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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Faturrahman (Indrawan, 2011: 1) menjelaskan bahwa Time Series atau runtun 

waktu adalah serangkaian data pengamatan yang berasal dari sumber tetap yang 

terjadinya berdasarkan indeks waktu t secara berurutan dan dengan interval waktu 

yang tetap. Data runtun waktu ini dapat digunakan untuk meramalkan kejadian di 

masa mendatang. Metode yang umum dipergunakan untuk peramalan data runtun 

waktu adalah metode Box-Jenkins. 

Penerapan metode Box-Jenkins digunakan pada kajian terhadap data 

univariat (tunggal), sehingga diperlukan pemahaman atas konsep kestasioneran 

data, autokovarians, operator backshift dan operator differensi, autokorelasi, serta 

autokorelasi parsial. Pada metode ini dikenal proses Auto Regressive (AR), proses 

Moving Average (MA), proses campuran atau Auto Regressive Moving Average 

(ARMA). Sedangkan untuk data runtun waktu nonstasioner dikenal proses Auto 

Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). 

Pada saat ini jenis data dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, 

geofisika dan beberapa bidang lainnya dapat disajikan dalam model runtun waktu 

yang memiliki lebih dari satu variabel atau disebut juga data multivariat. Sehingga 

tentu metoda univariat yang ada tersebut tidak cocok untuk jenis data itu. 

Kesuksesan penggunaan deret waktu univariat untuk pemodelan runtun waktu 

yang selanjutnya digunakan untuk peramalan telah memotivasi para peneliti untuk 

memperluas kelas model tersebut kepada kasus multivariat. Hal itu dimungkinkan 

dengan harapan bahwa penggunaan lebih banyak informasi dengan melibatkan 

beberapa variabel yang berhubungan pada model akan meningkatkan keakuratan 

data peramalan.  Kelebihan dari model runtun waktu multivariat ini bahwa data 

runtun waktu tergambarkan secara lebih lengkap karena data multivariat 

melibatkan lebih dari satu variabel yang berpengaruh. 
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Pada praktiknya dalam analisis runtun waktu, variabel output yang biasa 

dikenal dengan                 seringkali terpengaruh oleh variabel input 

lainnya yaitu                 yang ditentukan di luar sistem. Variabel    

seperti itu selanjutnya disebut sebagai variabel dummy atau variabel eksogen 

(exogenous variable).  Beberapa proses pada metoda Box-Jenkins dengan 

penambahan variabel dummy itu dikenal dengan ARX, MAX, dan ARMAX untuk 

data runtun waktu yang stasioner. Sedangkan ARIMA, proses untuk data runtun 

waktu yang tidak stasioner, berubah menjadi ARIMAX dengan adanya 

penambahan variabel dummy ini. ARIMAX sendiri dimodelkan sebagai berikut : 

                                        ......................... ... (1.1) 

dimana   adalah variabel outputnya,  adalah operator Backshift,               

           
     

       
              

     
    

   
  dan                                  bilangan real,          

           
   

Dalam model ini               adalah data runtun waktu dan diasumsikan 

stasioner. Jika hanya    yang tidak stasioner (mengandung trend), maka dapat 

digunakan model ARIMAX dengan melakukan transformasi Box-Cox jika tidak 

stasioner dalam varians atau dengan menambahkan komponen model integrated 

(difference) ke dalam    jika tidak stasioner dalam rata-rata. Jika     dan    

stasioner, maka digunakan model Autoregressive Distributed Lag (ADL). Jika 

hanya     yang tidak stasioner, maka dapat langsung dilakukan peramalan. Jika 

    dan    tidak stasioner dan keduanya saling berkointegrasi, maka dapat 

digunakan model error correction model (ECM). Namun jika     dan    tidak 

stasioner dan keduanya tidak saling berkointegrasi, maka model yang digunakan 

adalah model differensi. 

Perusahaan biasa melakukan peramalan yang berkaitan dengan inventori atau 

perencanaan penjualan. Peramalan tersebut biasanya berdasarkan pada kalender 

masehi. Namun kenyataannya terdapat kondisi dimana pengaruh penanggalan 

dengan kalender jenis lain seperti kalender hijriyah (islam) atau kalender china 

mempengaruhi prilaku masyarakat. Secara umum terdapat dua jenis variasi 
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kalender yaitu variasi kalender berdasarkan banyaknya jumlah hari / minggu 

dalam satu bulan (trading-day effect) dan berdasarkan efek hari libur (holiday 

effect). Fakta mengenai adanya efek variasi kalender dalam kasus peramalan 

menyebabkan banyak penelitian telah dilakukan mengenai efek variasi kalender 

baik di luar maupun dalam negeri. 

Dari beberapa model ARIMAX sendiri, salah satu yang terkenal adalah 

model ARIMAX dengan efek variasi kalender. Model ini digunakan untuk 

meramalkan data jika data dipengaruhi oleh variabel dummy akibat terdapatnya 

hari-hari khusus dalam variasi kalender tertentu, seperti efek variasi kalender 

islam, efek variasi kalender china, efek variasi kalender saka dan pawukon, dll. 

Model ini banyak digunakan dalam peramalan di bidang retail, lalu lintas, maupun 

kesehatan.  

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya relevan dan baik untuk dikaji lebih 

mendalam mengenai model runtun waktu ARIMAX dengan efek variasi kalender. 

Kajian mengenai model runtun waktu ini disajikan dalam judul : “Pemodelan 

Data Runtun Waktu dengan Auto Regressive Integrated Moving Average with 

Exogenous Variable (ARIMAX) dengan efek variasi kalender”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalahnya adalah 

bagaimana pemodelan dan hasil peramalan data yang mengandung variabel 

dummy melalui penerapan ARIMAX dengan efek variasi kalender pada kasus 

peramalan jumlah penjualan pakaian di toko Regolith? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, masalah yang dibahas dibatasi pada kasus data runtun 

waktu multivariat nonstasioner yang mengandung efek variasi kalender. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah 

menentukan model dan hasil peramalan data runtun waktu ARIMAX dengan efek 
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variasi kalender yang sesuai untuk data yang mengandung variabel dummy pada 

kasus peramalan jumlah penjualan pakaian di toko Regolith. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 2 (dua) 

kegunaan utama, yaitu (1) Kegunaan Teoritis dan (2) Kegunaan Praktis. Adapun 

kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Pemodelan data runtun waktu menggunakan model ARIMAX bukan 

untuk memberikan keputusan rekomendasi, melainkan hanya informasi 

probabilitas mengenai situasi keputusan dan pemodelan data yang dapat 

membantu pengambil keputusan (decision maker) dalam mengambil suatu 

keputusan. Dengan demikian, analisa model runtun waktu ARIMAX bukanlah 

teknik optimisasi, tetapi teknik deskriptif yang menghasilkan informasi 

probabilitas dimasa mendatang. Sesuai kegunaannya, model ARIMAX dapat 

memberikan informasi tentang perubahan data dan hubungan timbal balik 

diantara variabel-variabel runtun waktunya. Dari proses pemodelan tersebut, 

dapat diketahui seberapa layak faktor dummy dapat digunakan pada 

pemodelan ARIMAX. Dengan proses pemodelan ini, dapat ditentukan model 

ARIMAX yang sesuai dan akurat untuk memodelkan data runtun waktu yang 

memiliki lebih dari satu variabel dan memiliki vaiabel dummy. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, kajian tentang pemodelan dan peramalan data dengan 

variabel dummy menggunakan model ARIMAX secara tidak langsung 

menambah pengetahuan akan luasnya penerapan statistika dalam dunia nyata. 

Pemodelan data runtun waktu ini, selain memberikan pengetahuan bagaimana 

menentukan model dan meramalkan data, pemodelan data juga dapat 

memberikan pengetahuan seputar studi kasus yang akan kita bahas kemudian 

yang digunakan dalam pemodelan runtun waktu ARIMAX itu sendiri.  

 


