baik dari deseasonalizing. Hal ini juga terlihat dari 

nilai MSE 26,2355 untuk ARIMA dan 59,6672 untuk Deseasonalizing. 

Karena data tingkat suku bunga SBI cenderung mengalami penurunan 

pada tahun-tahun berikutnya dan metode yang mempunyai nilai mean absolute 

error (MAE) yang terkecil adalah metode runtun waktu, maka metode yang 

terbaik untuk meramalkan data tingkat suku bunga SBI adalah metode runtun 

waktu. 

Hal ini dikarenakan metode runtun waktu sesungguhnya intinya sama 

seperti peramalan dengan metode deseasonalizing yang didasarkan pada analisis 

deret berkala (time series) historis. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan di 

dalam menetapkan pola deret berkala historis lebih didasarkan pada teori statistik 

yang telah dikembangkan dengan baik. Metode runtun waktu dapat diterapkan 

kedalam berbagai bentuk data, sedangkan metode Deseasonalizing hanya terpaku 

pada data dengan karakteristik tertentu sehingga penggunaan metode runtun 

waktu lebih fleksibel. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

5.1.1 Penggunaan metode runtun waktu dan metode deseasonalizing untuk 

peramalan tingkat suku bunga di BEI adalah sebagai berikut :   

Langkah-langkah penggunaan metode runtun waktu yaitu  

1)  Melakukan Identifikasi model yang dianggap paling sesuai dengan 

data. 

2)  Mencari estimasi terbaik atau paling efisien untuk parameter-parameter  

dalam model itu.  

3)  Memeriksa apakah model yang diestimasi cukup sesuai dengan data 

yang dipunyai. Apabila dijumpai penyimpangan yang cukup serius, 

harus dirumuskan kembali model yang baru, yang selanjutnya 

diestimasi dan diverifikasi.  

4) Melakukan peramalan.  

5) Menghitung kesalahan ramalan.  

Langkah-langkah penggunaan metode Deseasonalizing adalah 

sebagai berikut yaitu  

1)  Menyusun data tiap kuartal untuk masing-masing tahun.  
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2)  Menghitung indeks musiman dengan metode persentase terhadap rata-

rata bergerak (ratio to moving average method).  

3)  Menghitung indeks kuartalan.  

4)  Menghitung data deseasonalized dari data.  

5)  Membuat scatter diagram data asli dengan data deseasonalized.  

6)  Mencari persamaan deseasonalized (persamaan garis trend).  

7) Menghitung forecasting tingkat suku bunga SBI  dengan data 

deseasonalized.  

8)  Menghitung kesalahan ramalan (forecast error).  

5.1.2 Hasil perhitungan harga MAE dan MSE untuk tingkat suku bunga di BEI 

sebagai berikut : 

No Metode Peramalan MAE MSE 

1. Arima (1,1,0) 4,0500 26,2355 

2. Deseasonalizing 6,5600 59,6672 
Tabel 5.1 Nilai MAE dan MSE dari Arima dan Deseasonalizing. 

 
Dari tabel diatas terlihat Metode yang terbaik untuk meramalkan tingkat 

suku bunga di BEI adalah metode Runtun Waktu yaitu ARIMA (1,1,0). 

Karena terlihat harga MAE dan MSE ARIMA lebih kecil dibanding 

dengan  harga MAE dan MSE Deseasonalizing. 
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5.1.3 Hasil ramalan data tingkat suku bunga pada BEI untuk tahun 2008-2009 

dengan menggunakan model ARIMA (1,1,0) adalah sebagai berikut :  

Tahun Bulan Ramalan Tahun Bulan Ramalan 
Januari 8,0188 Januari 7,3805 
Februari 7,9367 Februari 7,3366 

Maret 7,8674 Maret 7,2927 
April 7,8067 April 7,2490 
Mei 7,7516 Mei 7,2052 
Juni 7,7004 Juni 7,1615 
Juli 7,6517 Juli 7,1178 

Agustus 7,6046 Agustus 7,0742 
September 7,5587 September 7,0305 

Oktober 7,5136 Oktober 6,9868 
November 7,4689 November 6,9432 

2008 

Desember 7,4246

2009 

Desember 6,8995 
Tabel 5.2 Hasil ramalan data tingkat suku bunga pada BEI tahun 2008-2009 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk melakukan peramalan data tingkat suku bunga pada BEI sebaiknya 

menggunakan metode runtun waktu karena memiliki tingkat keakuratan 

yang lebih baik bila dibandingkan dengan metode deseasonalizing. 

2. Perlu dilakukan perbandingan metode-metode yang lain agar dapat 

memperoleh metode yang tepat. 
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Lampiran 1 
 
 

Data Banyaknya Tingkat Suku Bunga SBI 
Periode Januari 2000 – Desember 2007 

 

Bulan Tahun 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Januari 11,48 14,79 17,22 12,80 8,05 7,42 12,75 9,55 

Pebruari 11,13 14,78 16,89 12,49 7,64 7,42 12,74 9,25 

Maret 11,03 15,15 16,82 11,58 7,42 7,43 12,72 9,00 

April 11,00 15,90 16,18 11,24 7,33 7,61 12,74 9,00 

Mei 11,08 16,27 16,03 10,71 7,32 7,88 12,55 8,87 

Juni 11,74 16,51 15,14 9,89 7,33 8,10 12,50 8,62 

Juli 13,53 16,98 14,88 9,20 7,36 8,48 12,31 8,37 

Agustus 13,54 17,37 14,63 8,98 7,37 8,84 11,85 8,25 

September 13,59 17,64 13,64 8,74 7,38 10,00 11,25 8,25 

Oktober 13,70 17,58 13,07 8,53 7,40 11,00 10,91 8,25 

November 13,97 17,59 13,07 8,47 7,41 12,25 10,35 8,25 

Desember 14,42 17,61 13,01 8,39 7,43 12,75 9,87 8,12 
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Lampiran 2 
 
 

Data Selisih Satu Banyaknya Suku Bunga SBI 
 

Jumlah  Jumlah No Tahun Bulan SBI  No Tahun Bulan SBI 
1 januari  *  49 januari  -0,34 
2 februari -0,35  50 februari -0,41 
3 maret  -0,1  51 maret  -0,22 
4 april -0,03  52 april -0,09 
5 mei 0,08  53 mei -0,01 
6 juni 0,66  54 juni 0,01 
7 juli 1,79  55 juli 0,03 
8 agustus 0,01  56 agustus 0,01 
9 september 0,05  57 september 0,01 

10 oktober 0,11  58 oktober 0,02 
11 november 0,27  59 november 0,01 
12 

2000 

desember 0,45  60 

2004 

desember 0,02 
13 januari  0,37  61 januari  -0,01 
14 februari -0,01  62 februari 0 
15 maret  0,37  63 maret  0,01 
16 april 0,75  64 april 0,18 
17 mei 0,37  65 mei 0,27 
18 juni 0,24  66 juni 0,22 
19 juli 0,47  67 juli 0,38 
20 agustus 0,39  68 agustus 0,36 
21 september 0,27  69 september 1,16 
22 oktober -0,06  70 oktober 1 
23 november 0,01  71 november 1,25 
24 

2001 

desember 0,02  72 

2005 

desember 0,5 
25 januari  -0,39  73 januari  0 
26 februari -0,33  74 februari -0,01 
27 maret  -0,07  75 maret  -0,02 
28 april -0,64  76 april 0,02 
29 mei -0,15  77 mei -0,19 
30 juni -0,89  78 juni -0,05 
31 juli -0,26  79 juli -0,19 
32 agustus -0,25  80 agustus -0,46 
33 september -0,99  81 september -0,6 
34 oktober -0,57  82 oktober -0,34 
35 november 0  83 november -0,56 
36 

2002 

desember -0,06  84 

2006 

desember -0,48 
37 januari  -0,21  85 januari  -0,32 
38 februari -0,31  86 februari -0,3 
39 maret  -0,91  87 maret  -0,25 
40 april -0,34  88 april 0 
41 mei -0,53  89 mei -0,13 
42 juni -0,82  90 juni -0,25 
43 juli -0,69  91 juli -0,25 
44 agustus -0,22  92 agustus -0,12 
45 september -0,24  93 september 0 
46 oktober -0,21  94 oktober 0 
47 november -0,06  95 november 0 
48 

2003 

desember -0,08  96 

2007 

desember -0,13 
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Lampiran 3 
 
 

Data Selisih Dua Banyaknya Suku Bunga SBI 
 

Jumlah  Jumlah No Tahun Bulan SBI  No Tahun Bulan SBI 
1 januari  *  49 januari  -0,26 
2 februari *  50 februari -0,07 
3 maret  0,25  51 maret  0,19 
4 april 0,07  52 april 0,13 
5 mei 0,11  53 mei 0,08 
6 juni 0,58  54 juni 0,02 
7 juli 1,13  55 juli 0,02 
8 agustus -1,78  56 agustus -0,02 
9 september 0,04  57 september 0 

10 oktober 0,06  58 oktober 0,01 
11 november 0,16  59 november -0,01 
12 

2000 

desember 0,18  60 

2004 

desember 0,01 
13 januari  -0,08  61 januari  -0,03 
14 februari -0,38  62 februari 0,01 
15 maret  0,38  63 maret  0,01 
16 april 0,38  64 april 0,17 
17 mei -0,38  65 mei 0,09 
18 juni -0,13  66 juni -0,05 
19 juli 0,23  67 juli 0,16 
20 agustus -0,08  68 agustus -0,02 
21 september -0,12  69 september 0,8 
22 oktober -0,33  70 oktober -0,16 
23 november 0,07  71 november 0,25 
24 

2001 

desember 0,01  72 

2005 

desember -0,75 
25 januari  -0,41  73 januari  -0,5 
26 februari 0,06  74 februari -0,01 
27 maret  0,26  75 maret  -0,01 
28 april -0,57  76 april 0,04 
29 mei 0,49  77 mei -0,21 
30 juni -0,74  78 juni 0,14 
31 juli 0,63  79 juli -0,14 
32 agustus 0,01  80 agustus -0,27 
33 september -0,74  81 september -0,14 
34 oktober 0,42  82 oktober 0,26 
35 november 0,57  83 november -0,22 
36 

2002 

desember -0,06  84 

2006 

desember 0,08 
37 januari  -0,15  85 januari  0,16 
38 februari -0,1  86 februari 0,02 
39 maret  -0,6  87 maret  0,05 
40 april 0,57  88 april 0,25 
41 mei -0,19  89 mei -0,13 
42 juni -0,29  90 juni -0,12 
43 juli 0,13  91 juli 0 
44 agustus 0,47  92 agustus 0,13 
45 september -0,02  93 september 0,12 
46 oktober 0,03  94 oktober 0 
47 november 0,15  95 november 0 
48 

2003 

desember -0,02  96 

2007 

desember -0,13 
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Lampiran 4 
 
 

Hasil Peramalan Suku Bunga SBI Tahun 2008 – 2009  
Dengan Metode RUNTUN WAKTU 

 
Forecasts from period 96 

 
                    95 Percent Limits 

Period   Forecast    Lower     Upper  
 Actual 
    97     8,0188    7,3808    8,6567 
    98     7,9367    6,6965    9,1769 
    99     7,8674    6,0362    9,6987 
   100     7,8067    5,4161   10,1972 
   101     7,7516    4,8396   10,6637 
   102     7,7004    4,3044   11,0964 
   103     7,6517    3,8066   11,4967 
   104     7,6046    3,3417   11,8676 
   105     7,5587    2,9053   12,2121 
   106     7,5136    2,4939   12,5333 
   107     7,4689    2,1039   12,8339 
   108     7,4246    1,7328   13,1164 
   109     7,3805    1,3781   13,3830 
   110     7,3366    1,0378   13,6353 
   111     7,2927    0,7103   13,8751 
   112     7,2490    0,3943   14,1037 
   113     7,2052    0,0884   14,3221 
   114     7,1615   -0,2084   14,5314 
   115     7,1178   -0,4968   14,7324 
   116     7,0742   -0,7776   14,9259 
   117     7,0305   -1,0515   15,1125 
   118     6,9868   -1,3191   15,2928 
   119     6,9432   -1,5808   15,4672 
   120     6,8995   -1,8371   15,6361 
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Lampiran 5 
 
 

Harga MAE dan MSE Data Suku Bunga SBI dengan Model ARIMA 
 

SBI Ramalan Abs. Squared 
Tahun Bulan 

Y  Ŷ  Error Error 
januari  11,48 8,0188 3,4612 11,9799 
februari 11,13 7,9367 3,1933 10,1972 
maret  11,03 7,8674 3,1626 10,0020 
april 11,00 7,8067 3,1933 10,1972 
mei 11,08 7,7516 3,3284 11,0782 
juni 11,74 7,7004 4,0396 16,3184 
juli 13,53 7,6517 5,8783 34,5544 

agustus 13,54 7,6046 5,9354 35,2290 
september 13,59 7,5587 6,0313 36,3766 

oktober 13,70 7,5136 6,1864 38,2715 
november 13,97 7,4689 6,5011 42,2643 

2000 

desember 14,42 7,4246 6,9954 48,9356 
januari  14,79 7,3805 7,4095 54,9007 
februari 14,78 7,3366 7,4434 55,4042 
maret  15,15 7,2927 7,8573 61,7372 
april 15,90 7,249 8,6510 74,8398 
mei 16,27 7,2052 9,0648 82,1706 
juni 16,51 7,1615 9,3485 87,3945 
juli 16,98 7,1178 9,8622 97,2630 

agustus 17,37 7,0742 10,2958 106,0035 
september 17,64 7,0305 10,6095 112,5615 

oktober 17,58 6,9868 10,5932 112,2159 
november 17,59 6,9432 10,6468 113,3544 

2001 

desember 17,61 6,8995 10,7105 114,7148 
januari  17,22 8,0188 9,2012 84,6621 
februari 16,89 7,9367 8,9533 80,1616 
maret  16,82 7,8674 8,9526 80,1490 
april 16,18 7,8067 8,3733 70,1122 
mei 16,03 7,7516 8,2784 68,5319 
juni 15,14 7,7004 7,4396 55,3476 
juli 14,88 7,6517 7,2283 52,2483 

agustus 14,63 7,6046 7,0254 49,3562 
september 13,64 7,5587 6,0813 36,9822 

oktober 13,07 7,5136 5,5564 30,8736 
november 13,07 7,4689 5,6011 31,3723 

2002 

desember 13,01 7,4246 5,5854 31,1967 
januari  12,80 7,3805 5,4195 29,3710 
februari 12,49 7,3366 5,1534 26,5575 
maret  11,58 7,2927 4,2873 18,3809 
april 11,24 7,249 3,9910 15,9281 
mei 10,71 7,2052 3,5048 12,2836 
juni 9,89 7,1615 2,7285 7,4447 
juli 9,20 7,1178 2,0822 4,3356 

agustus 8,98 7,0742 1,9058 3,6321 
september 8,74 7,0305 1,7095 2,9224 

oktober 8,53 6,9868 1,5432 2,3815 
november 8,47 6,9432 1,5268 2,3311 

2003 

desember 8,39 6,8995 1,4905 2,2216 
januari  8,05 8,0188 0,0312 0,0010 2004 

 februari 7,64 7,9367 0,2967 0,0880 
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maret  7,42 7,8674 0,4474 0,2002 
april 7,33 7,8067 0,4767 0,2272 
mei 7,32 7,7516 0,4316 0,1863 
juni 7,33 7,7004 0,3704 0,1372 
juli 7,36 7,6517 0,2917 0,0851 

agustus 7,37 7,6046 0,2346 0,0550 
september 7,38 7,5587 0,1787 0,0319 

oktober 7,40 7,5136 0,1136 0,0129 
november 7,41 7,4689 0,0589 0,0035 

 
 
 

desember 7,43 7,4246 0,0054 0,0000 
januari  7,42 7,3805 0,0395 0,0016 
februari 7,42 7,3366 0,0834 0,0070 
maret  7,43 7,2927 0,1373 0,0189 
april 7,61 7,249 0,3610 0,1303 
mei 7,88 7,2052 0,6748 0,4554 
juni 8,10 7,1615 0,9385 0,8808 
juli 8,48 7,1178 1,3622 1,8556 

agustus 8,84 7,0742 1,7658 3,1180 
september 10,00 7,0305 2,9695 8,8179 

oktober 11,00 6,9868 4,0132 16,1058 
november 12,25 6,9432 5,3068 28,1621 

2005 

desember 12,75 6,8995 5,8505 34,2284 
januari  12,75 8,0188 4,7312 22,3843 
februari 12,74 7,9367 4,8033 23,0717 
maret  12,72 7,8674 4,8526 23,5477 
april 12,74 7,8067 4,9333 24,3374 
mei 12,55 7,7516 4,7984 23,0246 
juni 12,50 7,7004 4,7996 23,0362 
juli 12,31 7,6517 4,6583 21,6998 

agustus 11,85 7,6046 4,2454 18,0234 
september 11,25 7,5587 3,6913 13,6257 

oktober 10,91 7,5136 3,3964 11,5355 
november 10,35 7,4689 2,8811 8,3007 

2006 

desember 9,87 7,4246 2,4454 5,9800 
januari  9,55 7,3805 2,1695 4,7067 
februari 9,25 7,3366 1,9134 3,6611 
maret  9,00 7,2927 1,7073 2,9149 
april 9,00 7,249 1,7510 3,0660 
mei 8,87 7,2052 1,6648 2,7716 
juni 8,62 7,1615 1,4585 2,1272 
juli 8,37 7,1178 1,2522 1,5680 

agustus 8,25 7,0742 1,1758 1,3825 
september 8,25 7,0305 1,2195 1,4872 

oktober 8,25 6,9868 1,2632 1,5957 
november 8,25 6,9432 1,3068 1,7077 

2007 

desember 8,12 6,8995 1,2205 1,4896 
Jumlah 388,7958 2518,6033 
Rata-Rata 4,0500 26,2355 

 
MAE = 4,0500 
MSE = 26,2355 
 
 
 
 
 



 99

Lampiran 6 
 
 

Perhitungan Mencari Kuartal Tiap Data Tingkat Suku SBI 
 

No Bulan Tahun 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Januari 11,48 14,79 17,22 12,80 8,05 7,42 12,75 9,55 

2 Pebruari 11,13 14,78 16,89 12,49 7,64 7,42 12,74 9,25 

3 Maret 11,03 15,15 16,82 11,58 7,42 7,43 12,72 9,00 

  Kuartal I 33,64 44,72 50,93 36,87 23,11 22,27 38,21 27,80 

4 April 11,00 15,90 16,18 11,24 7,33 7,61 12,74 9,00 

5 Mei 11,08 16,27 16,03 10,71 7,32 7,88 12,55 8,87 

6 Juni 11,74 16,51 15,14 9,89 7,33 8,10 12,50 8,62 

  Kuartal II 33,82 48,68 47,35 31,84 21,98 23,59 37,79 26,49 

7 Juli 13,53 16,98 14,88 9,20 7,36 8,48 12,31 8,37 

8 Agustus 13,54 17,37 14,63 8,98 7,37 8,84 11,85 8,25 

9 September 13,59 17,64 13,64 8,74 7,38 10,00 11,25 8,25 

  Kuartal III 40,66 51,99 43,15 26,92 22,11 27,32 35,41 24,87 

10 Oktober 13,70 17,58 13,07 8,53 7,40 11,00 10,91 8,25 

11 November 13,97 17,59 13,07 8,47 7,41 12,25 10,35 8,25 

12 Desember 14,42 17,61 13,01 8,39 7,43 12,75 9,87 8,12 

  Kuartal IV 42,09 52,78 39,15 25,39 22,24 36,00 31,13 24,62 
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Lampiran 7 
 
 

Data Perkuartal Data Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2000-2007 
 

Kuartal Tahun 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
I 33,64 44,72 50,93 36,87 23,11 22,27 38,21 27,80 
II 33,82 48,68 47,35 31,84 21,98 23,59 37,79 26,49 
III 40,66 51,99 43,15 26,92 22,11 27,32 35,41 24,87 
IV 42,09 52,78 39,15 25,39 22,24 36,00 31,13 24,62 

Jumlah 150,21 198,17 180,58 121,02 89,44 109,18 142,54 103,78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

Lampiran 8 
 
 

Perhitungan Indeks Musiman dari Data Tingkat Suku Bunga SBI 
 

Tahun Kuartal SBI 
Total 

Bergerak 
4 Kuartal 

Rata-rata 
Bergerak 
4 Kuartal 

Rata-rata 
Bergerak 

Pusat 

Indeks 
Musim

2000 K1 33,64         
              
  K2 33,82         
      150,21 37,55     
  K3 40,66     38,94 1,04 
      161,29 40,32     
  K4 42,09     42,18 1,00 
      176,15 44,04     

2001 K1 44,72     45,45 0,98 
      187,48 46,87     
  K2 48,68     48,21 1,01 
      198,17 49,54     
  K3 51,99     50,32 1,03 
      204,38 51,10     
  K4 52,78     50,93 1,04 
      203,05 50,76     

2002 K1 50,93     49,66 1,03 
      194,21 48,55     
  K2 47,35     46,85 1,01 
      180,58 45,15     
  K3 43,15     43,39 0,99 
      166,52 41,63     
  K4 39,15     39,69 0,99 
      151,01 37,75     

2003 K1 36,87     35,72 1,03 
      134,78 33,70     
  K2 31,84     31,98 1,00 
      121,02 30,26     
  K3 26,92     28,54 0,94 
      107,26 26,82     
  K4 25,39     25,58 0,99 
      97,40 24,35     

2004 K1 23,11     23,75 0,97 
      92,59 23,15     
  K2 21,98     22,75 0,97 
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     89,44 22,36     
  K3 22,11     22,26 0,99 
      88,60 22,15     
  K4 22,24     22,35 1,00 
      90,21 22,55     

2005 K1 22,27     23,20 0,96 
      95,42 23,86     
  K2 23,59     25,58 0,92 
      109,18 27,30     
  K3 27,32     29,29 0,93 
      125,12 31,28     
  K4 36,00     33,06 1,09 
      139,32 34,83     

2006 K1 38,21     35,84 1,07 
      147,41 36,85     
  K2 37,79     36,24 1,04 
      142,54 35,64     
  K3 35,41     34,33 1,03 
      132,13 33,03     
  K4 31,13     31,62 0,98 
      120,83 30,21     

2007 K1 27,80     28,89 0,96 
      110,29 27,57     
  K2 26,49     26,76 0,99 
      103,78 25,95     
  K3 24,87         
              
  K4 24,62         
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Lampiran 9 
 
 
Perhitungan Indeks Kuartalan Tertentu dari Data Tingkat Suku Bunga SBI 

 
 

Tahun Kuartal 1 Kuartal 2 Kuartal 3 Kuartal 4  
2000     1,04 1,00  
2001 0,98 1,01 1,03 1,04  
2002 1,03 1,01 0,99 0,99  
2003 1,03 1,00 0,94 0,99  
2004 0,97 0,97 0,99 1,00  
2005 0,96 0,92 0,93 1,09  
2006 1,07 1,04 1,03 0,98 
2007 0,96 0,99     
Total 7,00 6,94 6,97 7,08 

Rata-Rata 1,00 0,99 1,00 1,01 4,00 
Indeks 1,00 0,99 1,00 1,01 4,00 
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Lampiran 10 
 
 

Perhitungan Data Tingkat Suku Bunga SBI Deseasonalized 
 

Tahun Kuartal SBI 
Indeks 

Musiman 
SBI 

Deseasonalized 
2000 K1 33,64 1,00 33,63 

  K2 33,82 0,99 34,13 
  K3 40,66 1,00 40,82 
  K4 42,09 1,01 41,60 

2001 K1 44,72 1,00 44,70 
  K2 48,68 0,99 49,12 
  K3 51,99 1,00 52,19 
  K4 52,78 1,01 52,17 

2002 K1 50,93 1,00 50,91 
  K2 47,35 0,99 47,78 
  K3 43,15 1,00 43,32 
  K4 39,15 1,01 38,70 

2003 K1 36,87 1,00 36,86 
  K2 31,84 0,99 32,13 
  K3 26,92 1,00 27,02 
  K4 25,39 1,01 25,10 

2004 K1 23,11 1,00 23,10 
  K2 21,98 0,99 22,18 
  K3 22,11 1,00 22,20 
  K4 22,24 1,01 21,98 

2005 K1 22,27 1,00 22,26 
  K2 23,59 0,99 23,80 
  K3 27,32 1,00 27,43 
  K4 36,00 1,01 35,58 

2006 K1 38,21 1,00 38,19 
  K2 37,79 0,99 38,13 
  K3 35,41 1,00 35,55 

  K4 31,13 1,01 30,77 
2007 K1 27,80 1,00 27,79 

  K2 26,49 0,99 26,73 
  K3 24,87 1,00 24,97 
  K4 24,62 1,01 24,34 
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Lampiran 11 
 
 

Scatter Diagram Data SBI Asli dan Data SBI Deseasonalized 
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Lampiran 12 
 
 

Data Tingkat Suku Bunga SBI Deseasonalized untuk Menentukan Garis 
Trend 

 
Tahun Kuartal t Y tY t2 
2000 K1 1 33,63 33,63 1 

  K2 2 34,13 68,25 4 
  K3 3 40,82 122,45 9 
  K4 4 41,60 166,42 16 

2001 K1 5 44,70 223,51 25 
  K2 6 49,12 294,72 36 
  K3 7 52,19 365,34 49 
  K4 8 52,17 417,37 64 

2002 K1 9 50,91 458,19 81 
  K2 10 47,78 477,78 100 
  K3 11 43,32 476,49 121 
  K4 12 38,70 464,38 144 

2003 K1 13 36,86 479,12 169 
  K2 14 32,13 449,79 196 
  K3 15 27,02 405,36 225 
  K4 16 25,10 401,55 256 

2004 K1 17 23,10 392,71 289 
  K2 18 22,18 399,22 324 
  K3 19 22,20 421,71 361 
  K4 20 21,98 439,67 400 

2005 K1 21 22,26 467,48 441 
  K2 22 23,80 523,67 484 
  K3 23 27,43 630,79 529 
  K4 24 35,58 854,04 576 

2006 K1 25 38,19 954,87 625 
  K2 26 38,13 991,42 676 
  K3 27 35,55 959,77 729 
  K4 28 30,77 861,59 784 

2007 K1 29 27,79 805,88 841 
  K2 30 26,73 801,88 900 
  K3 31 24,97 773,95 961 
  K4 32 24,34 778,75 1024 

JUMLAH  528 1095,16 16361,75 11440 
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Lampiran 13 
 
 

Ramalan Data Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2008-2009 
 

Tahun Kuartal t 
Estimasi 

SBI 
Indeks 
Musim Ramalan 

2008 K1 33 23,89 1,00 23,90 
  K2 34 23,26 0,99 23,06 
  K3 35 22,64 1,00 22,55 
  K4 36 22,01 1,01 22,27 

2009 K1 37 21,39 1,00 21,39 
  K2 38 20,76 0,99 20,57 
  K3 39 20,13 1,00 20,06 
  K4 40 19,51 1,01 19,73 
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Lampiran 14 
 
 

Perhitungan MAE dan MSE dari Data Tingkat Suku Bunga SBI 
 

Tahun Kuartal Y Ŷ  Abs Error Squared Error 
2000 K1 33,64 43,93 10,29 105,9048 

  K2 33,82 43,30 9,48 89,9603 
  K3 40,66 42,68 2,02 4,0742 
  K4 42,09 42,05 0,04 0,0014 

2001 K1 44,72 41,43 3,29 10,8508 
  K2 48,68 40,80 7,88 62,0996 
  K3 51,99 40,17 11,82 139,6319 
  K4 52,78 39,55 13,23 175,1086 

2002 K1 50,93 38,92 12,01 144,2192 
  K2 47,35 38,29 9,06 82,0002 
  K3 43,15 37,67 5,48 30,0486 
  K4 39,15 37,04 2,11 4,4434 

2003 K1 36,87 36,42 0,45 0,2063 
  K2 31,84 35,79 3,95 15,5988 
  K3 26,92 35,16 8,24 67,9515 
  K4 25,39 34,54 9,15 83,6676 

2004 K1 23,11 33,91 10,80 116,6559 
  K2 21,98 33,28 11,30 127,7910 
  K3 22,11 32,66 10,55 111,2645 
  K4 22,24 32,03 9,79 95,8820 

2005 K1 22,27 31,41 9,14 83,4604 
  K2 23,59 30,78 7,19 51,6875 
  K3 27,32 30,15 2,83 8,0266 
  K4 36,00 29,53 6,47 41,9015 

2006 K1 38,21 28,90 9,31 86,6650 
  K2 37,79 28,27 9,52 90,5479 
  K3 35,41 27,65 7,76 60,2476 
  K4 31,13 27,02 4,11 16,8773 

2007 K1 27,80 26,40 1,40 1,9725 
  K2 26,49 25,77 0,72 0,5195 
  K3 24,87 25,14 0,27 0,0745 
  K4 24,62 24,52 0,10 0,0107 

Jumlah 209,78 1909,3518 
Rata-rata 6,56 59,6672 

 
MAE = 6,56 
MSE = 59,6672 


