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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data luas panen jagung di 

Kabupaten Lampung Timur selama 8 tahun mulai Tahun 2011 sampai 

Tahun 2018 dengan pengambilan data bulanan. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

          Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode runtun waktu (time series) yaitu ARIMA yang 

stasioner atau yang nonstasioner. Model yang stasioner yaitu Autoregressive 

(AR), Moving Average (MA) dan Autoregressive Moving Average (ARMA) dan 

model yang nonstasioner yaitu Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA). 

 

3.3 Prosedur Pembentukan Model Peramalan 

          Langkah-langkah pembentukan model peramalan dengan menggunakan 

metode ARIMA adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Model 

Tahap ini yaitu untuk mencari model sementara dari data, dengan 

membuat plot data asli, pembuatan grafik fungsi autokorelasi (ACF) dan 

pembuatan grafik fungsi autokorelasi parsial (PACF) dan uji unit root. 

b. Estimasi Parameter Dalam Model 

Setelah model sementara didapat dengan cara identifikasi data, selanjutnya 

mencari parameter dalam model dengan menggunakan metode Maximum 

Likelihood Estimation (MLE). Kemudian dilihat apakah parameter 

tersebut signifikan terhadap model atau tidak. Suatu parameter dikatakan 
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signifikan dalam model jika nilai p-value < α .Pada penelitian ini level 

toleransi (α) yang digunakan adalah 5%. 

c. Uji Diagnosa 

 pada tahap ini dilakukan dengan tiga tahap pengujian yaitu plot residual, 

uji autokorelasi, dan kenormalan residual . Uji autokoralasi residual akan 

dilihat pasangan plot ACF residual yang dihasilkan oleh model. 

Selanjutnya untuk uji kerandoman residual akan dibandingkan nilai p-

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

nilainya 5% yang digunakan dalam uji hipotesis. Sedangkan uji 

kenormalan residual yaitu dengan melihat plot histogram residual dalam 

model dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.  

d. Peramalan 

Setelah memperoleh model terbaik pada tahap uji diagnosa, selanjutnya 

akan dilakukan peramalan untuk menentukan luas panen jagung di 

Kabupaten Lampung Timur pada waktu lima bulan kedepan.  

      Pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengolah data 

dengan pengecekan apakah data sudah stasioner atau belum, stasioner dibedakan 

menjadi dua yaitu stasioner terhadap variansi dan stasioner terhadap mean. 

Apabila data belum stasioner terhadap variansi maka dilakukan tranformasi 

sedangkan jika data belum stasioner terhadap mean maka dapat dilakukan 

diffrencing. Apabila data sudah memenuhi stasioner terhadap variansi dan mean 

langkah selanjutnya yaitu tahap identifikasi model dengan melihat plot ACF dan 

PACF yang digunakan untuk menduka model yang terbentuk. Dari bebrapa model 

yang terbentuk langkah selanjutnya adalah tahap estimasi parameter, pada tahap 

ini akan dicari model yang signifikan dan memenuhi asumsi untuk setiap 

parameternya setelah mendapatkan model yang terbaik pada tahap ini langkah 

selanjutnya melakukan pengecekan pada residual yang didapatkan pada model 

yaitu dengan uji plot residual, uji normalitas residual, dan uji autokorelasi 

residual apabila semua uji terleweti dan sesui asumsi yang digunakan maka model 

tersebut adalah model yang terbaik dan sapat digunakan untuk tahap peramalan.  
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Langkah-langkah dalam metodologi penelitian di atas dapat dinyatakan dalam 

flowchart sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 .1  Flowcart  Metode Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Data Luas Panen Jagung di Kabupaten Lampung 

Timur 

        Data luas panen Jagung di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2011 

sampai Tahun 2018 mengalami perubahan setiap tahunnya. luas panen jagung di 

Kabupaten Lampung Timur selama periode bulanan dapat di lihat pada gambar 

berikut ini: 

 

Ganbar 4.1  Data luas panen jagung di Kabupaten Lampung Timur 

         Gambar 4.1 menunjukkan bahwa luas panen jagung di Kabupaten Lampung 

Timur setiap bulannya mengalami perubahan, dari gambar diatas jika dilihat 

secara grafik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu yang pertama pada Tahun 

2011 luas panen jagung di Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi, yang kedua pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 

mengalami penurunan dan pada tahun itu relatif stasioner, yang ketiga pada 

periode selanjutnya yaitu Tahun 2014 mengalami kenaikan yang begitu pesat, 

yang keempat pada Tahun 2015 sampai Tahun 2018 terjadi penurunan kembali, 

data luas panen jagung pada tahun ini relatif mempunyai mean dan variansi yang 

sama dan tidak berfluktuasi sehingga data pada tahun ini stasioner. Luas panen 

Jagung tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu 338.886 hektar dan luas panen 

jagung terendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu sekitar 82.205 hektar. Dari gambar 
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diatas luas panen jagung pada Tahun 2014 menggalami kenaikan yang sangat 

pesat, kenaikan luas panen jagung pada Tahun 2014 dikarenakan peralihan tanam 

oleh petani. Wilayah Lampung Timur sangat cocok untuk tanaman palawija, dari 

berbagai macam palawija yang ditanam petani lebih banyak memilih tanaman 

Jagung karena selain harga yang cukup tinggi, jagung memiliki masa panen yang 

relatif singkat dan perawatanya cukup mudah. Penurunan luas panen Jagung 

terjadi karena  beberapa faktor diantaranya musim kemarau, peralihan lahan untuk 

bangunan, dan sebagainya.  Selanjutnya akan disajikan tabel statistik deskriptif 

berdasarkan Gambar 4.1 diatas melihat nilai minimum, nilai maksimum dan nilai 

rata-rata luas panen jagung di Kabupaten Lampung Timur. 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif luas panen jagung Kabupaten Lampung Timur 
Variabel Jumlah Data Minimum Maksimum Rata-Rata 

Luas Panen Jagung 96 334 75.210 14.351,06 

          

       Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata luas panen jagung di 

Kabupaten Lampung Timur adalah 14.351,06 hektar, nilai luas panen jagung 

minimum adalah 334 hektar yang terjadi pada periode Desember 2016, dan nilai 

maksimumnya 75.210 hektar yang terjadi pada periode Februari 2011.  Pada 

dasarnya masa panen jagung sekitar tiga bulan sejak mulai tanam sampai siap 

panen, masa tanan jagung yang baik biasanya pada bulan November dan 

desember karena pada bulan tersebut sudah terjadinya musim penghujan sehingga 

cocok untuk masa tanam jagung. 

 

4.2. Pembentukan Model Terbaik Dengan Metode  ARIMA  

        Pembentukan model peramalan dengan menggunakan metode ARIMA ini 

ada beberapa tahap, yaitu: 

 

4.2.1 Identifikasi Kestasioneran Data 

        Pada tahap ini langkah awal yang dilakukan dalam analisis runtun waktu 

adalah membuat plot data fluktuasi luas panen jagung secara grafik untuk 

mengetahui gerakan perubahan naik turun terhadap waktu. Berikut adalah plot 

data fluktuasi luas panen jagung yang diambil setiap bulan selama 8 tahun yaitu 

mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2018. 
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Ganbar 4.2  Plot data aktual luas panen jagung 

          Berdasarkan plot data aktual pada Gambar 4.2 dapat dilihat secara kasat 

mata bahwa data cenderung tidak stasioner. Data stasioner apabila plot data aktual 

stabil atau mean dan variansi selalu konstan sepanjang waktu, untuk itu harus 

dilakukan pengecekan stasioneran terhadap variansi dan mean. 

1. Identifikasi Stasioneritas terhadap Variansi 

         Identifikasi stasioner dalam variansi dilakukan dengan cara melihat hasil 

Transformasi Box-Cox. Data stasioner apabila rounded value dari data adalah 1  

(satu) [6]. Plot Box-Cox data sebelum transformasi dapat dilihat pada Gambar 4.3  

 

Ganbar 4. 3  Output Box-Cox luas panen jagung 
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        Gambar 4.3 menunjukan nilai   dengan nilai kepercayaan 95% berada 

diantara 0,06 dan 0,46, dengan nilai estimate sebesar 0,27 dan rounded value 

sebesar 0,27. Karena nilai rounded value 0,27 maka data belum stasioner terhadap 

variansi, agar data stasioner terhadap variansi maka harus dilakukan tranformasi.  

Karena nilai rounded value 0,27 yang jika dibulatkan ke bawah menjadi sama 

dengan nol. Sehingga data harus ditransformasi dengan Logaritma (ln  t) supaya 

data aktual memenuhi kondisi stasioneritas dalam variansi [15]. 

 
Gambar 4.4 Output Box-Cox setelah tranformasi 

Berdasarkan Gambar 4.4 Setelah data ditranformasi maka data sudah setasioner 

terhadap variansi karena didapat nilai rounded value sama dengan 1. 

 

2. Identifikasi Stasioneritas terhadap Mean  

        Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan apakah data sudah stasioner 

terhadap mean dengan cara melihat plot time series berikut. Hasil plot dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. Dari Gambar 4.5 dapat diketahui data belum stasioner 

terhadap mean, karena garis merah tidak sejajar lurus dengan angka 0 dan masiih 

terlihat trend menurun oleh karena itu harus dilakukan proses differencing agar 

data memenuhi asumsi stasioner terhadap mean. 
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Gambar 4.5  Output trend analisis setelah tranformasi 

Untuk memastikan apakah data sudah stasioner atau belum maka dapat dilhat uji 

Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ADF merupakan salah satu uji untuk 

menentukan suatu data itu stasioner atau nonstasioner. Uji ini membandingkan 

nilai p-value dengan level toleransi (α) dan nilai |kritik Mackinnon| dengan nilai 

|statistik t| pada output ADF. 

a. Hipotesis yang digunakan: 

    H0: Data luas panen jagung data tidak stasioner 

    H1: Data luas panen jagung data stasioner 

Berikut adalah hasil uji stasioner menggunakan uji ADF yang disajikan pada 

Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Output Augmented Dickey Fuller (ADF) 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Statistik t p-value 

-3,482955 0,0106 

Nilai Kritik 

MacKinnon 

1% -3,502238  

5% -2,892879 

10% -2,583553 

 

 

b. Nilai p-value pada Tabel 4.2  menunjukkan lebih kecil dari level toleransi  (α) 

yaitu 0,0106 < 0,05 yang berarti H0 ditolak .  
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Nilai |kritik Mackinnon| pada Tabel 4.2 pada level toleransi 0,05 juga lebih besar 

dari nilai |statistik t| (nilai |kritik Mackinnon| > nilai |statistik t|) pada level 5% dan 

10% nilai  |kritik  Mackinnon|  kurang  dari  nilai   statistik t  yaitu  |-2,8928|  dan  

|-2,5835| < |-3,4829|, tetapi pada tingkat 1% nilai |kritik Mackinnon| lebih besar 

dari nilai statistik t yaitu  |-3,5022| > |-3,4829|   yang berarti H0 diterima. 

c. karena pada level 1%  nilai |kritik MacKinnon| lebih besar dari nilai statistik t 

sehingga data luas panen jagung belum stasioner dalam uji ADF ini.  

       Untuk menstasionerkan data dapat dilakukan dengan cara differencing agar 

data stasioner terhadap mean. data yang sudah stasioner terhadap mean dapat 

dilihat pada Gambar 4.6 

 
Gambar 4.6  Output trend analisis setelah differencing 

         Dari Gambar 4.6 secara visual dapat diketahui bahwa data telah stasioner 

dalam mean. Hal tersebut diketahui dari plot rata-rata deret pengamatan yang 

berfluktuasi di sekitar nilai tengah dan trend sudah mendekati sumbu horizontal. 

Untuk memastikan apakah data sudah stasioner atau belum maka dapat dilakukan 

uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ADF merupakan salah satu uji untuk 

menentukan suatu data itu stasioner atau nonstasioner. Uji ini membandingkan 

nilai p-value dengan level toleransi (α) dan nilai mutlak kritik Mackinnon dengan 

nilai mutlak statistik t pada output ADF. 

a. hipotesis yang digunakan: 

   H0:Data luas panen jagung merupakan unit root (data tidak stasioner) 

   H1:Data luas panen jagung unit root (data stasioner) 
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Berikut adalah hasil uji stasioner menggunakan uji ADF  yang disajikan dalam 

Tabel 4.3 

Tabel 4.3  Output ADF differencing pertama 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Statistik t p-value 

-11,61650 0,001 

Nilai Kritik 

MacKinnon 

1% -3,502238  

5% -2,892879 

10% -2,583553 

 

b. Nilai p-value pada Tabel 4.3 menunjukkan nilainya lebih kecil dari level 

toleransi ( P-value < α) yaitu 0,0001 < 0,05 berarti H0 ditolak.  

Nilai |kritik Mackinnon| pada Tabel 4.3 semua level (1%, 5%, 10%) juga lebih 

kecil dari nilai |statistik t| yang artinya H0 ditolak dan  H1 diterima . 

c. maka dapat disimpulkan data luas panen jagung sudah stasioner dalam uji ADF 

ini.  

        Tahap selanjutnya setelah data sudah stasioner terhadap variansi dan mean 

adalah akan di lanjutkan dengan identifikasi model ARIMA melalui pengecekan 

pola ACF dan PACF. 

 

4.2.2 Identifikasi Plot ACF dan PACF 

        Tahap identifikasi plot ACF dan PACF dilakukan untuk menentukan 

kemungkinan model yang terbentuk. Berikut adalah plot ACF dan PACF:  



 
 

29 
 

 

Ganbar 4.7  plot ACF 

 

 

Ganbar 4.8 Plot PACF 

         Terlihat pada Gambar 4.7 terlihat bahwa  pada plot ACF terpotong di lag 2 

awal. Sedangkan pada Gambar 4.8 plot dari PACF dapat dilhat bahwa terpotong 

pada lag 2 dan 4 dan dilakukan differencing satu kali. Sehingga dugaan model 

sementara untuk data adalah ARIMA  (4,1,2), dan ARIMA (2,1,2),  Maka kedua 

model tersebut harus diuji ke tahap selanjutnya untuk dapat menentukan model 

yang terbaik. 
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4.2.3   Estimasi Parameter dalam Model 

       Tahap ini adalah melakukan estimasi parameter dalam model yang 

didapatkan pada identifikasi, parameter yang diambil untuk tahap selanjutnya 

adalah yang signifikan terhadap model. Berikut ini akan disajikan hasil estimasi 

parameter dalam model. 

A. Model ARIMA (4,1,2) 

        Model ARIMA (4,1,2) merupakan gabungan model AR(4) dan MA(2) 

setelah differencing pertama. Model yang telah diperoleh dicari nilai parameter. 

Tabel 4.4 berikut merupakan estimasi parameter model ARIMA (4,1,2). 

Tabel 4. 4  Estimasi Parameter dalam model ARIMA (4,1,2) 

Parameter Koefisien Sd p-value 

AR 1 0,5794 0,1609 0,001 

AR 2 -1,2340 0,1449 0,000 

AR 3 0,2473 0,1198 0,042 

AR 4 -0,5492 0,1024 0,000 

MA 1 0,6951 0,1687 0,000 

MA 2 -0,6437 0,1524 0,000 

          

        Tabel 4.4 menunjukkan hasil estimasi parameter dalam model ARIMA 

(4,1,2). Selanjutnya akan dilakukan uji signifikan parameter dalam model dengan 

menggunakan nilai p-value dibandingkan dengan level toleransi (α ) dengan nilai 

5%. Sebelum dilakukan uji signifikan parameter, maka terlebih dahulu akan 

dirumuskan:  

a. hipotesis   H0: Parameter tidak signifikan dalam model 

                    H1: Parameter signifikan dalam model 

b. Kriteria penerimaan H0 jika p-value > α dan penolakan H0  jika p-value < α. 

c. Parameter dikatakan signifikan dalam model dengan kriteria penolakan H0. 

 dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa: 

1. Uji signifikan parameter dengan p –value AR(1) yaitu ϕ = 0,5794 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(1) tidak signifikan dalam model 

          H1: Parameter AR(1) signifikan dalam model 
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b. Parameter AR(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,001  dengan level toleransi       

α 5% berarti p-value < α yaitu 0,001 < 0,05. 

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = 0,5794 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

         = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
      

      
+  

              = 3,30350 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan 

 

2. Uji signifikan parameter dengan p – value AR(2) yaitu ϕ = -1,2340 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(2) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter AR(2) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(2) mempunyai nilai p-value sebesar 0,000 dengan level toleransi 

5% berarti p-value < α yaitu 0,000 < 0,05.  

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = -1,2340 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
       

       
+ 

              = 8, 5162 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan. 

 

3. Uji signifikan parameter dengan p – value AR(3) yaitu ϕ = 0,2473 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(3) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter AR(3) signifikan dalam model 
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b. Parameter AR(3) mempunyai nilai p-value sebesar 0,042 dengan level toleransi 

5% berarti p-value < α yaitu 0,042 < 0,05. 

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = 0,2473 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
      

      
+ 

              = 2,0647 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan 

 

4. Uji signifikan parameter dengan p - value AR(4) yaitu ϕ = -0,5492 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(4) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter AR(4) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(4) mempunyai nilai p-value sebesar 0,000  dengan level toleransi 

5% berarti p-value < α yaitu 0,000 < 0,05. 

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = -0,5492 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
       

      
+ 

              = 5,3632 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan 

 

5.Uji signifikan parameter dengan p- value MA(1) yaitu θ = 0,6951 

a. Hipotesis : H0:Parameter MA(1) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter MA(1) signifikan dalam model 
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b. Parameter MA(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,000 dengan level toleransi  

5% berarti p-value < α yaitu 0,000 < 0,05. 

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti θ = 0,6951 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = *
 ̂ 

  (  ̂  
+ 

              = *
      

      
+ 

              = 4,1325 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan 

 

6. Uji signifikan parameter dengan p – value MA(2) yaitu θ = -0,6437 

a. Hipotesis : H0:Parameter MA(2) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter MA(2) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,000 dengan level toleransi               

5% berarti p-value < α yaitu 0,000 < 0,05. 

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti θ = -0,6437 signifikan dalam model.  

Uji dengan statistik t  

        = *
 ̂ 

  (  ̂  
+ 

              = *
       

      
+ 

              = 4,2237 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan. 

 

        Karena semu paremeter pada model ARIMA (4,1,2) signifikan dalam model 

maka model ini layak digunakan untuk tahap selanjunya. Hasil yang diperoleh 

dari tahap estimasi parameter adalah Model ARIMA (4,1,2) dengan koefesien 
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 ϕ1 = 0,5794, ϕ2 = -1,2340 , ϕ3 = 0,2473 , ϕ4 = -0,5492,  θ= 0,6951 dan θ = -0,6437  

Model yang diperoleh dapat dirumuskan: 

Xt  = (1 + 0,5794)Xt-1  + ( -1,2340 –  0,5794)Xt-2 + ( 0,2473 + 1,2340)Xt-3 +  

         ( -0,5492 –  0,2473)Xt-4 -  (-0,5492)Xt-5 + εt + 0,6951 εt-1 – 0,6437εt-2 

 

B. Model ARIMA (2,1,2) 

         Model ARIMA (2,1,2) merupakan gabungan model AR(2) dan MA(2) 

setelah differencing pertama. Model yang telah diperoleh dicari nilai parameter. 

Tabel 4.5 Estimasi parameter dalam model ARIMA (2,1,2) 

Parameter Koefisien Sd p-value 

AR 1 0,0832 0,1541 0,591 

AR 2 -0,3665 0,1517 0, 018 

MA 1 0,1011 0,1549 0,516 

MA 2 0,3303 0,1550 0,036 

        

        Tabel 4.5 menunjukkan hasil estimasi parameter dalam model 

ARIMA(2,1,2). Selanjutnya akan dilakukan uji signifikan parameter dalam model 

dengan menggunakan nilai p-value dibandingkan dengan level toleransi (α)5%. 

Sebelum dilakukan uji signifikan parameter, maka terlebih dahulu akan 

dirumuskan:  

a. Hipotesis: 

    H0: Parameter tidak signifikan dalam model 

    H1: Parameter signifikan dalam model 

b. Kriteria penerimaan H0 jika p-value > α dan penolakan H0  jika p-value < α.  

c. Parameter dikatakan signifikan dalam model dengan kriteria penolakan H0.  

dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa: 

 

1. Uji signifikan parameter dengan p – value AR(1) yaitu ϕ = 0,0832 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(1) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter AR(1) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,591  dengan level toleransi 

(α) 5% berarti p-value > (α) yaitu 0,591 > 0,05. 
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c. Hal ini berarti parameter tidak signifikan dalam model karena H0  diterima, 

yang berarti ϕ = 0,0832 tidak signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

         = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
      

      
+  

              = 0,5399 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | <  (          maka terima    yang artinya parameter tidak 

signifikan 

 

2. Uji signifikan parameter AR(2) yaitu ϕ = -0,3665 

a. Hipotesis : H0:Parameter AR(2) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter AR(2) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(2) mempunyai nilai p-value sebesar 0,018  dengan level toleransi 

α 5% berarti p-value < α yaitu 0,018 < 0,05.  

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = -0,3665 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

         = [
 ̂ 

  (    
] 

              = *
       

      
+  

              = 2,4126 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan 

 

3. Uji signifikan parameter MA(1) yaitu θ = 0,1011 

a. Hipotesis : H0:Parameter MA(1) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter MA(1) signifikan dalam model 

b. Parameter MA(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,516  dengan level 

toleransi α 5% berarti p-value  > α yaitu 0,516 > 0,05.  
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c. Hal ini berarti parameter tidak signifikan dalam model karena H0  diterima, 

yang berarti θ = 0,1011 tidak signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = *
 ̂ 

  (  ̂  
+ 

              = *
      

      
+ 

              = 0,6520 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | <  (          maka terima    yang artinya parameter tidak 

signifikan 

 

4. Uji signifikan parameter MA(2) yaitu θ = 0,3303 

a. Hipotesis : H0:Parameter MA(2) tidak signifikan dalam model 

         H1: Parameter MA(2) signifikan dalam model 

b. Parameter AR(1) mempunyai nilai p-value sebesar 0,036 dengan level toleransi 

α 5% berarti p-value < α yaitu 0,036 < 0,05.  

c. Hal ini berarti parameter signifikan dalam model karena H0  ditolak, yang 

berarti ϕ = 0,3303 signifikan dalam model. 

Uji dengan statistik t  

        = *
 ̂ 

  (  ̂  
+ 

              = *
      

      
+ 

              = 2,8597 

                       =  (          

                          = 1,9852 

karena |       | >  (          maka tolak    yang artinya parameter signifikan. 

       Karena parameter AR (1),dan MA (1) tidak signifikan dalam model maka 

ARIMA (2,1,2) tidak layak digunakan.   

        Dari tahap estimasi parameter maka didapat model ARIMA (4,1,2) layak 

digunakan untuk tahap selanjutnya karena semua parameter pada model tersebut 

memenuhi asumsi yang ditetapkan. 
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4.2.4 Diagnosa Model 

       Tahap diagnosa model ini untuk melihat apakah model yang diperoleh dari 

tahap estimasi sudah layak digunakan untuk peramalan atau belum, dengan 

melihat residual yang diperoleh dari model. Tahap ini dilakukan dengan tiga  uji 

yaitu plot residual, uji autokorelasi residual, dan kenormalan residual.  

4.2.4.1 Plot Residual 

       Dilihat secara visualisasi plot residual model ARIMA (4,1,2) memiliki pola 

dan variansi yang konstan. Plot residual model ARIMA (4,1,2) dapat dilhat pada 

Gambar 4.9. 

 

 
Ganbar 4.9 Plot residual ARIMA (4 ,1,2) 

         Gambar 4.9 menunjukan residual Model ARIMA (4,1,2) konstan baik 

variansi maupun mean oleh karena itu model sudah memenuhi asumsi dan dapat 

dilakukan uji selanjutnya 

4.2.4.2 Autokorelasi Residual 

       Autokorelasi residual dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada 

autokorelasi yang terbentuk, jika masih terbentuk autokorelasi maka dugaan 

model belum terpenuhi atau gagal. Pada plot ACF yang dihasilkan dapat dilihat 

bahwa dari lag 1 sampai 24 tidak ada yang terpotong di batas atau di bawah garis 
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biru, maka tidak ada autokorelasi yang terbentuk dan semua lag berada dalam 

selang signifikansi autokorelasi. 

 

 

Ganbar 4.10 Plot autokorelasi residual 

       Pengujian autokorelasi dapat dilihat pada output proses Ljung Box Pierce 

dengan level toleransi 5%, dalam uji ini membandingkan nilai p-value dengan 

hipotesis berikut: 

a. Hipotesis    H0 :Residual model mengandung autokorelasi 

                      H1 :Residual model tidak mengandung autokorelasi 

b. Kriteria penerimaan H0 yaitu jika p-value < α dan penolakan H0 yaitu jika p-

value > α . Berikut ini hasil output proses Ljung-Box: 

Tabel 4. 6  Output proses Ljung-Box 

Lag 12 24 36 48 

p-value 0,444 0,799 0,655 0,558 

       

Nilai p-value pada Tabel 4.6 menunjukkan nilainya lebih besar dari level toleransi 

yaitu p-value  > α (0.05).  

c. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak  yang berarti residual tidak 

mengandung autokorelasi. 

         Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah model yang telah 

didapatkan sudah sesui untuk melakukan peramalan atau belum, untuk itu 
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digunakan uji Box-pierce (Statistik Q) dengan menggunakan persamaan 2.25 

sehingga : 

dengan n = N – d 

                = 96 – 1 

                = 95 

Maka: 

Q = 95 (0,11301336)     (lihat pada Lampiran 3) 

     = 10,7362 

dengan χ
2

(α;db) = χ
2

(0,05;18) = 28,8693 (dilihat pada tabel χ
2
 Chi-Square Lampiran 5 ) 

karena Q ≤ χ
2

(0,05;18) yaitu 10,7362 ≤ 28,8693 berdasarkan penggujian maka dapat 

diputuskan bahwa sekumpulan nilai residual pada model yang didapatkan tidak 

menggandung nilai autokorelasi atau dapat dikatakan model terbaik dan telah 

sesuai untuk peramalan. 

4.2.4.3 Normalitas Residual 

          Dilihat dari plot normalitas pada Gambar 4.11 dapat diambil kesimpulan 

bahwa residual yang terbentuk berdistribusi normal karena persebaranya 

mendekati diagonal, selain itu normalitas residual dapat dilihat dengan histogram. 

Jika histogram yang dihasilkan telah mengikuti pola kurva normal, maka model 

layak digunakan 

 

 

Ganbar 4. 11  Output plot ARIMA (4,1,2) normalitas residual 
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Ganbar 4. 12 Output histogram ARIMA (4,1,2) normalitas residual 

          Berdasarkan 3 uji diketahui bahwa kecukupan model ARIMA (4,1,2) 

terpenuhi dan signifikan sampai lag-24. Setelah melewati berbagai uji model 

ARIMA(4,1,2) sudah signifikan seluruhnya dan lolos uji diagnosa model, oleh 

karena itu model ARIMA (4,1,2) dapat digunakan untuk peramalan. 

 

4.3. Peramalan dengan Model ARIMA (4,1,2) 

        Hasil peramalan data luas panen jagung di Kabupaten Lampung Timur 5 

periode kedepan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7  Hasil peramalan lima bulan kedepan luas panen jagung Kabupaten 

Lampung Timur 

Bulan Peramalan (Ha) 

Januari 2019 23574,4 

Februari 2019 25320,7 

Maret 2019 23223,2 

April 2019 16296,3 

Mei 2019 13767,6 

 

        Tabel 4.7 adalah hasil peramalan lima bulan kedepan luas panen jagung di 

Kabupaten Lampung Timur.  Dari hasil plot peramalan luas panen jagung dapat 

diketahui bahwa data luas panen jagung mengalami menurunan pada periode 

kedepan sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan upaya 
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agar dapat meningkatkan hasil pertanian terutama jagung diantaranya adalah 

melakukan sosialsasi kepada masyarakat, mempersiapkan bibit unggul, 

menyediakan pupuk dan sebagainya karena produksi jagung sangat dipengaruhi 

luas panen jagung. Berikut hasil plot data aktual dan data peramalan dengan 

model ARIMA (4,1,2). 

 

Gambar 4.13 Perbandingan data aktual dan data peramalan dengan Model 

ARIMA (4,1,2) 

 

          Gambar 4.13 memperlihatkan hasil peramalan dengan data aktual, plot 

warna biru merupakan data aktual luas panen jagung di Kabupaten Lampung 

Timur dari Tahun 2011 sampai Tahun 2018, garis merah merupakan hasil ramalan 

data luas panen jagung, sedangkan plot warna hijau adalah peramalan lima bulan 

kedepan yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Tahun 2019. 

 

4.3.1  Pengukuran Kesalahan Peramalan 

          Pengukuran kesalahan peramalan dilakukan untuk memngetahui apakah 

model yang kita dapatkan sudah sesuai untuk meramalkan data yaitu dengan 

menghitung nilai error dari model yang telah didapatkan. Pada penelitan ini 

penulis menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Eror (MAPE). MAPE 

menunjukan akurasi peramalan dalam bentuk presentase. Perhitungan akurasi 

dengan MAPE biasanya lebih banyak dipakai karena mudah dibaca (karena dalam 

bentuk presentase). 
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Tabel 4.8  Perbandingan data aktual dan data peramalan. 

 Bulan Data Aktual (Ha) Data Peramalan (Ha) 

Januari 2019 20630,3 23574,4 

Februari 2019 30024,6 25320,7 

Maret 2019 14939,0 23223,2 

April 2019 16139,4 16296,3 

Mei 2019 19400,7 13767,6 

 

dengan menggunakan persamaan 2.26 maka didapatkan: 

MAPE = 

|               |

       
 

|               |

       
 

|             |

     
 

|               |

       
 

|               |

       

 
        

MAPE = 0,2599 

            = 25,99% 

 

4.3.2 Kebaikan Model Peramalan 

         Model yang diperoleh digunakan untuk meramalkan data pada periode yang 

akan datang. Menilai baik atau buruknya model dapat dihitung dengan 

menggunakan koefisien determinasi (R
2
), pada Tabel 4.8 diatas dapat mencari 

nilai (R
2
) dengan menggunakan persamaan (2.25),  dengan perhitungan pada 

Lampiran 6 maka didapatkan nilai keofesien determinasi (R
2) sebesar = 0,9175.           

Nilai R
2
 digunakan untuk menilai baik atau buruknya kecocokan model yang 

digunakan dengan data, atau menggambarkan berapa persen model tersebut dapat 

menggambarkan data aktual. R
2
 yang diperoleh adalah 0,9175 atau 91,75% yang 

berarti 91,75% model ARIMA (4,1,2) sesuai untuk meramalkan luas panen 

jagung di Kabupaten Lampung Timur. 

 

          


