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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Time Series (Deret Waktu)  

Time Series adalah serangkaian observasi terhadap variabel yang diambil 

dalam kurun waktu tertentu menurut urutan waktu kejadiannya dengan interval 

waktu yang  tetap [6]. Setiap pengamatan dinyatakan sebagai variabel random    

yang berdasarkan indeks waktu tertentu t sebagai urutan waktu pengamatan, 

sehingga penulisan data time series adalah                    . Ciri-ciri observasi 

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

satuan waktu yang identik serta adanya ketergantungan waktu antara pengamatan 

yang dipisahkan oleh jarak lag k. Salah satu tujuan yang paling penting dalam 

time series yaitu memperkirakan nilai masa depan. Istilah peramalan lebih sering 

digunakan dalam literatur time series daripada prediksi jangka panjang [6]. 

Beberapa Konsep Mendasar dalam Time Series antara lain [9] : 

 

A. Stokastik  

Time series memiliki dua model, yaitu model deterministik dan model 

stokastik (probabilistik). Fenomena model stokastik banyak dijumpai dalam 

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

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

stokastik. Suatu urutan pengamatan variabel random Z (𝜔,  ) dengan ruang 

sampel 𝜔 dan satuan waktu   dikatakan sebagai proses stokastik.  

 

B. Stasioneritas 

Konsep Stasioneritas merupakan suatu konsep mendasar dalam time series 

yang tidak mengalami perubahan kecenderungan dalam rata rata maupun variansi. 

Misal pengamatan   ,   ,…,    sebagai sebuah proses stokastik. Stasioner kuat 

(strictly stationarity) merupakan keadaan dimana data time series memiliki rata-

rata tetap dan varians tetap serta autokovarians yang konstan atau variabel random 

  ,   ,…,    dikatakan stasioner orde ke k jika n fungsi distribusi 

 (  ,   ,…,   ) =  (    ,     ,…,     ). Stasioner lemah (weakly stationarity) 
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merupakan keadaan dimana data time series memiliki nilai rata-rata dan varians 

yang konstan sedangkan autokovarians stasioneritas jenis ini merupakan fungsi 

dari lag. Terdapat dua jenis stasioner yaitu stasioner dalam rata rata dan stasioner 

dalam varian. 

 

1. Stasioner dalam rata rata 

Data bersifat stasioner terhadap rata-rata (mean) jika berfluktuasi di sekitar 

nilai rata-rata yang tetap dari waktu ke waktu dengan persamaan sebagai berikut : 

            ∫        
 

  
 ,     

dengan      adalah data ke- ,     adalah rata-rata, dan     adalah distribusi p-

value. 

 

2. Stasioner dalam Varian 

Data bersifat stasioner terhadap varians jika berfluktuasi pada varian yang 

tetap dari waktu ke waktu dengan persamaan sebagai berikut [6] : 

   
                     ∫         

 

  
       ,  

dengan    
   varians data ke-  dan  rata-rata  ( ) adalah distribusi p-value. 

 

C. Differencing 

Differencing dalam time series berfungsi untuk mengatasi persoalan 

pemodelan jika terdapat proses yang tidak stasioner dalam mean. Ide dasar 

Differencing adalah mengurangkan antara pengamatan    dengan pengamatan 

sebelumnya yaitu      . Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [6] : 

Δ   =    −     ,     

Δ2    =    −      +     ,    

dimana, Δ merupakan differencing, Δ
2
 merupakan differencing dua kali,    

merupakan pengamatan saat waktu ke- , dan      merupakan pengamatan 

mundur sekali dari waktu ke-  . 
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D. Transformasi Box-Cox 

Transformasi Box-Cox dalam time series berfungsi untuk mengatasi persoalan 

pemodelan jika terdapat proses yang tidak stasioner dalam varian. Secara 

matematis transformasi Box-Cox dirumuskan sebagai berikut [6] : 

                      
( )

 = 
  

      

 
 ,-1 <   < 1 ,                                                                                       

dimana,    adalah data pada waktu ke- , serta   adalah nilai parameter 

transformasi. 

 

E. Fungsi Autokorelasi 

Fungsi autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi 

(hubungan linier) antara pengamatan pada waktu   saat sekarang dengan 

pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya (             ). Fungsi 

autokorelasi (ACF) berfungsi untuk mendeteksi awal sebuah model dan 

kestasioneran data [6]. 

Untuk pengamatan time series   ,    ,…,    maka estimasi dari fungsi autokorelasi 

adalah :  

  
 
 = 

∑       ̅ 
   

   
         ̅ 

∑       ̅ 
 

   
  

 ,                                                                                                       

Dengan  =0, 1,     

Pendugaan koefisien autokorelasi (    ) merupakan pendugaan dari koefisien 

autokorelasi secara teoritis yang bersangkutan ( 
 
). Nilai dari    tidak sama persis 

dengan  
 
 yang berkorespondensi dikarenakan error sampling. Distribusi sampel 

merupakan kemungkinan nilai-nilai yang diperoleh. Standar error distribusi 

sampling adalah akar dari penduga variansinya.  

Hipotesis pengujian koefisien autokorelasi: 

       
 = 0 (Koefisien autokorelasi tidak berbeda secara signifikan dengan nol). 

       
 ≠ 0 (Koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dengan nol). 

Dengan statistik uji,     
  

      
 dengan          √

   ∑   
    

   

 
 , 

dimana,     
 adalah standar error autokorelasi pada lag  ,    adalah autokorelasi 

pada lag  , k  adalah time lag,   adalah banyak observasi dalam data time series. 
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Kriteria keputusan, tolak    apabila nilai |       |     

  
      dengan derajat 

      . 

 

F. Fungsi Autokorelasi Parsial 

Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya 

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

saat sekarang dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya (      

       ). Fungsi autokorelasi parsial pada lag-k merupakan korelasi antara     

dan       setelah dependensi linear antara     dan       variabel antara 

                          dihapus. 

        = 
       ∑    

 

   
        

  ∑    

 

   
     

   ,                                                                                         

dengan           [6]. 

Hipotesis pengujian koefisien autokorelasi Parsial : 

            dan            ,  

dengan statistik uji,     
    

        
 dimana           

 

 
, 

kriteria keputusan, tolak    jika              

  
     dimana derajat bebas      

 ,   adalah banyaknya data dan k adalah lag koefisien autokorelasi parsial yang 

akan diuji. 

 

G. White Noise 

Suatu proses      dikatakan proses white noise jika deretnya dari variabel 

random yang tidak berkorelasi dari distribusi dengan rata-rata konstanta       

 0, variansi konstan           
  dan    = 𝐶𝑜𝑣 (  ,     ) = 0 untuk semua 

   . Berdasarkan definisi, maka proses white noise {  } merupakan stasioner 

dengan fungsi autokovarian, 

    = {
  

          
          

  ,  

fungsi autokorelasi 

   
 
  = {
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dan fungsi autokorelasi parsial 

    = {
          
          

                  

Proses white noise dapat dideteksi dengan menggunakan uji autokorelasi 

residual pada analisis errornya. Uji korelasi residual berfungsi untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya korelasi residual antar lag [6]. 

       
   

 
   

 
        

 
    

        
 

               

Statistik uji yaitu menggunakan uji Ljung Box-Pierce. Dengan rumus uji Ljung 

Box-Pierce [6]:                             ∑
   

 

   

 
    , 

dengan T adalah banyak data, K adalah banyak lag yang diuji,   
 
 adalah dugaan 

autokorelasi residual periode  . Kriteria keputusan adalah tolak    jika        > 

         tabel,    jika         <            tabel. 

 

2.2 Model Time Series Stasioner  

Model Stasioner dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu metode Autoregressive 

(AR), Moving Average (MA), dan model campuran Autoregressive and Moving 

Average (ARMA). 

Tabel 2. 1 Pola teoritik ACF dan PACF dari proses stasioner 

Proses ACF Sampel ACF Sampel PACF 

White Noise 

(random 

error) 

Tidak ada yang melewati batas interval 

pada lag > 0. 

Tidak ada yang melewati batas 

interval pada lag > 0 

AR (p) Meluruh menuju 0 secara eksponensial 

atau mengikuti pola gelombang sinus 

(tail off) 

Diatas batas interval maksimum 

sampai pada lag ke p dan di bawah 

batas pada lag >p (cut off setelah 

lag p) 

MA (q)  

 cut off setelah lag q 

Meluruh menuju 0 secara 

eksponensial (tail off). 

ARMA (p,q) Meluruh menuju 0 secara eksponensial Meluruh menuju 0 secara 

eksponensial 
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1. Jika plot ACF menurun secara bertahap menuju ke-0 dan plot PACF menuju 

ke-0 setelah lag-p, maka dugaan modelnya adalah AR (p).  

2. Jika plot ACF menuju ke-0 setelah lag ke-  dan plot PACF menurun secara  

tahap menuju ke-0, maka dugaan modelnya adalah MA (q). 

3. Jika plot ACF dan plot PACF menurun secara bertahap menuju ke-0, maka 

dugaan modelnya adalah ARMA (p,q). 

 

2.2.1. Proses Autoregressive 

Autoregressive adalah suatu bentuk regresi yang menghubungkan nilai-

nilai sebelumnya pada time lag (selang waktu) yang bermacam-macam. Dalam 

representasi autoregressive dari sebuah proses, jika terdapat bobot 𝜋 yang tidak 

nol, misal 𝜋1 = 𝜙1, 𝜋2 = 𝜙2, … , 𝜋p = 𝜙p dan 𝜋k = 0 untuk   >  , maka proses yang 

dihasilkan dikatakan sebagai proses (model) autoregressive berorde  , yang 

dinotasikan sebagai  𝑅( ). Didefinisikan sebagai  

   =𝜙      + ⋯ + 𝜙      +    ,                  

atau 

𝜙         =    ,                 

dimana 

                               𝜙   ) = 1−𝜙   − ⋯ −𝜙  
 , 

                                         =    −  . 

Untuk menjadi stasioner maka akar dari 𝜙  ( ) = 0 harus terletak di luar 

satuan lingkaran. Proses AR berguna dalam menggambarkan situasi dimana nilai 

sekarang dari time series bergantung pada nilai-nilai sebelumnya ditambahkan 

dengan keadaan acak. 

 

A. Proses Autoregressive Order 1 AR (1)  

Proses autoregressive order 1 AR (1), dengan persamaan sebagai berikut : 

(1−𝜙  )    =    ,                                                                                       

agar menjadi stasioner maka akar dari (1 − 𝜙  ) = 0 harus berada di luar 

lingkaran.  

ACF untuk Proses AR (1)  
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untuk persamaan autokovariansi dapat diperoleh sebagai berikut : 

  (       )  =   (𝜙       ) +   (       ),                                                       

   = 𝜙      ,   ≥ 1,                                                                                 

dan persamaan fungsi autokorelasinya menjadi  

    = 𝜙      ,  ≥1,                                                                                            

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

secara eksponensial meluruh dalam salah satu atau dua bentuk tergantung pada 

tanda dari 𝜙 . Jika 0 <  𝜙  < 1, maka semua autokorelasi positif; jika −1 <  𝜙  < 0 

maka tanda autokorelasi menunjukkan pola balik dimulai dari nilai negatif. 

Besaran autokorelasi ini menurun secara eksponensial di kedua kasus.   

PACF untuk Proses AR (1).  

Untuk proses AR (1), dengan bentuk persamaan PACF sebagai berikut : 

 𝜙   = {
       𝜙           
                     

                                                                                   

Sehingga, PACF dari proses AR (1) menunjukkan lonjakan positif atau positif 

pada lag pertama tergantung pada tanda dari  𝜙  dan kemudian terpotong. 

 

B. Proses Autoregressive Order 2 AR (2)  

Proses Autoregressive order 2 AR (2), dituliskan sebagai  

(1 − 𝜙   − 𝜙  2)    =    ,                                                                                    

atau  

   = 𝜙       + 𝜙      +   , 

agar menjadi stasioner maka akar dari (1 − 𝜙   − 𝜙  2) = 0 harus berada di luar 

lingkaran.  

ACF untuk Proses AR (2). 

Persamaan autokovariansi dapat diperoleh dengan mengalikan      pada kedua 

sisi pada persamaan atas sebagai berikut : 

  (       ) = 𝜙    (         ) + 𝜙    (         ) +   (       ),            

                              = 𝜙      + 𝜙      ,   ≥ 1.                                                                                                

Sehingga, persamaan fungsi autokorelasinya menjadi  

                               = 𝜙      + 𝜙      ,   ≥ 1,                                                                                                
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dengan demikian, ACF akan meluruh secara eksponensial jika akar (1 − 𝜙   − 

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

𝜙  2) = 0 adalah kompleks.  

PACF untuk Proses AR (2). 

Untuk proses AR (2), karena  

     = 𝜙      + 𝜙      ,                                                                                                          

untuk   ≥ 1, maka diperoleh 

 𝜙   ={

      
   

       
             

𝜙                                 
                                     

               

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

 

C. Proses Autoregressive order ke-p AR ( ) Secara Umum 

Proses autoregressive order ke-p AR ( ) adalah  

        (1 − 𝜙   − 𝜙  2 −   −𝜙  
 )   =   ,                     

atau  

          = 𝜙      + 𝜙     +…+ 𝜙         ,                

ACF untuk Proses AR (p). 

Persamaan autokovariansi dapat diperoleh dengan mengalikan      pada kedua 

sisi pada persamaan sebagai berikut : 

             = 𝜙           + 𝜙           ⋯  𝜙                  ,             

dan mendapatkan nilai harapan  

   = 𝜙      + 𝜙         𝜙       ,   > 0 ,             

dimana nilai   (      ) = 0 untuk   > 0. Sehingga, diperoleh nilai yang 

diharapkan untuk fungsi autokorelasi yaitu:  

    = 𝜙      + 𝜙       ⋯  𝜙          > 0,             

PACF untuk Proses AR (p). 

Jika     = 𝜙      + 𝜙       ⋯  𝜙          > 0, maka dapat dilihat bahwa 

ketika   >  , kolom terakhir dari matriks dalam numerator matriks dari  𝜙   dapat 

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

Sehingga PACF  𝜙   akan hilang setelah lag ke- . 
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2.2.2 Proses Moving Average 

Moving Average merupakan regresi terhadap nilai masalalu suatu variabel. 

Dalam representasi moving average dari sebuah proses, jika terdapat bobot 𝜓 

yang tidak nol, misal     =     ,      =             =     dan      = 0 untuk   

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

average berorde   dan dinotasikan sebagai 𝑀  ( ). Didefinisikan sebagai 

   =               ⋯          , 

atau 

              

dimana   ( ) = 1 −     −⋯−     
q 

. 

Karena 1 +    
  ⋯    

   < ∞, proses moving average yang terbatas selalu 

stasioner. Hali ini, invertible jika akar dari   ( ) = 0 terletak di luar satuan 

lingkaran. Proses moving average ini berguna dalam menggambarkan fenomena 

di mana suatu peristiwa menghasilkan efek langsung yang hanya berlangsung 

selama jangka waktu yang singkat.  

 

A. Proses Moving Average Orde 1 MA (1) 

Ketika   ( ) = (1 −    ), maka diperoleh proses moving average orde 1 MA 

(1), sebagai berikut, 

   =               

     = (1 −    )   ,         

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

adalah   
 . Arti dari {  } adalah   (  ) = 0 dan sehingga   (  ) =  .  

Autokovarian dari proses MA (1) adalah 

    {
(       

 )   
          

      
                       

                                    

             

Fungsi autokorelasi menjadi  

      {
    

     
                

                        
              

dengan terpotong setelah lag ke 1.  

PACF dari proses MA (1) adalah  
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      𝜙    
          

  

     
 , 

      𝜙    
    

       
  

     
 , 

      𝜙    
    

       
  

     
  .     

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

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

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

yang negatif.  

 

B. Proses Moving Average Orde 2 MA (2) 

Ketika   ( ) = (1 −     −    2), maka diperoleh proses moving average orde 

1 MA (1), sebagai berikut : 

     (1 −     −    2)    ,                  

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

akar dari (1 −     −    2)    harus berada di luar satuan lingkaran. Sehingga, 

{
       
        
        

               

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

ACF dari Proses MA (2). 

Autokovarian dari proses MA (2) adalah  

    

{
 
 

 
 (     

     
 )   

               

              
                      

       
                                       

                                                      

            

Fungsi autokorelasi menjadi  

      

{
 

 
           

     
     

                

    

     
     

                

                                 

             

dengan terpotong setelah lag ke 2.  

PACF dari proses MA (2) adalah  

 𝜙       , 
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 𝜙    
       

 

     
 , 

 𝜙    
  

               

     
     

        
,  

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

grafiknya meluruh secara eksponensial atau gelombang sinus tergantung pada 

tanda dan besaran dari    dan    atau ekuivalen dengan akar (1 −     −    
2
)  

 . Grafik PACF akan berbentuk gelombang sinus yang teredam jika akar dari (1 − 

    −    2)    kompleks.  

 

C. Proses Moving Average Orde q MA (q) Secara Umum 

Secara umum proses moving average orde   MA ( ) adalah 

      (1 −     −    2 ⋯    
     ,            

ACF dari proses MA ( ) adalah  

     {
   

              ⋯                     

                                                           
.        

Jadi fungsi autokorelasi menjadi  

     {

             ⋯        

     
  ⋯    

           

                                  
.           

Fungsi Autokorelasi pada MA ( ) terpotong setelah lag ke  .  

Secara umum PACF dari proses MA ( ) adalah 

 𝜙    
    

       
  

     
                             

Sehingga, PACF grafiknya meluruh secara eksponensial dan atau gelombang 

sinus tergantung sifat akar dari (1 −     −    2)   . Grafik PACF akan 

berbentuk gelombang sinus yang teredam jika beberapa akarnya kompleks.  

 

D. Proses Autoregressive Moving average ARMA (p,  )  

Secara umum proses ARMA (p,  ) didefinisikan sebagai {  } yang 

merupakan proses ARMA (p,  ) jika {  } stasioner untuk sebarang t. 

   𝜙      ⋯ 𝜙              ⋯        ,  
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dimana {  } ~ 𝑊𝑁 (0,   ) dan polinomial (  𝜙   ⋯ 𝜙  
 ) dan (  

𝜙   ⋯ 𝜙  
 ) tidak mempunyai faktor umum. Akan lebih mudah untuk 

menggunakan bentuk yang lebih ringkas dari persamaan di atas. 

𝜙               , 

dimana 𝜙 (.) dan   (.) adalah derajat polinomial ke   dan   dari 𝜙       

𝜙   ⋯ 𝜙  
  dan             ⋯    

  dan   adalah operator 

backward shift (          
                ) [10]. 

Agar proses tersebut invertibel, maka akar dari 𝜙        dan         

terletak di luar satuan lingkaran. Juga, diasumsikan 𝜙       dan          

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

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

autoregressive dan moving average.  

Persamaan ACF untuk proses ARMA (p,  ) adalah  

   𝜙       ⋯ 𝜙               ,                     

persamaan di atas memenuhi persamaan yang sejenis dengan persamaan berorder 

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

lag ke-  seperti pada proses AR( ), yang hanya bergantung pada paramater 

autoregressive pada model. Autokorelasi   pertama              namun, 

tergantung pada kedua parameter autoregressive dan moving average dalam 

model dan berfungsi sebagai nilai awal untuk pola. PACF untuk Proses ARMA 

(p,  ) Karena proses ARMA mengandung proses MA pada kasus tertentu, maka 

PACF ARMA juga merupakan campuran dari meluruh secara eksponensial atau 

gelombang sinus tergantung pada akar dari 𝜙       dan        . 

 

2.3 Model Time Series Non-Stasioner  

 

2.3.1 Non-Stasioner Terhadap Mean 

Proses non stasioner terhadap mean merupakan suatu masalah serius dalam 

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

ditransformasi menjadi data time series yang stasioner, sehingga ARIMA juga 

dapat digunakan untuk data time series yang tidak stasioner. Diferensi merupakan 
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suatu bentuk transformasi untuk menstasionerkan data time series yang tidak 

stasioner dalam mean. Diferensi merupakan sebuah operasi yang menghitung 

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

yang distasionerkan dengan proses diferensi yang sesuai, memiliki mean yang 

mendekati nol.  

Untuk melakukan diferensi terhadap sebuah data time series, didefinisikan 

sebuah variabel baru    yang merupakan deretan besarnya perubahan pada time 

series    yakni, 

      -               . 

Time series    disebut diferensi pertama dari   . Jika differensi pertama tidak 

menghasilkan time series yang memiliki mean konstan, perlu dilakukan difirensi 

kembali terhadap    sehingga persamaan nya menjadi sebagai berikut :   

                                            

Sekarang    merupakan hasil dari differensi kedua dari   . Umumnya, diferensi 

kedua sudah cukup untuk memperoleh mean yang stasioner [9]. 

 

2.3.2 Non-Stasioner Terhadap Varian dan Autocovarian 

Menurut Wei (2006) proses diferensi dapat digunakan sebagai pembeda 

dengan mengganti data dengan data selisihnya sehingga time series yang semula 

non stasioner menjadi yang stasioner. Sedangkan, non stasioner terhadap varian 

autokovariansi dapat dikurangi atau dihilangkan dengan melakukan transformasi 

data [11]. Proses yang stasioner terhadap mean belum tentu stasioner terhadap 

varian dan autokovariansi. Sedangkan, proses yang tidak staioner terhadap mean 

pasti tidak stasioner terhadap variansi dan autokovariannya. Tidak semua seri non 

stasioner dapat diatasi hanya dengan menggunakan diferensi. Sehingga, mengatasi 

masalah seperti itu, diperlukan transformasi yang tepat untuk menstabilkan 

variannya. Berikut beberapa nilai 𝝀 yang umum digunakan beserta 

transformasinya [6] : 
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Tabel 2. 2 Transformasi Nilai 𝝀 

Nilai λ                                         Transformasi 

-1                                                                  
 

  
 

 -0,5                                                               
 

√  
 

                                                                          

0,5                                                              √   

  1                                            𝑜       

 

2.3.3 Proses Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan metode 

gabungan Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA) dengan pembeda atau 

Differencing (d) yang digunakan pada data time series non-stasioner. Secara 

umum ARIMA biasa dinotasikan sebagai ARIMA(     ), dengan persamaan 

umum sebagai berikut [6] : 

𝜙                        

Dimana, 𝜙  adalah koefisien AR ke- ,    adalah koefisien MA ke- ,    adalah 

data time series ke- ,   adalah      ,   adalah orde Differencing, dan     adalah 

nilai galat ke- . 

 

2.3.4 Seasonal Autoregressive Moving Average (SARIMA)  

Seasonal Autoregressive Moving Average (SARIMA) adalah metode 

peramalan time series untuk data model stokastik dengan pola data musiman. 

Metode SARIMA dapat dipakai untuk data yang bersifat musiman sehingga dapat 

memberikan hasil peramalan yang aktual atau tidak jauh berbeda dengan data asli 

[6]. 

Metode SARIMA juga merupakan suatu pola yang berulang dalam selang 

waktu tetap. Apabila terdapat pola musiman, maka digunakan model ARIMA 

dengan notasi [6]. 

 𝑅 𝑀                 , 

dimana,         adalah bagian yang tidak musiman dari model,         adalah 

bagian musiman dari model, dan S adalah jumlah periode per musim. 

Rumus umum dari  𝑅 𝑀                 adalah sebagai berikut : 
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dimana 

       : AR tidak musiman. 

   
     : AR musiman. 

       : Differencing tidak musiman. 

        : Differencing musiman. 

        : MA tidak musiman. 

   
      : MA musiman. 

SARIMA terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu : Seasonal Autoregressive 

(SAR), Seasonal Moving Average (SMA), Seasonal Autoregressive Moving 

Average (SARMA). 

Tabel 2. 3 Tabel Identifikasi Plot ACF dan PACF SARIMA 

No Model ACF PACF 

1 SAR(P) Tail off (menurun secara 

eksponensial) pada lag 

musiman 

Cut off (terputus) 

setelah lag P 

2 SMA(Q) Cut off (terputus) setelah 

lag Q 

Tail off (menurun 

secara eksponensial) 

pada lag musiman 

3 SARMA(P,Q) Dies down (menurun 

secara eksponensial) pada 

lag musiman 

Dies down (menurun 

secara eksponensial) 

pada lag musiman 

4 SARIMA(P,D,Q) Dies down (menurun 

secara eksponensial) pada 

lag musiman setelah 

Differencing 

Dies down (menurun 

secara eksponensial) 

pada lag musiman 

setelah Differencing 

 

a) Model Autoregressive (AR) Musiman 

Bentuk umum proses AR musiman dengan periode S dan orde  P atau 

 𝑅      dinyatakan sebagai berikut : 

      
           

       ⋯     
            

dimana  

     : nilai time series yang stasioner 
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              : nilai periode sebelumnya. 

                : koefisien AR 

     : kesalahan peramalan model AR. 

b) Model Moving Average (MA) Musiman 

Bentuk umum proses MA musiman dengan periode S dan orde atau P 

dinyatakan sebagai berikut :  

      
      

      
       

       
  ⋯     

        
  

dimana  

    : nilai time series yang stasioner. 

    
        

  : kesalahan pada masa lalu. 

   
     

     
    : koefisien MA musiman. 

  
   : kesalahan peramalan model MA musiman. 

 

c) Model Seasonal Autoregressive Moving Average (SARMA) 

Bentuk umum proses SARMA dinyatakan sebagai berikut  : 

                          ⋯            
      

      
   

    
       

  ⋯     
        

   . 

 

2.4 Peramalan  

Peramalan adalah dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian 

atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan bisa bersifat kualitatif, artinya 

tidak berbentuk angka dan bisa bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka, 

dinyatakan dalam bilangan [5]. Peramalan atau Forecasting adalah bagian penting 

untuk setiap perusahaan dan organisasi bisnis dalam setiap pengambilan 

keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi acuan dasar bagi 

perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. 

Didalam sebuah peramalan dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan (error) atau 

kesalahan terkecil guna meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Oleh sebab itu 

peramalan tersebut lebih baik dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif.  

Fungsi forecasting atau peramalan sendiri terlihat pada saat 

mempertimbangankan keputusan yang akan diambil. Keputusan yang baik 
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merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan dari apa yang akan terjadi serta 

faktor kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang apakah menguntungkan 

atau sebaliknya [12]. Menurut Heizer dan Render (2009), Peramalan memiliki 

tujuan untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan dimasa lalu 

serta melihat sejauh mana pengaruh dimasa yang akan datang, peramalan 

diperlukan karena adanya delay atau lag saat kebijakan ditetapkan dengan saat 

implementasinya, meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis pada suatu 

perusahaan karena peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis itu sendiri. 

 

2.4.1 Jenis Peramalan (Forecasting) 

Jenis peramalan dapat dibedakan berdasarkan waktu, berdasarkan fungsi 

dan perencanaan operasi di masa depan, berdasarkan jenis data ramalan yang 

disusun, serta berdasarkan sifat penyusunnya. Peramalan atau forecasting 

berdasarkan horizon waktu, dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu  peramalan 

jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka panjang [11]. 

Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang mencakup waktu lebih dari 18 

bulan. Misalnya, peramalan yang berkaitan dengan penanaman modal, 

perencanaan fasilitas dan perencanaan untuk kegiatan lainnya. Peramalan jangka 

menengah yaitu peramalan dalam kurun waktu antara 3 sampai 18 bulan. 

Misalnya, peramalan dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi serta 

perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek yaitu peramalan 

dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan yang hubungannya 

dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja dan penugasan 

karyawan. 

Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis yaitu
 

peramalan subjektif, peramalan objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan 

yang berdasarkan intuisi atau perasaan dari orang yang menyusunnya. Peramalan 

objektif, yaitu peramalan yang berdasarkan dengan data yang relevan pada masa 

lalu, menggunakan teknik dan metode dalam penganalisaan data tersebut [12]. 

Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau 

forecasting dibagi menjadi tiga jenis yaitu peramalan ekonomi, peramalan 

teknologi, peramalan permintaan. Peramalan ekonomi (economic forecast), 
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peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, 

ketersediaan uang, serta dana yang dibutuhkan dalam membangun perumahan 

beserta indikator perencanaan lainnya.  Peramalan teknologi (technological 

forecast), peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat 

meluncurkan produk baru yang lebih menarik dari sebelum nya, serta 

membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Peramalan permintaan (demand 

forecast), merupakan peramalan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan 

perusahaan. Peramalan ini juga disebut juga peramalan penjualan yang 

mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input 

bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. 

 

2.5 Analisis Korelasi Linier Sederhana  

Analisis Korelasi Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

dekat hubungan antara variabel, diperlukan suatu ukuran yang menyatakan 

“kekuatan” relasi tersebut. Dalam statistik, ukuran tersebut diperoleh melalui 

suatu analisis korelasi. Koefisien korelasi (r) mempunyai nilai yang merupakan 

akar dari koefisien determinasi dan mempunyai lambang dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

     √   

Nilai r berkisar antara -1 sampai +1 semakin dekat nilai r dengan -1 atau 1, 

semakin baik data sampel penelitian. Semakin dekat nilai r dengan 0, semakin 

kurang baik menggunakan analisa regresi untuk sampel penelitian. Jika nilai itu 

mencapai nilai ekstrim -1 atau 1, maka dapat dikatakan bahwa garis lurus itu 

menerangkan data sampel dengan sempurna, artinya bahwa segala variasi di 

dalam nilai y diterangkan dengan sempurna oleh variabel x. Tetapi jika r = 0, 

maka tidak ada hubungan linier yang berarti antara nilai x dan y. (Amudi, 1975 : 

326).  

 

2.6 PT. Great Giant Pineapple Plantation Group 4 

PT. Great Giant Pineapple Plantation Group 4 ( PT GGP PG 4) berdiri sejak 

tahun 1992 yang beralamatkan di Jalan Taman Nasional Way Kambas, Rajabasa 

Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. PT GGP PG 4 
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yang awalnya bernama PT Nusantara Tropical Farm (PT NTF) ini merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian komoditas perkebunan 

hortikultura yang menghasilkan buah buahan lokal nusantara, seperti pisang, 

nanas, pepaya, jambu kristal, dan buah naga dengan hak guna usaha 2038 Ha (di 

Sukadana) dan 1719 (di Labuhan Ratu), dengan total lahan yang dikelola adalah 

3575 Ha. 

 

Gambar 2. 1 Logo Instansi 

 

Keseluruhan luas lahan yang dikelola, area penanaman buah pisang 

menduduki urutan pertama disusul dengan nanas dan juga jambu kristal. Kondisi 

agroklimat serta agroteknologi di sekitar kebun memang sangat cocok untuk 

penanaman buah pisang, jambu kristal dan juga nanas. Buah pisang sendiri 

merupakan komoditas pertama yang diusahakan oleh PT. GGP PG 4 sebelum 

membudidayakan komoditas buah lain. Trend permintaan akan komoditas pisang 

juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang diiringi dengan 

peningkatan hasil produksi sehingga menjadikan komoditas buah pisang menjadi 

salah satu komoditas unggulan dari PT. GGP PG 4. 

Jenis pisang yang ada di PT. GGP PG4 adalah jenis pisang Cavendish yang 

berasal dari negara Filipina. Atas kerjasamanya dengan PT. Sewu Segar 

Nusantara buah yang diproduksi oleh PT. GGP PG4 bermerk SUNPRIDE. 

 

            Gambar 2. 2 Pisang Sunpride 
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Jenis buah nanas di PT. GGP PG 4 adalah jenis nanas Hone yang berasal dari 

negara Filipina. Nanas jenis hone  pada dasarnya memiliki cita rasa tidak terlalu 

manis, akan tetapi saat dibudidayakan di Indonesia nanas jenis hone memiliki cita 

rasa yang lebih manis dari rasa aslinya.  

 

          Gambar 2. 3 Nanas Sunpride 

 

2.6.1 Pisang 

Pisang merupakan tanaman khas daerah tropis. Tumbuh dengan baik mulai 

dari dataran rendah hingga ketinggian 1300 meter dari permukaan laut. Curah 

hujan yang diinginkan tanaman ini sekitar 1500 sampai 2500 mm per tahun 

dengan temperatur 15-35°C. Tanaman pisang bisa tumbuh di atas hampir semua 

jenis tanah. Namun jenis tanah yang paling cocok adalah tanah yang bertekstur 

liat seperti aluvial, banyak mengandung kalsium dan bahan organik. Umur panen 

buah pisang sebenarnya tergantung pada tujuan pasar atau distribusi. Untuk tujuan 

ekspor buah harus dipanen lebih cepat. Namun secara umum buah pisang dipanen 

pada tingkat kematangan 3/4 untuk pasar ekspor, dan untuk pasar lokal bisa 

dipanen pada tingkat kematangan penuh. Pisang canvendish menurut Paull  dan  

Duarte (2011) merupakan jenis pisang dengan karakteristik kulit berwarna kuning, 

berukuran sedang atau kecil beraroma dan rasanya manis,terdapat 16-20 buah 

persisir serta terdapat 14-20 sisir setiap tandan. 

Pisang canvendish dari PT. GGP PG 4 dikembangbiakkan dengan sistem 

kultur jaringan yaitu melibatkan satu induk tanaman yang diambil jaringannya 

untuk ditanam kembali. Masa panen pisang canvendish ini kurang lebih 9-14 

bulan dari masa tanam untuk menghasilkan buah pisang yang berkualitas. 

Beberapa perawatan buah pisang yang dilakukan untuk mendapatkan produksi 

pisang yang berkualitas antara lain, tandan pisang dibersihkan dari daun kering, 
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lalu dibungkus menggunakan kertas khusus anti air yang berasal dari negara 

China serta dibungkus kain seperti kasa agar terhindar dari hama dan mengurangi 

kerusakan pada buah pisang, untuk pohon pisang yang sudah memiliki tandan 

diberikan tiang yang terbuat dari bambu agar pohon pisang tidak roboh, pada 

setiap buah pisang diberikan catatan yang berisi umur dan kondisi buah pisang 

tersebut agar pemanen dapat mengetahui pisang mana yang sudah layak panen, 

sebelum dikemas bagian ujung buah pisang yang kering perlu dibersihkan, setelah 

itu buah dicuci bersih dan dikeringkan dilanjutkkan dengan pengemasan buah 

pisang sesuai dengan jenis pengemasan nya untuk didistribusikan sesuai dengan 

tujuan. 

Beberapa jenis pisang cavendish yang dikembangkan di PT. GGP PG 4 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau class, diantaranya adalah pisang 

Consumer Pack (CP) dan pisang C3A. Pisang CP merupakan pisang yang masih 

tergolong kedalam pisang class A (memiliki kulit yang mulus, panjang buah 

sekitar 7,5 inci, dan memiliki kalibrasi pada kisaran angka 3,9 sampai 4,9) dan 

tidak berbentuk sisiran. Cara pengemasan nya dikemas dalam plastik kecil dengan 

berisi 2 buah atau 3 buah pisang, lalu dikemas dalam box dengan beat isian per 

box nya 13 kg. Tujuan pemasaran nya adalah untuk lokal dan ekspor, terutama 

ekspor ke negara Jepang. Pisang C3A, merupakan pisang yang dikemas dalam 

sisiran tidak utuh yang kualitas buahnya sesuai dengan ukuran tujuan lokal dan 

ekspor. 

 

2.6.2 Nanas 

Tanaman nanas merupakan tanaman yang cenderung mudah untuk tumbuh, 

baik pada iklim kering maupun basah, baik dengan curah hujan tinggi maupun 

rendah. Tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik pada kondisi suhu 23-32°C 

dengan penyinaran antara 33-71%. Walau begitu, tanaman nanas tidak bisa 

ditanaman di sembarang tempat. Sebab, tanaman nanas dapat tumbuh subur pada 

tanah dengan pH 4,5 – 7,0. Tanaman nanas juga membutuhkan tanah dengan sifat 

yang gembur, tanah lempung berpasir dan kandungan unsur hara tinggi. Selain itu, 

masa penanaman hingga sistem drainase juga berpengaruh pada budidaya nanas. 

Proses budidaya buah nanas pada PT.GGP PG 4 pada tahap pembibitan dilakukan 
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dengan tiga metode yaitu bibit mahkota buah (crown) berasal dari mahkota buah 

nanas yang diambil saat pemanenan buah nanas, bibit tunas batang (sucker) bibit 

jenis ini berasal dari tunas batang tanaman nanas yang telah dipanen, bibit nursery 

merupakan bibit hasil pertumbuhan dari pencacahan batang tanaman nanas yang 

telah disemai. Setelah proses pembibitan tahap berikutnya proses penanaman, 

proses penanaman dilakukan dengan menyebar bibit ke lahan yang telah disedikan 

untuk proses penanaman, pada 1 ha lahan kuang lebih membutuhkan bibit 

sebanyak 6-7 ribu bibit. 

Proses perawatan tanaman nanas dilakukan dengan beberapa langkah 

diantaranya adalah irigasi yaitu usaha untuk menambah kekurangan air pada 

tanaman nenas sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya  spraying  merupakan 

aplikasi bahan kimia untuk perawatan tanaman nenas seperti herbisida, fungisida, 

dan pupuk cair. Kegiatan spraying dimulai dengan pengendalian gulma setelah 

proses persiapan lahan selesai. Aplikasi ini disebut pre emergence pre planting, 

aplikasi ini dilakukan pada tanah yang sebelum ditanami bibit dan tidak seluruh 

area dilakukan aplikasi ini. Setelah tanaman nanas berumur 3-4 bulan dilakukan 

pemberian pupuk (foliar), herbisida, dan insektisida. Kegiatan spraying biasa 

dilakukan dari malam hingga pagi hari. Forcing adalah pemaksaan pembungaan 

dilakukan dengan cara penyemprotan gas etilen pada titik tumbuh tanaman 

nanas. Forcing dilakukan pada luasan area tertentu agar berbunga secara 

bersamaan, secara alami tanaman nanas bisa berbunga, tetapi dibutuhkan waktu 

yang sangat lama. Waktu yang lama dapat menurunkan produksi sehingga 

perusaan akan merugi. Ripening adalah pemaksaan pematangan buah 

nanas, ripening dilakukan pada luasan tertentu untuk menyeragamkan tingkat 

kematangan buah sebelum panen. Ripening dilakukan lima bulan setelah 

aplikasi  forcing, aplikasi repening menggunakan boom sprayer, dan 3-5 hari 

setelah ripening buah nanas sudah siap panen. 

Pemanenan merupakan tahap akhir dari budidaya tanaman nanas 

pemanenan buah nanas disesuaikan dengan tingkat kematangan yang diperlukan 

untuk produksi dan biasanya buah nanas yang sudah matang yaitu berumur 15-19 

bulan setelah tanam. Sehingga sebelum di panen buah nanas diuji terlebih dahulu 

menggunakan refraktometer untuk mendapatkan tingkat kematangan yang 
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diinginkan. Tingkat kematangan buah nanas tidak bertambah ketika sudah dipetik, 

hal ini disebabkan berhentinya proses perombakan pati menjadi gula pada buah 

nanas setelah dipetik dari pohon. Kadar gula buah nanas akan sama ketika saat 

pemetikan hingga dua minggu setelah pemetikan. Pemanenan di Great Giant 

Foods menjadi tanggung dari department harvesting, pemanenan dilakukan secara 

semi-mekanis, karena proses pemetikan masih manual menggunakan tenaga 

manusia. Secara umum proses pemanenan dapat dibagi menjadi tiga kegiatan 

utama yaitu pemetikan buah nanas, pemuatan buah nanas ke 

dalam bin menggunakan konveyor, dan transportasi buah nanas ke pabrik. 

Sebelum pemanenan kepala seksi (kasie) panen akan memberikan arahan tentang 

lokasi panen, kriteria panen. 

Produksi nanas di PT. GGP PG 4 dibagi menjadi 3 grade yaitu grade A , 

grade B dan grade C. Pengelompokkan komoditas nanas tersebut, berdasarkan 

pada ukuran buah, warna buah, tingkat kematangan dan tingkat kecacatan buah. 

Komoditas buah nanas di PT. GGP PG 4 dikemas dalam kondisi segar dengan 

menggunakan plastik khusus pengemasan serta dikemas didalam kaleng yang 

akan dikemas kembali menggunakan box dengan berat isian buah 13 kg per box. 

Kemudian, nanas dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta di ekspor ke 

negara Jepang dan Dubai melalui Pelabuhan Panjang. 

 

2.7 Program R  

R merupakan sistem analisis statistika yang relatif lengkap sebagai hasil dari 

kolaborasi riset berbagai statistikawan dunia. Pada awalnya R dikembangkan 

dengan bahasa LISP dan diimplementasikan berdasarkan sistem semantik Scheme 

dibawah sistem operasi Macintosh. Saat ini kode sumber kernel R dikembangkan 

oleh R Development Core Team, sedangkan pengembangan dan kontribusi yang 

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

dokumentasi untuk R dilakukan oleh masyarakat statistikawan di seluruh dunia. R 

bersifat multiplatform, dengan file instalasi binary / file tar yang tersedia untuk 

sistem operasi Windows, Mac OS, Mac OS X, Free BSD, NetBSD, Linux, Irix, 

Solaris, AIX dan HPUX. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan program R. 

[11]  
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1. Kelebihan  

Kelebihan yang dimiliki aplikasi atau program R adalah pengguna (user) bebas 

untuk mempelajari dan menggunakannya sampai kapan pun akan tetapi berbeda 

jika dengan lisensi perangkat lunak berversi pelajar. R merupakan sistem operasi 

multi platform, lebih kompatibel daripada perangkat lunak statistika mana pun 

yang pernah ada, berbagai metode analisis statistika (metode klasik maupun 

metode baru) telah diprogramkan ke dalam bahasa R. Sehingga, perangkat lunak 

ini dapat digunakan untuk berbagai macam analisis statistika, baik pendekatan 

klasik maupun pendekatan statistika modern. Pengguna dapat memprogramkan 

metode baru atau mengembangkan modifikasi dari fungsi-fungsi analisis statistika 

yang telah ada dalam sistem R. Bahasa R sangat baik untuk melakukan 

pemrograman dengan baris matriks (seperti halnya dengan bahasa MATLAB atau 

GAUSS). Fasilitas grafik yang relatif baik.  

 

2. Kelemahan  

Selain memiliki bebrapa kelebihan tidak dapat dipungkiri bahwa program R 

juga memiliki beberapa kelemahan, beberapa kelemahan diantaranya, point and 

click GUI, interaksi utama dengan R bersifat Command Line Interface (CLI), 

walaupun saat ini telah tersedia menu Point and Click GUI (Graphical User 

Interface) sederhana untuk keperluan analisis statistika tertentu, seperti paket R 

Commander yang dapat digunakan untuk keperluan pengajaran statistika dasar 

dan R Commander Plugins untuk GUI bagi keperluan beberapa analisis statistika 

lainnya. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan R diperlukan penyesuaian-

penyesuaian oleh pengguna yang telah terbiasa dengan fasilitas Point and Click 

GUI. Ketidaktersediaan sejumlah fungsi statistik, walaupun analisis statistika 

dalam R sudah cukup lengkap, tidak semua metode statistika diimplementasikan 

ke dalam bahasa R (pada kenyataannya tidak pernah ada perangkat lunak statistika 

yang mengimplementasikan semua teknik analisis statistika yang ada di dalam 

literatur). Namun, karena R dapat dikatakan sebagai lingua franca untuk 

keperluan komputasi statistika modern saat ini, ketersediaan serta kelengkapan 

fungsi-fungsi tambahan dalam bentuk paket/pustaka hanya masalah waktu saja. 

 


