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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung pembuatan laporan tugas akhir ini, maka perlu di kemukakan 

hal-hal atau teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan 

sebagai landasan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini: 

2.1 Analisis Deret Waktu (Time series) 

Pada subbab ini dibahas mengenai beberapa hal seperti konsep dari time series 

dan tahap-tahap analysis time series, adapun penjabarannya sebagai berikut: 

2.1.1 Konsep Time series 

Time series adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil 

dari waktu ke waktu dan dicatat secara beruntutan menurut urutan waktu kejadiannya 

dengan interval waktu yang tetap[6]. Dasar pemikiran time series adalah pengamatan 

sekarang (𝑧𝑡) tergantung pada 1 atau beberapa pengamatan sebelumnya (𝑧𝑡−𝑘), dimana 

indeks waktu tertentu 𝑡 sebagai urutan waktu pengamatan, Ciri-ciri observasi 

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

dalam satuan waktu yang sama (identik). Adanya ketergantungan waktu antara 

pengamatan dengan yang dipisahkan oleh jarak waktu kali (lag k). Salah satu tujuan 

yang paling penting dalam time series yaitu memperkirakan nilai masa depan. Bahkan 

tujuan akhir dari pemodelan time series adalah untuk mengontrol sistem operasi 

biasanya didasarkan pada prediksi. Istilah prediksi lebih sering digunakan dalam 

literatur time series daripada prediksi jangka panjang[6].  

2.1.2 Tahap-tahap Analysis Time series 

Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis time series, yaitu: 

2.1.2.1 Identifikasi Model 

Pada tahap ini, dipilih model yang tepat agar bisa mewakili deret pengamatan. 

Identifikasi model dilakukan dengan membuat plot time series, dengan plot ini dapat 

diketahui bagaimana pola data dan tren deret pengamatan. Identifikasi model tidak 

hanya dilakukan dengan melihat plot data, tetapi harus disertai dengan pengetahuan 
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mengenai data yang dianalisis. Berdasarkan plot data dan pengetahuan yang cukup 

mengenai data, model yang dibuat dapat menggunakan parameter yang sedikit 

mungkin. Prinsip ini disebut dengan prinsip Parsimoni. 

2.1.2.2 Taksiran Model 

Pada tahap ini, dipilih taksiran model yang baik. Dalam hal ini, menaksir model 

dilakukan dengan maksimum likelihood. 

2.1.2.3 Diagnosis Model 

Pada tahap diagnosis model ini, model yang dibuat belum tentu sesuai dengan 

data yang dimiliki atau dengan asumsi dari model yang dibuat. Oleh karena itu, kita 

perlu mendiagnosis model yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan hasil 

prediksi. 

 

2.2 Stasioneritas 

Sebelum melakukan tahap analisis, kita perlu mengetahui apakah data runtut 

waktu yang digunakan sudah stasioner. Asumsi yang sangat penting dalam time series 

adalah stasioneritas dalam deret pengamatan. Suatu deret pengamatan dapat dikatakan 

sudah stasioner apabila proses tidak berubah seiring dengan perubahan waktu, dengan 

kata lain rata-rata deret pengamatan disepanjang waktu selalu konstan. Stasioner dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

2.2.1 Stasioner dalam rata-rata 

Stasioner dalam rata-rata adalah fluktuasi data berada disekitar suatu nilai rata-

rata yang konstan yaitu tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi 

tersebut. Dari bentuk plot data seringkali dapat di ketahui apakah data tersebut sudah 

stationer atau tidak. Apabila dilihat dari plot ACF, maka nilai-nilai autokorelasi dari 

data stasioner akan turun menuju nol. 

2.2.2 Stasioner dalam variansi 

Sebuah data time series dikatakan stasioner dalam variansi apabila struktur dari 

waktu ke waktu mempunyai fluktuasi data yang tetap atau konstan dan tidak berubah-
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ubah. Secara visual untuk melihat hal tersebut dapat dibantu dengan menggunakan plot 

time series, yaitu dengan melihat fluktuasi data dari waktu ke waktu [7].  

2.3 Differencing 

Differencing digunakan untuk mengatasi data yang tidak stasioner dalam rata-

rata. Differencing dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

2.3.1 Differencing biasa  

Ketika data tidak memiliki rata-rata konstan, dapat dibuat data baru rata-rata 

konstan dengan differencing data, yaitu dihitung perubahan pada data secara berturut-

turut. Differencing pertama atau 𝑑 = 1 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑤𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1                  (2.1) 

Umumnya, differencing pertama sudah cukup untuk memperoleh rata-rata yang 

stasioner[8]. Jika pada differencing pertama data belum mempunyai rata-rata konstan, 

maka dapat dilakukan differencing kedua atau 𝑑 = 2 yang berarti kita menghitung 

differencing dari differencing pertama. Definisikan bahwa 𝑤 ∗𝑡  sebagai differencing 

pertama dari 𝑧𝑡  sehingga rumus untuk differencing kedua 𝑑 = 2 sebagi berikut: 

𝑤𝑡 = 𝑤 ∗𝑡 − 𝑤 ∗𝑡−1  

       =  (𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1) − (𝑧𝑡−1 − 𝑧𝑡−2)                (2.2) 

2.3.2 Differencing musiman 

Differencing musimam berarti menghitung pergeseran data secara musiman 

berdasarkan periode waktu tertentu, biasanya dinotasikan 𝑠 untuk menstimulasikan 

rata-rata dalam seri menjadi konstan. Misalkan untuk data kuartal diambil 𝑠 = 4 untuk 

data bulanan diambil 𝑠 = 12 dan seterusnya. Sebuah data seri mungkin cukup 

dilakukan differencing biasa atau cukup dilakukan differencing musiman atau bahkan 

kedua-duanya. Misal didefinisikan bahwa 𝐷 adalah derajat differencing musiman. Jika 

(𝑑 = 0) dan differencing musiman (𝑑 = 1) dihitung untuk semua 𝑡 sebagai 

𝑤𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−𝑠                  (2.3) 

Jika transformasi telah digunakan untuk menstabilkan varian, differencing musiman 

digunakan untuk(𝑧𝑡) . Differencing musiman digunakan untuk menghapus sebagai 

besar data musiman. 
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2.4 Transformasi Box-Cox 

Untuk menstabilkan varian dalam suatu data seri digunakan transformasi Box-

Cox. Transformasi log dan akar kuadrat merupakan anggota dari keluarga power 

transformation yang disebut Box-Cox Transformation [9]. 

Dengan transformasi ini kita mendefinisikan seri baru 𝑍′𝑡 sebagai 

𝑍′𝑡 =
𝑍𝑡

𝜆−1

𝜆
                  (2.4) 

dengan λ adalah bilangan riil. Berikut beberapa nilai 𝝀 yang umum digunakan beserta 

transformasinya: 

Tabel 2.1 Tranformasi Nilai λ 

    Nilai λ                                         Transformasi 

      -1                                                                  
1

𝑍𝑡
 

    -0,5                                                               
1

√𝑍𝑡
 

      0                                                                 𝐿𝑛 𝑍𝑡 

     0,5                                                              √𝑍𝑡 

      1                         𝑍𝑡(𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖) 

Sumber tabel: Box and cox, 1964 

 

2.5 Fungsi Autokorelasi dan Autokorelasi Parsial 

Dalam metode time series, untuk mengidentifikasi model dari data yang akan 

diramalkan adalah dengan menggunakan fungsi autokorelasi atau Autocorrelation 

Function (ACF) dan fungsi autokorelasi parsial atau Partial Autocorrelation Function 

(PACF). 

2.5.1 Fungsi Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antar deret pengamatan suatu deret waktu, 

sedangkan fungsi autokorelasi (ACF) adalah plot autokorelasi-korelasi. Dari proses 

stasioner suatu deret time series 𝑍𝑡 diperoleh 𝐸(𝑍𝑡) = 𝜇 dan variansi  

𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) = 𝐸(𝑍𝑡 − 𝜇)2 =𝜎2, yang konstan dan kovarian 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡, 𝑍𝑠), berfungsi hanya 

pada perbedaan waktu |𝑡 − 𝑠|. Oleh karena itu, hasil tersebut dapat ditulis sebagai 

kovariansi antara 𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘 sebagai berikut: 
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𝛾 = 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡, 𝑍𝑡+𝑘) = 𝐸(𝑍𝑡 − 𝜇)(𝑍𝑡+𝑘 − 𝜇)                                                           (2.5) 

Dan korelasi antara 𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘 didefiniskan sebagai  

𝜌𝑘 =
𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑡,𝑍𝑡+𝑘)

√𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) √𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡+𝑘)

=
𝛾𝑘

𝛾0
                (2.6) 

Dimana notasi 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) dan 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡+𝑘) = 𝛾0.Sebagai fungsi dari 𝑘, 𝛾𝑘 disebut fungsi 

autokorelasi dan 𝜌𝑘 disebut fungsi autokorelasi (ACF). Dalam analisis time series, 𝛾𝑘 

dan 𝜌𝑘 menggambarkan kovarian dan korelasi antara 𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘 dari proses yang 

sama, hanya dipisahkan oleh lag 𝑘𝑒 − 𝑘. Fungsi autokovariansi 𝛾𝑘 dan fungsi 

autokorelasi 𝜌𝑘 memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a) 𝛾0 = 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) ; 𝜌0 = 1 

b) |𝛾𝑘|  ≤  𝛾0 ;  |𝜌𝑘|  ≤ 1. 

c) 𝛾𝑘 = 𝛾−𝑘 dan 𝜌𝑘 = 𝜌−𝑘 untuk semua 𝑘, 𝛾𝑘, 𝑑𝑎𝑛 𝜌𝑘 adalah fungsi yang sama 

dan simetrik 𝑙𝑎𝑔 𝑘 = 0. Sifat tersebut diperoleh dari perbedaan waktu antara 

𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘 dan 𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡−𝑘 adalah sama. Oleh sebab itu, fungsi autokorelasi 

sering hanya diplotkan utuk 𝑙𝑎𝑔 non negatif. Plot tersebut kadang disebut 

korrelogram[6]. 

Pendugaan koefisien (𝑟𝑘) adalah dugaan dari koefisien autokorelasi secara 

teoritis yang bersangkutan (𝜌𝑘). Nilai 𝑟𝑘 tidak sama persis dengan 𝜌𝑘 yang 

berkorespondensi dikarenakan error sampling. Distribusi dari kemungkinan nilai-nilai 

disebut dengan distribusi sampel. Galat baku dari distribusi sampling adalah akar dari 

penduga variansinya. 

Pengujian koefisien autokorelasi: 

𝐻0: 𝜌𝑘 = 0  (Koefisien autokorelasi tidak berbeda secara signifikan) 

𝐻1: 𝜌𝑘 ≠ 0  (Koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan) 

Statistik uji: 𝑡 =
𝑟𝑘

𝑆𝐸𝑟𝑘

                 (2.7) 

Dengan: 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑧𝑡−�̅�)(𝑧𝑡+𝑘−�̅�)𝑛−𝑘

𝑡=1

∑ (𝑧𝑡−�̅�)2𝑛
𝑡=1

                (2.8) 

Dan 
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𝑆𝐸(𝑟𝑘) = √
1+2∑ 𝑟𝑗

2𝑘−1
𝑗=1

𝑇
 𝑛−1/2 ≈

1

√𝑇
               (2.9) 

Dengan: 

𝑆𝐸(𝑟𝑘) : Standard error autokorelasi pada saat lag k 

𝑟𝑗
2 : Autokorelasi pada saat lag j 

𝑘 : Time lag 

𝑇 : Banyak observasi dalam data time series 

Kriteria keputusan : Tolak 𝐻0 jika nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝑎/2,𝑑𝑓 dengan derajat bebas 

𝑑𝑓 = 𝑇 − 1, 𝑇 merupakan banyaknya data dan 𝑘 adalah lag koefisien autokorelasi 

yang diuji  

2.5.2 Fungsi Autokorelasi Parsial 

Autokorelasi parsial adalah korelasi antar deret pengamatan suatu deret waktu. 

Autokorelasi parsial mengukur hubungan keeratan dan pengamatan suatu deret waktu, 

yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara 𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘, apabila 

pengaruh dari time lag 1,2,3, …, dan seterusnya sampai 𝑘 − 1 dianggap terpisah. Ada 

beberapa prosedur untuk menentukan PACF yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

Fungsi autokorelasi parsial dapat dinotasikan dengan: 

𝑍𝑡 dan 𝑍𝑡+𝑘 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑍𝑡, 𝑍𝑡+𝑘|𝑍𝑡+1, 𝑍𝑡+2, … , 𝑍𝑡+𝑘−1)           (2.10) 

Misalkan 𝑍𝑡 adalah proses yang stasioner dengan 𝐸(𝑍𝑡) = 0, selanjutnya 𝑍𝑡+𝑘 dapat 

dinyatakan sebagai model linear: 

𝑍𝑡+𝑘 = 𝑎1𝑍𝑡+𝑘−1 + 𝑎2𝑍𝑡+𝑘−2 + ⋯+ 𝑎𝑘𝑍𝑡+1 + 𝜀𝑡+𝑘          (2.11) 

Dengan 𝑎𝑖 adalah parameter regresi ke-i dan 𝜀𝑡+𝑘 adalah nilai kesalahan yang tidak 

berkorelasi dengan 𝑍𝑡+𝑘−𝑗 dengan 𝑗 = 1,2, … , 𝑘. Untuk mendapatkan nilai PACF, 

langkah pertama yang dilakukan adalah mengalikan persamaan (2.11) dengan 𝑍𝑡+𝑘−𝑗 

pada kedua ruas sehingga diperoleh: 

𝑍𝑡+𝑘−𝑗𝑍𝑡+𝑘 = ∅𝑘1𝑍𝑡+𝑘−𝑗 + ∅𝑘2𝑍𝑡+𝑘−2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝑍𝑡𝑍𝑡+𝑘−𝑗 + 𝜀𝑡+𝑘𝑍𝑡+𝑘−𝑗        (2.12) 

Selanjutnya nilai harapannya adalah 

𝐸(𝑍𝑡+𝑘−𝑗𝑍𝑡+𝑘) = 𝐸(∅𝑘1𝑍𝑡+𝑘−𝑗 + ∅𝑘2𝑍𝑡+𝑘−2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝑍𝑡𝑍𝑡+𝑘−𝑗 + 𝜀𝑡+𝑘𝑍𝑡+𝑘−𝑗  
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Dimisalkan nilai 𝐸(𝑍𝑡+𝑘−𝑗𝑍𝑡+𝑘) = 𝛾𝑗 , 𝑗 = 0,1, … , 𝑘 dan karena 𝐸(𝜀𝑡+𝑘𝑍𝑡+𝑘−𝑗) = 0, 

maka diperoleh 

𝛾𝑗 = ∅𝑘1𝛾𝑗−1 + ∅𝑘2𝛾𝑗−2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝛾𝑗−𝑘            (2.13) 

Persamaan (2.13) dibagi oleh 𝛾0 

𝛾𝑗 = ∅𝑘1
𝛾𝑗−1

𝛾0
+ ∅𝑘2

𝛾𝑗−2

𝛾0
+ ⋯+ ∅𝑘𝑘

𝛾𝑗−𝑘

𝛾0
            (2.14) 

Diperoleh 

𝜌𝑗 = ∅𝑘1𝜌𝑗−1 + ∅𝑘2𝜌𝑗−2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑗−𝑘 = 1,2,3, … , 𝑘 

Dan diberikan 𝜌0 = 1 

Untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑘 didapatkan sistem persamaan sebagai berikut: 

𝜌1 = ∅𝑘1𝜌0 + ∅𝑘2𝜌1 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑘−1′ 

𝜌2 = ∅𝑘1𝜌1 + ∅𝑘2𝜌0 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑘−2′ 

⋮ 

𝜌𝑘 = ∅𝑘1𝜌𝑘−1 + ∅𝑘2𝜌𝑘−2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌0′            (2.15) 

Persamaan (2.15) dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan cramer. Persamaan 

(2.15) untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑘 digunakan untuk mencari nilai-nilai fungsi autokorelasi 

parsial lag k yaitu   ∅𝑘1,∅𝑘2,∅𝑘𝑘. 

a) Untuk lag pertama (𝑘 = 1) dan (𝑗 = 1) diperoleh sistem persamaan sebagai 

berikut: 

𝜌1 = ∅11𝜌0, karena 𝜌0 = 1 sehingga 𝜌1 = ∅11 yang berartti bahwa fungsi 

autokorelasi parsial pada lag pertama akan sama dengan fungsi autokorelasi 

pada lag pertama. 

b) Untuk lag kedua (𝑘 = 2) dan (𝑗 = 1,2) diperoleh sistem persamaan 

𝜌1 = ∅11𝜌0 + ∅22𝜌1 

𝜌2 = ∅11𝜌1 + ∅22𝜌0              (2.16) 

[
𝜌0 𝜌1

𝜌1 𝜌0
] [

∅11

∅22
] = [

𝜌1

𝜌2
] 

𝐴 = [
1 𝜌1

𝜌1 1
] , 𝐴2 = [

1 𝜌1

𝜌1 𝜌2
] dan dengan menggunakan aturan Cramer 

diperoleh 
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∅22 =
det (𝐴2)

det (𝐴)
= |

1 𝜌1
𝜌1 𝜌2
1 𝜌1
𝜌1 1

|             (2.17) 

c) Untuk lag ketiga (𝑘 = 3) dan (𝑗 = 1,2,3) diperoleh sistem persamaan 

𝜌1 = ∅11𝜌0 + ∅22𝜌1 + ⋯+ ∅33𝜌2 

𝜌2 = ∅11𝜌1 + ∅22𝜌0 + ⋯+ ∅33𝜌1 

𝜌3 = ∅11𝜌2 + ∅22𝜌1 + ⋯+ ∅33𝜌0            (2.18) 

Persamaan (2.18) jika ditulis dalam bentuk matriks akan menjadi 

[

𝜌0 𝜌1 𝜌2

𝜌1 𝜌0 𝜌1

𝜌2 𝜌1 𝜌0

] [

∅11

∅22

∅33

] =  [

𝜌1

𝜌2

𝜌3

]   

𝐴 = [

1 𝜌1 𝜌2

𝜌1 1 𝜌1

𝜌2 𝜌1 1
] , 𝐴3 = [

1 𝜌1 𝜌2

𝜌1 1 𝜌1

𝜌2 𝜌1 𝜌3

] 

Dan dengan menggunakan aturan Cramer diperoleh 

 ∅33 =
det (𝐴3)

det (𝐴)
=

[
1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 𝜌3

]

[
1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

]

                        (2.19) 

d) Untuk 𝑘 𝑙𝑎𝑔 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑘 diperoleh sistem persamaannya adalah 

𝜌1 = ∅11𝜌0 + ∅22𝜌1 + ∅33𝜌2 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑘−1 

𝜌2 = ∅11𝜌1 + ∅22𝜌0 + ∅33𝜌1 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑘−2 

𝜌3 = ∅11𝜌2 + ∅22𝜌1 + ∅33𝜌0 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌𝑘−3 

⋮ 

𝜌𝑘 = ∅11𝜌𝑘−1 + ∅22𝜌𝑘−2 + ∅33𝜌𝑘−3 + ⋯+ ∅𝑘𝑘𝜌0          (2.20) 

Persamaan (2.20) jika dinyatakan dalam bentuk matriks menjadi 

[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2

𝜌1 1 𝜌1

𝜌2 𝜌1 1
 

⋯
…
…

𝜌𝑘−1

𝜌𝑘−2

𝜌𝑘−3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 𝜌𝑘 ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
∅11

∅22

∅33

⋮
∅𝑘𝑘]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝜌1

𝜌2
𝜌3

⋮
𝜌𝑘]

 
 
 
 

 

Dengan aturan Cramer diperoleh 



 
 

16 
  

 
 

𝐴𝑘 =

[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2

𝜌1 1 𝜌1

𝜌2 𝜌1 1
 

⋯
…
…

𝜌𝑘−1

𝜌𝑘−2

𝜌𝑘−3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 𝜌𝑘 ]

 
 
 
 

  

 Nilai autokorelasi parsial lag 𝑘 hasilnya adalah 

 ∅𝑘𝑘 =
det (𝐴𝑘)

det (𝐴)
= 

[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

 

⋯
…
…

𝜌1
𝜌2
𝜌3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 𝜌𝑘]

 
 
 
 

[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

 

⋯
…
…

𝜌𝑘−1
𝜌𝑘−2
𝜌𝑘−3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 1 ]

 
 
 
 
                      (2.21) 

 Dengan ∅𝑘𝑘 disebut PACF antara 𝑋𝑡 pada 𝑙𝑎𝑔 𝑘 didefinisikan sebagai 

 ∅𝑘𝑘 =
[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

 

⋯
…
…

𝜌1
𝜌2
𝜌3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 𝜌𝑘]

 
 
 
 

[
 
 
 
 

1 𝜌1 𝜌2
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

 

⋯
…
…

𝜌𝑘−1
𝜌𝑘−2
𝜌𝑘−3

⋮    ⋮   ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑘−1 𝜌𝑘−2 𝜌𝑘−3 ⋯ 1 ]

 
 
 
 
 

Himpunan dari ∅𝑘𝑘{∅𝑘𝑘; 𝑘 = 1,2, … } disebut sebagai Partial Autocorrelation 

Function (PACF). Fungsi ∅𝑘𝑘 menjadi notasi standar untuk autokorelasi parsial antara 

observasi 𝑋𝑡 dan 𝑋𝑡+𝑘 dalam analisis time series. Fungsi ∅𝑘𝑘 akan bernilai nol 

untuk 𝑘 > 𝑝. Sifat ini dapat digunakan untuk identifikasi model AR dan MA, yaitu 

pada model Autoregressive berlaku ACF akan menurun secara bertahap menuju nol 

dan Moving Average berlaku ACF menuju ke-0 setelah 𝑙𝑎𝑔 𝑘𝑒 − 𝑞 sedangkan nilai 

PACF model AR yaitu ∅𝑘𝑘 = 0, 𝑘 > 𝑝 dan model MA yaitu ∅𝑘𝑘 = 0, 𝑘 > 𝑝. 

 

2.6 Model Autoregressive (AR) 

Model autoregressive dengan orde 𝑝 di notasikan AR (𝑝) didefinisikan sebagai: 

𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡                       (2.22) 

Dengan: 

𝑦𝑡 : Nilai variabel pada waktu 𝑘𝑒 − 𝑡  

𝜙𝑖 : Koefisien regresi, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑝 
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𝜀𝑡 : Nilai error pada waktu 𝑘𝑒 − 𝑡 

𝑝 : Orde AR 

𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … , 𝑦𝑡−𝑝 : Nilai masa lalu dari time series yang bersangkutan pada waktu       

  𝑡 − 1, 𝑡 − 2,… , 𝑡 − 𝑝 

dengan 𝜀𝑡 white noise persamaan (2.22) dapat ditulis: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝐵𝑦𝑡 + 𝜙2𝐵
2𝑦𝑡 + ⋯+ 𝜙𝑝𝐵𝑝𝑦𝑡 + 𝜀𝑡                      (2.23) 

ϕ𝐵𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 

Dimana 𝜙𝐵 = 1 − 𝜙1𝐵 − ⋯− 𝜙𝑝𝐵𝑝 disebut operator AR (𝑝)[3]. 

 

2.7 Model Moving Average (MA) 

Moving average atau rata-rata bergerak merupakan sebuah metode prediksi yang 

dilakukan dengan menentukan rata-rata data historis aktual pada beberapa periode 

terakhir untuk melakukan prediksi terhadap permintaan dimasa yang akan datang. 

Rumus dari moving average sebagai berikut: 

𝐹𝑡+1 =
𝑋𝑡 + 𝑋𝑡−1 + ⋯+ 𝑋𝑡−𝑛+1

𝑛
 

Dimana: 

𝐹𝑡+1 : Ramalan untuk periode 𝑡 + 1 

𝑋𝑡 : Data pada periode 𝑡 

𝑛 : Jangka dari moving average 

 Moving average dengan orde 𝑞 dinotasikan MA (𝑞) didefinisikan sebagai  

𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 − 𝜃3𝜀𝑡−3 − ⋯− 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 ;  𝜀𝑡~𝑁(0, 𝜎2)         (2.24) 

Dengan: 

𝑦𝑡  : Nilai variabel pada waktu 𝑘𝑒 − 𝑡 

𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−𝑞 : Nilai-nilai error pada waktu 𝑡 

𝜃𝑖  : Koefisien regresi, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑞 

𝑞  : Orde MA 

Persamaan di atas dapat ditulis dengan operator backshift (B), menjadi: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + (1 − 𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵
2 − ⋯− 𝜃𝑞𝐵

𝑞)𝜀𝑡            (2.25) 
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Karena 𝜀𝑡 white noise, nilai harapan MA (𝑞) adalah 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝐸(𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 − 𝜃3𝜀𝑡−3 − ⋯− 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞)          (2.26) 

Dalam varian 

𝛾0 = 𝜎𝑎
2 ∑ 𝜃𝑗

2𝑞
𝑗=0                (2.27) 

Dengan cara yang sama diperoleh nilai autokovarian pada 𝑙𝑎𝑔 𝑘 

𝛾𝑘 = {
𝜎𝑎

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

0                                                   𝑘 > 𝑞
           (2.28) 

Diperoleh nilai autokorelasi pada 𝑙𝑎𝑔 𝑘 yaitu 

𝜌𝑦𝑘 =
𝑦𝑦(𝑘)

𝑦𝑦(0)
= {

(−𝜃𝑘+𝜃1𝜃𝑘+1+⋯+𝜃𝑞−𝑘𝜃𝑞)

1+𝜃𝑖2+⋯+𝜃𝑞2
, 𝑘 = 1,2, …

0                                                   𝑘 > 𝑞
           (2.29) 

Daribagian ini diperoleh bahwa nilai ACF sangat membantu mengindentifikasi model 

MA dan orde cut off tepat setelah 𝑙𝑎𝑔 𝑞 

 

2.8 Model Autoregressive Moving Average (ARMA) 

Dalam bentuk umum, model Autoregressive Moving Average atau ARMA (𝑝, 𝑞) 

diberikan sebagai 

𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 − ⋯− 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞   (2.30) 

Dimana: 

𝑦𝑡   : Nilai variabel pada waktu 𝑘𝑒 − 𝑡 

𝜙𝑖   : Koefisien regresi 𝑘𝑒 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑝 

𝑃   : Orde AR 

𝜃𝑖   : Parameter model MA 𝑘𝑒 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑞 

𝑞   : Orde MA 

𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2, … , 𝜀𝑡−𝑞 : Nilai error pada saat 𝑡, 𝑡 − 1, 𝑡 − 2, 𝑡 − 𝑞 dan 𝜀𝑡 diasumsikan     

  white noise dan normal. 

2.9 Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Jika d adalah bilangan bulat nonnegative, maka {𝑥𝑡} dikatakan proses ARIMA 

jika  𝑦𝑡 = (1 − 𝐵)𝑑𝑍𝑡 merupakan akibat dari proses ARMA. 
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 Definisi diatas berarti bahwa {𝑦𝑡} memenuhi persamaan: 

 𝜙𝑝(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑𝑍𝑡 = 𝜃𝑞(1 − 𝜃𝐵)𝜀𝑡             (2.31) 

 Persamaan (2.31) dapat kita tulis dengan operator Backshift (B) yaitu: 

 1 − 𝐵𝑑 − 𝜙1𝐵 − 𝜙1𝐵
2 − ⋯− 𝜙𝑝𝐵𝑝𝑍𝑡 = (1 + 𝜃1𝐵 + 𝜃2𝐵

2 + ⋯+ 𝜃𝑞𝐵
𝑞)𝜀𝑡 

 Sehingga diperoleh: 

 1 − 𝐵𝑑𝑍𝑡 − 𝜙1𝑍𝑡−1 − 𝜙2𝑍𝑡−2 − ⋯− 𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑝 = 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2+. . +𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 

 Dengan: 

 𝑦𝑡  : Data observasi 𝑘𝑒 − 𝑡 

 𝐵  : Operator backshift 

 (1 − 𝐵)𝑑𝑍𝑡 : Time series yang stasioner pada differencing 𝑘𝑒 − 𝑑 

 𝜀𝑡  : Nilai error pada waktu 𝑘𝑒 − 𝑡 

 𝑝  : Orde AR 

 𝑞  : Orde MA 

 𝑑  : Differencing  

  

2.10 Seasonal Autoregressive Moving Average (SARIMA)  

Data time series sering kali menampilkan perilaku periodik. Sebuah rangkaian 

periodik memiliki pola yang berulang setiap waktu periode 𝑘𝑒 − 𝑠, 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠 > 1. 

Pengalaman menunjukkan bahwa model ARIMA sering menghasilkan perkiraan yang 

baik dari data periodik. Salah satu jenis yang paling umum dari perilaku periodik adalah 

variasi musiman dengan 𝑠 untuk menunjukkan panjang periodisitas. Secara umum 

model persamaan untuk metode seasonal ARIMA adalah sebagai berikut: 

(1 − 𝜙𝑝𝐵)(1 − Φ𝑝𝐵𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵)𝐷𝑍𝑡 = (1 + θ𝑞𝐵)(1 + Θ𝑄𝐵𝑠)𝑎𝑡        (2.32)  

Dimana, 

(1 − 𝜙𝑝𝐵) : AR tidak musiman. 

(1 − Φ𝑝𝐵𝑠) : AR musiman. 

(1 − 𝐵)𝑑 : differencing tidak musiman. 

(1 − 𝐵𝑆)𝐷 : differencing musiman. 

(1 + θ𝑞𝐵) : MA tidak musiman.  
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(1 + Θ𝑄𝐵𝑠) : MA musiman. 

Model ARIMA untuk waktu musiman dibangun dengan menggunakan prosedur 

pemodelan berulang yang sama untuk data non musiman: identifikasi, estimasi, dan 

pemeriksaan diagnostik. Dengan data musiman maka harus melakukan diferensi 

beberapa kali pada observasi dengan panjang 𝑠 [7].  

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

menggunakan dua jenis model, yaitu model aditif dan model multiplikatif musiman.  

(1) Model Aditif Musiman   

Pada model ini kompenen musiman berinteraksi dengan komponen musiman 

dalam model secara aditif, dinyatakan sebagai model SARIMA ((𝑝, 𝑃), (𝑑, 𝐷), (𝑞, 𝑄))𝑠.  

(2) Model Multiplikatif Musiman  

Pada model ini komponen musiman berinteraksi dengan komponen nonmusiman 

dalam model secara multiplikatif (berbentuk perkalian). Secara umum, model ARIMA 

musiman dinyatakan sebagai berikut:  

𝜙𝑝(𝐵)𝜙𝑝(𝐵𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵)𝐷𝑍𝑡 = θ𝑞(𝐵)θ𝑄(𝐵𝑠)𝑎𝑡         (2.33)  

Dengan  

𝑍 = {
𝑍𝑡 − µ, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 = 𝐷 = 0

𝑍𝑡,   𝑠𝑒𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘𝑛𝑦𝑎
 

𝜙𝑝(𝐵𝑠) = 1 − 𝜙1𝐵
𝑠 − ⋯ − 𝜙𝑝𝐵

𝑠𝑑𝑎𝑛 𝛳𝑞(𝐵
𝑠) = 1 − 𝛳1𝐵

𝑠 − ⋯ − 𝛳𝑄𝐵𝑠  

Dimana, 

𝜙𝑝(𝐵)  : AR tidak musiman. 

Φ𝑃(𝐵𝑆) : AR musiman. 

(1 − 𝐵)𝑑 : differencing tidak musiman. 

(1 − 𝐵𝑆)𝐷 : differencing musiman. 

 𝜃𝑞(𝐵)  : MA tidak musiman.  

Θ𝑄(𝐵𝑆) : MA musiman. 

Komponen autoregressive dan moving average untuk musiman [2].  

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

pembangunan model ARIMA musiman seperti dalam pembangunan model 
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nonmusiman. Pada tahap identifikasi estimasi ACF dan PACF ini dihitung dari data 

yang tersedia. Kemudian dibandingkan, sehingga diketahui ACF dan PACF teroritis 

dan model tentatif dipilih berdasarkan perbandingan ini. Parameter dari model 

diestimasi dan tahap estimasi residual kemudian dianalisis dengan residual ACF untuk 

melihat apakah konsisten dengan hipotesis bahwa kejadian acaknya independen. Jika 

hipotesis ditolak, maka struktur dalam residual ACF dapat digunakan untuk membantu 

secara tentatif mengidentifikasi model lain[7]. 

 

2.11 Pendugaan Parameter 

Maximum likelihood estimation merupakan salah satu metode dalam pendugaan 

parameter. Metode ini menggunakan prinsip maksimumkan fungsi likelihood untuk 

menduga parameter 𝜃 𝑑𝑎𝑛 𝜙 pada model ARIMA. Diberikan bentuk umum model 

ARMA (𝑝, 𝑞) sebagai berikut: 

𝑧𝑡 = 𝜙1𝑧𝑡−1 + 𝜙2𝑧𝑡−2 + ⋯+ 𝜙𝑝𝑧𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2 − ⋯− 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑝  (2.34) 

Dimana �̇�𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝜇 𝑑𝑎𝑛 {𝑎𝑡} ~ 𝑁(0, 𝜎𝑎
2), fungsi kepekatan peluang dari 

𝑎 = 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

Didefiniskan sebagai berikut: 

𝑃(𝜀|𝜙, 𝜇, 𝜃, 𝜎𝜀
2) = (2𝜋𝜎𝜀

2)𝜋/2𝑒𝑥𝑝 [−
1

(2𝜎𝜀
2)

∑ 𝜀𝑡
2𝑛

𝑡−1 ]           (2.35) 

Kita dapat menuliskan fungsi likelihood dari parameter (𝜙,… , 𝜀𝑡
2) 

𝑛𝐿(𝜙, 𝜇, 𝜃, 𝜎𝑎
2) = −

𝑛

2
𝑙𝑛2𝜋𝜎𝑎

2 −
𝑠(𝜙,𝜇,𝜃)

2𝜎𝑎
2              (2.36) 

Dimana 

𝑠(𝜙, 𝜇, 𝜃) = ∑ 𝑎𝑡
2(𝜙, 𝜇, 𝜃|𝑍∗, 𝑎∗, 𝑍)𝑛

𝑡=1  adalah sum square function. Nilai pendugaan 

𝜙,̂ 𝜇,̂ 𝑑𝑎𝑛 𝜃 diperoleh ketika memaksimumkan persamaan (2.35) yang kemudian kita 

menyebut sebagai pendugaan maximum likelihood. Setelah diperoleh nilai pendugaan 

ϕ, maka dapat dihitung pula nilai pendugaan dari 𝜎𝜀
2 dari 

𝜎𝜀
2 =

𝑠(𝜙,̂𝜇,̂�̂�)

𝑑𝑓
                 (2.37) 

Maka 𝑑𝑓 = (𝑛 − 𝑝) − (𝑝 + 𝑞 + 1) = 𝑛 − (2𝑝 + 𝑞 + 1) 
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2.12 Kriteria pemilihan model terbaik 

Salah satu pemilihan model terbaik dari beberapa model yang sesuai dapat 

berdasarkan nilai AIC (Akaike’s Information Criterion) dan SBC (Schwarz Bayesian 

Criteria), rumus AIC dan SBC: 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑛 ln( �̂�𝜀
2) + 2(𝑝 + 𝑞 + 1), �̂�𝜀

2 =
𝑆𝐸𝐸

𝑛
             (2.38) 

𝑆𝐵𝐶 = 𝑛 ln( �̂�𝜀
2) + 2(𝑝 + 𝑞 + 1) ln 𝑛              (2.39) 

Dimana 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑥𝑖−�̂�𝑖)

2𝑚
𝑖=1

𝑛
, 𝑚 < 𝑛               (2.40) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)

2𝑛
𝑡=1

𝑛
               (2.41) 

Nilai minimum pada AIC dan SBC mengindikasikan model terbaik. 

 

2.13 Program R  

R merupakan suatu sistem analisis statistika yang relatif lengkap sebagai hasil 

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

dikembangkan dengan bahasa LISP dan diimplementasikan berdasarkan sistem 

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

dikembangkan oleh R Development Core Team, sedangkan pengembangan dan 

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

pembuatan dokumentasi untuk R dilakukan oleh masyarakat statistikawan di seluruh 

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

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

AIX dan HPUX. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan progra R, yaitu sebagai 

berikut [10]. 

1. Kelebihan  

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

Mempelajari dan menggunakannya sampai kapan pun (berbeda, misalnya 

dengan lisensi perangkat lunak berversi pelajar).  

b) Multiplatform, R merupakan sistem operasi multiplatform, lebih kompatibel 

daripada perangkat lunak statistika mana pun yang pernah ada. Dengan 
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demikian, jika pengguna memutuskan untuk berpindah sistem operasi, 

penyesuaiannya akan relatif lebih mudah untuk dilakukan.  

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

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

Dengan demikian, perangkat lunak ini dapat digunakan untuk berbagai 

macam analisis statistika, baik pendekatan klasik maupun pendekatan 

statistika modern.  

d) Bisa diprogram, pengguna dapat memprogramkan metode baru atau 

mengembangkan modifikasi dari fungsi-fungsi analisis statistika yang telah 

ada dalam sistem R.  

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

pemrograman dengan baris matriks (seperti halnya dengan bahasa MATLAB 

atau GAUSS).  

f) Fasilitas grafik yang relatif baik.  

2. Kelemahan  

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

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

(Graphical User Interface) sederhana untuk keperluan analisis statistika 

tertentu, seperti paket R Commander yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengajaran statistika dasar dan R Commander Plugins untuk GUI bagi 

keperluan beberapa analisis statistika lainnya. Dengan demikian, untuk dapat 

menggunakan R diperlukan penyesuaian-penyesuaian oleh pengguna yang 

telah terbiasa dengan fasilitas Point and Click GUI.  

b) Ketidaktersediaan sejumlah fungsi statistik, walaupun analisis statistika dalam 

R sudah cukup lengkap, tidak semua metode statistika diimplementasikan ke 

dalam bahasa R (pada kenyataannya tidak pernah ada perangkat lunak 

statistika yang mengimplementasikan semua teknik analisis statistika yang 

ada di dalam literatur). Namun, karena R dapat dikatakan sebagai lingua 

franca untuk keperluan komputasi statistika modern saat ini, ketersediaan 
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serta kelengkapan fungsi-fungsi tambahan dalam bentuk paket/pustaka hanya 

masalah waktu saja.  

2.6 Prediksi 

Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu 

yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan 

sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya (selisih antara sesuatu yang terjadi dengan 

hasil perkiraan) dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti 

kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat 

mungkin yang akan terjadi[2].  

Pengertian prediksi sama dengan ramalan atau perkiraan. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi atau meramal atau 

memperkirakan. Prediksi bisa berdasarkan metode ilmiah ataupun subjektif belaka. 

Kesimpulannya pengertian prediksi secara istilah akan sangat tergantung pada konteks 

atau permasalahannya. Berbeda dengan pengertian prediksi secara bahasa yang berarti 

ramalan atau perkiraan yang sudah menjadi pengertian yang baku[11]. 

Prediksi bisa berdasarkan metode ilmiah ataupun subjektif belaka. Ambil contoh, 

prediksi cuaca selalu berdasarkan data dan informasi terbaru yang didasarkan 

pengamatan termasuk oleh satelit. Begitupun prediksi gempa, gunung meletus ataupun 

bencana secara umum. Namun, prediksi seperti pertandingan sepakbola, olahraga, dll 

umumnya berdasarkan pandangan subjektif dengan sudut pandang sendiri yang 

memprediksinya.  

Permulaan awal, walaupun pengkajian yang mendalam mengenai alternatif masa 

depan adalah suatu disiplin baru, barangkali orang telah menaruh perhatian besar 

tentang apa yang akan terjadi kemudian semenjak manusia mulai mengetahui sesuatu. 

Populasi tukang ramal dan tukang nujum pada zaman kuno dan abad pertengahan 

merupakan satu manifestasi dari keinginan tahu orang tentang masa depannya. 

Perhatian tentang masa depan ini berlangsung terus bahkan berkembang menjadi 

kolom astrologi yang disindikatkan pada tahun 1973.  

Secara eksplisit, pembahasan mengenai teori prediksi kebijakan sangatlah 

sedikit. Namun, secara implisit, prediksi kebijakan terkait menjadi satu dengan proses 
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analisa kebijakan. Karena didalam menganalisa kebijakan, untuk menformulasikan 

sebuah rekomendasi kebijakan baru, maka diperlukan adanya prediksi-prediksi atau 

prediksi mengenai kebijakan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang. 

Namun, satu dari sekian banyak prosedur yang ditawarkan oleh para pakar Dunn, masih 

memberikan pembahasan tersendiri mengenai prediksi kebijakan. Menurut Dunn, 

Prediksi Kebijakan merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi factual 

tentang situasi social masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah 

kebijakan.  

Prediksi adalah suatu prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi 

sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. 

Ramalan mempunyai tiga bentuk utama: proyeksi, prediksi, dan perkiraan.  

1. Suatu proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas 

kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Proyeksi membuat 

pertanyaan yang tegas berdasarkan argument yang diperoleh dari motode tertentu 

dan kasus yang paralel.  

2. Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. 

Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoretis (misalnya hukum berkurangnya nilai 

uang), proposisi teoritis (misalnya proposisi bahwa pecahnya masyarakat sipil 

diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kemampuan), atau analogi 

(misalnya analogi antara pertumbuhan organisasi pemerintah dengan pertumbuhan 

organisme biologis).  

3. Suatu perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau 

penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.  

Tujuan dari pada diadakannya prediksi kebijakan adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai perubahan dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi 

terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Oleh karenanya, sebelum 

rekomendasi diformulasikan perlu adanya prediksi kebijakan sehingga akan diperoleh 

hasil rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan. 

Didalam memprediksi kebutuhan yang akan datang dengan berpijak pada masa lalu, 

dibutuhkan seseorang yang memiliki daya sensitifitas tinggi dan mampu membaca 
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kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Permalan kebijakan juga 

diperlukan untuk mengontrol, dalam artian, berusaha merencanakan dan menetapkan 

kebijakan sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif tindakan yang terbaik yang 

dapat dipilih diantara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Masa 

depan juga terkadang banyak dipengaruhi oleh masa lalu. Dengan mengacu pada masa 

depan analisis kebijakan harus mampu menaksir nilai yang bisa atau harus 

membimbing tindakan di masa depan. 

 

2.7 Root Mean Square Error (RMSE) 

Root Mean Square Error adalah metode pengukuran dengan mengukur 

perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. 

Root Mean Square Error adalah hasil dari akar kuadrat Mean Square Error. 

Keakuratan metode estimasi kesalahan pengukuran ditandai dengan adanya nilai 

RMSE yang kecil. Metode estimasi yang mempunyai Root Mean Square Error (RMSE) 

lebih kecil dikatakan lebih akurat daripada metode estimasi yang mempunyai Root 

Mean Square Error (RMSE) lebih besar[12]. 

Metode Root Mean Square Error (RMSE) diterapkan di Meteorologi untuk 

melihat seberapa efektif model perkiraan matematis tentang lingkungan di Atmosfer. 

Metode Root Mean Square Error (RMSE) digunakan untuk menilai akurasi metode 

prediksi, apakah metode prediksi tersebut sesuai atau tidak digunakan untuk 

memperkirakan permintaan di masa mendatang.  Cara Menghitung Root Mean Square 

Error (RMSE) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Dimana: 

𝑦𝑖 = Nilai data Aktual 

�̂�𝑖 = Nilai hasil prediksi 

𝑛 = banyaknya 

https://www.khoiri.com/2020/12/pengertian-dan-cara-menghitung-mean-squared-error-mse.html

