
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metode deret waktu adalah metode prediksi dengan menganalisis plot
hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Analisis
deret waktu dapat diterapkan di berbagai macam bidang, seperti bidang bisnis,
ekonomi, dan sebagainya. Analisis deret waktu dapat menemukan pola variasi dari
data di masa lampau dan melakukan prediksi terhadap data di masa yang akan
datang [1]. Prediksi (forecasting) adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan
apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu dan masa
sekarang [2].

Metode yang sering digunakan adalah metode runtun waktu Box-Jenkins
yang digunakan untuk mengolah deret waktu yang univariat dan metode analisis
fungsi transfer digunakan untuk mengolah data deret waktu multivariat. Metode
ini diusulkan oleh George E. P. Box dan Gwilym Jenkins pada tahun 1970,
sehingga nama metode ini ialah metode Box-Jenkins. Pendekatan ini dimulai
dengan asumsi bahwa proses yang menghasilkan deret waktu dapat diperkirakan
dengan menggunakan model ARMA (Autoregressive Moving Average) jika itu
stasioner atau model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) jika
tidak stasioner [3].

Model umum ARMA pertama kali dijelaskan dalam tesis Peter Whittle
tahun 1951. Model ARMA memiliki peran untuk memahami dan memprediksi
nilai masa depan dalam deret ini. Model ini terdiri dari unsur model AR
(Autoregressive) dan MA (Moving Average). Autoregressive adalah suatu bentuk
regresi yang menghubungkan dengan dirinya sendiri dan akan menyatakan suatu
prediksi sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari deret waktu tertentu [4].

Model Moving Average adalah pendekatan umum untuk memodelkan deret
waktu yang univariat. Model MA menetapkan bahwa variabel output tergantung
secara linier pada nilai saat ini dan berbagai nilai masa lampau dari masa stokastik
(tidak dapat diprediksi secara sempurna). Model MA memiliki struktur stokastik
yang lebih rumit. Tidak seperti model AR, model (finite) MA selalu stasioner.
Model MA sangat bermanfaat bagi para pedagang, contohnya seperti mendeteksi
arah tren, menentukan nilai tengah harga, serta menjadi patokan untuk masuk ke
pasar.

Selain model ARMA dan ARIMA, juga dikenal pengembangan model-model
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lainnya seperti VAR, VARMA, VARMAX, SARIMA, SARIMAX, dan ARFIMA.
Berikut adalah tabel model Classical Time Series Forecasting Method selain model
AR dan MA di atas:

Tabel 1.1: Tabel Model Classical Time Series Forecasting Method

Model Deskripsi Peran
1. VAR (Vector

Autoregression)
Generalisasi AR ke beberapa
seri waktu paralel (seri waktu
multivarian).

Memodelkan langkah
selanjutnya dalam setiap
seri waktu menggunakan
model AR.

2. VARMA (Vector
ARMA)

Generalisasi ARMA ke
beberapa seri waktu paralel.

Memodelkan langkah
selanjutnya dalam
setiap rangkaian waktu
menggunakan model ARMA.

3. VARMAX (Vector
ARMA with Exogenous
Regressors)

Perluasan model VARMA
yang juga mencakup
pemodelan variabel eksogen
dan model ini adalah versi
multivariat dari metode
ARMAX.

Menjelaskan hubungan antara
variabel endogen dengan
variabel eksogen.

4. SARIMA (Seasonal
ARIMA)

Perpanjangan dari model
ARIMA yang mendukung
pemodelan langsung dalam
komponen musiman dari suatu
deret.

Memodelkan langkah
selanjutnya dalam urutan
sebagai fungsi linier dari
pengamatan yang berbeda,
kesalahan (galat), pengamatan
musiman yang berbeda, dan
galat musiman pada langkah
sebelumnya.

5. SARIMAX (Seasonal
ARIMA with
Exogenous Regressors)

Perpanjangan dari model
SARIMA yang juga
mencakup pemodelan variabel
eksogen.

Memodelkan model yang
dimasukkan dengan variabel
eksogen (ARX, MAX,
ARMAX, dan ARIMAX).

6. ARFIMA
(Autoregressive
Fractionally Integrated
Moving Average)

Pengembangan dari model
ARIMA dengan parameter d
yang bernilai desimal.

Memodelkan deret waktu
jangka pendek dan jangka
panjang pada suatu data.

Sumber: 11 Classical Time Series Forecasting Methods in Python (Cheat Sheet), [5].

Gambar 1.1 merupakan model Classical Time Series Forecasting Method.
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Gambar 1.1: Model Classical Time Series Forecasting Method

Baik metode ARIMA maupun ARMA, keduanya merupakan metode yang
sangat baik dalam hal prediksi jangka pendek, tetapi kurang baik untuk prediksi
data dengan memori jangka panjang. Biasanya, pola data akan cenderung konstan
untuk periode yang cukup panjang (lama). Oleh karena itu, untuk memodelkan
deret waktu periode jangka panjang, Granger dan Joyeux telah mengembangkan
model ARFIMA (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average) yang
merupakan pengembangan dari model ARIMA, dan kemudian Hosking mengkaji
sifat-sifat memori jangka panjang dari model ARFIMA stasioner dan non-stasioner
[6].

Model ARFIMA dapat mengatasi kelemahan model ARIMA karena model
ARIMA hanya dapat menjelaskan deret waktu jangka pendek, sedangkan model
ARFIMA dapat mengatasi keduanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Hal ini berdasarkan dari apa yang telah dikembangkan oleh Sowell mengenai
ARFIMA pada tahun 1992. Karena adanya kelebihan dalam model ARFIMA ini,
banyak peneliti-peneliti yang menggunakan metode ini untuk mengestimasi dan
memprediksi suatu data, khususnya di bidang ekonomi (laju inflasi, saham) dan
iklim (suhu/cuaca) seperti curah hujan, dan sebagainya.

Model ARFIMA memiliki kelebihan dibandingkan model-model lainnya,
yaitu sebagai berikut [7]:
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1. Dapat mengatasi data yang tidak stasioner dengan mudah serta mengatasi
perubahan yang tinggi dalam proses jangka panjang dengan dimodelkan.

2. Dapat menjelaskan struktur korelasi, baik memori jangka pendek maupun
jangka panjang.

3. Dapat memberikan model dengan parameter yang jauh lebih sederhana, baik
untuk data dengan memori jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan pemodelan
data saham yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode dengan memori
jangka panjang, yaitu model ARFIMA. Kemudian dari pemodelan ini dapat
dilakukan prediksi dengan menggunakan model tersebut. Data yang diambil
adalah data saham karena saham merupakan hal yang penting dan sering dilakukan
dalam kegiatan investasi. Kemungkinan besar, data yang diambil juga memiliki
indikasi ketergantungan jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas adalah
sebagai berikut.

1. Bagaimana memodelkan data saham di Indonesia?

2. Bagaimana memperoleh hasil prediksi terbaik pada data saham di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memodelkan data saham di Indonesia dengan menggunakan metode
ARFIMA.

2. Memperoleh hasil prediksi terbaik pada data saham di Indonesia dengan
memilih error yang terkecil pada model ARFIMA.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu mengestimasi
parameter model ARFIMA menggunakan metode EML (Exact Maximum
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Likelihood), menentukan lag optimum pada model dengan kriteria MSE dan
MAPE, dan data yang diambil adalah data IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
secara mingguan dari 5 Januari 2009 hingga 30 September 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berikut manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan peneliti.

1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai
ilmu statistik, terutama mengenai prediksi (forecasting).

2. Dapat memberikan pengetahuan baru kepada pembaca bagaimana
memperoleh pemodelan terbaik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Berikut manfaat penelitian secara praktis yang diharapkan peneliti.

1. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi para
investor dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menentukan strategi
perdagangan di pasar modal.

2. Dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan sehingga dimungkinkan
dapat menambah modal untuk perkembangan perusahaan.

3. Dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang
akan berpengaruh terhadap indeks harga saham.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan ditulis berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian,
rumusan masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai melalui
penelitian ini, batasan masalah yang digunakan dalam penelitian, manfaat
dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan mengenai skripsi ini.
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2. Bab II akan dijelaskan mengenai definisi, bentuk umum model, serta teori-
teori yang mendasari dan mendukung metode yang digunakan dalam skripsi
ini guna menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai.

3. Bab III akan dijelaskan mengenai model yang akan diuji dengan metode yang
digunakan, serta menjabarkan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya
tercapai model terbaik yang diinginkan terhadap data.

4. Bab IV akan dijelaskan mengenai hasil yang telah diperoleh yang akan
dibahas dan dianalisa dari metode yang digunakan terhadap data, kemudian
menentukan model terbaik sehingga dapat dilakukan prediksi.

5. Bab V berisi simpulan dari apa yang telah dikerjakan, serta memberikan
saran dan arahan kepada para peneliti lain dan pihak-pihak yang
membutuhkan supaya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
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