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Abstract 

Time series data in the financial sector, as well as WPI, often showed variations between groups of data at 

certain scales, which suggests that there may have long-term effects in the data. However, the non stationary 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) modeling sometimes can not explain the correlation 

structure in the series of long-term (long memory). ARFIMA model is able to model the process dependences 

short-term and long-term. Observations that are generated by the ARIMA structure shows the dependence of 

the short-term, while the observations are generated by ARFIMA structure shows long-term dependence. 
That Wholesale Price Index (WPI) data has a non stationary condition or non linear trend, hence the 

ARFIMA modeling can be used to analyze these data. The model ARFIMA (0; 4,03; 1) is obtained for 

modelling the data. By using ARFIMA models for forecasting In January 2002 – December 2006 and 

January 2009 – September 2013 the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is 7,716%.  

 

Keywords: Auto regresive fractional integrated moving average, forecasting, long memory, Wholesale Price 

Index. 

 

Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia cukup pesat dan telah mengubah pola 

pikir masyarakat di bidang ekonomi umumnya 
dan bidang investasi pada khususnya. Investasi 

merupakan salah satu indikator yang dapat 

mempengaruhi perekonomian di suatu negara. 

Investasi dapat dikatakan mempengaruhi 

perekonomian apabila investasi tersebut 

digunakan untuk melakukan pembiayaan pada 

sektor riil sehingga apabila sektor riil telah 

berkembang dengan baik maka pendapatan 

nasional akan meningkat. Pembiayaan sektor riil 

dapat dilakukan melalui sektor perbankan dan 

sektor keuangan lainnya seperti pasar modal 
(BPS, 2009). 

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 

merupakan salah satu indikator ekonomi yang 

memuat angka indeks dan menunjukkan 

perubahan pada harga pembelian barang oleh para 

pedagang besar dari konsumen. IHPB ditetapkan 

dalam ukuran kuantitas borongan. Data-data 

tersebut akan sangat membantu para pedagang 

besar untuk mengetahui perubahan-perubahan 

yang terjadi pada harga-harga pembelian barang 

dagangan dan juga untuk memperkirakan kondisi 

harga yang mungkin terjadi pada masa yang akan 
datang (BPS, 2009). 

Data deret waktu dalam bidang keuangan, 

sebagaimana juga IHPB, seringkali menunjukkan 

variasi di antara kelompok data pada skala-skala 

tertentu, yang menimbulkan dugaan adanya efek 

jangka panjang dalam data (BPS, 2009). Akan 

tetapi pemodelan data deret waktu tidak stasioner 
Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) terkadang belum dapat menjelaskan 

adanya struktur korelasi dalam deret jangka 

panjang (long memory) (Wei, 2006). 

Data deret waktu akan mempunyai sifat long 

memory jika diantara pengamatan dengan periode 

yang terpisah jauh masih mempunyai korelasi 

yang tinggi. Data deret waktu long memory 

mempunyai plot Autocorrelation Function (ACF) 

yang turun secara hiperbolik seiring dengan 

penambahan lag. Sedangkan data deret waktu 
yang mempunyai sifat short memory, memiliki 

plot Partial Autocorrelation Function (PACF) 

yang akan menurun secara eksponensial. Model 

data deret waktu dengan sifat long memory sering 

disebut dengan model Autoregressive 

Fractionally Integrated Moving Average 

(ARFIMA) dengan differencing parameter 

berbentuk bilangan pecahan (Wei, 2006). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

model ARFIMA data IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan 

Januari 2009 - September 2013, serta untuk 
mengetahui hasil peramalan IHPB Provinsi 

Kalimantan Timur dari bulan Oktober 2013 
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sampai Desember 2014 dengan menggunakan 

model ARFIMA. 

 

Proses Stokastik 

Sebuah proses stokastik }),({ TttXX   

adalah kumpulan variabel acak, yang artinya 

untuk setiap t di himpunan indeks T, X(t) adalah 

variabel acak. Kita sering menginterpretasikan t 

sebagai waktu dan X(t) adalah proses atau 

keadaan pada waktu t. Jika himpunan indeks T 

adalah satuan yang bisa dihitung, maka disebut 

proses stokastik waktu diskrit, dan jika T adalah 

sebuah satuan yang tidak bisa dihitung, maka 

disebut proses stokastik waktu kontinu (Ross, 

1996). 

 

Data Deret Waktu 
Pada dasarnya data deret waktu merupakan 

serangkaian data pengamatan yang terjadi 

berdasarkan indeks waktu secara berurutan 

dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu 

adalah salah satu prosedur statistika yang 

diterapkan untuk meramalkan struktur 

probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa 

yang akan datang dalam rangka pengambilan 

keputusan (Aswi dan Sukarna, 2006). Tujuan 

analisis deret waktu antara lain untuk : 

1. Meramalkan kondisi di masa yang akan 
datang (forecasting). 

2. Mengetahui hubungan antar peubah. 

3. Kepentingan kontrol (Untuk mengetahui 

apakah proses terkendali atau tidak). 

 

Sasaran Analisis Data Deret Waktu 

Ada beberapa sasaran dalam analisis data 

deret waktu, yaitu : 

1.  Deskripsi (description) 

Ciri-ciri dalam pembentukan model analisis 

deret waktu adalah adanya asumsi bahwa data 
dalam keadaan stasioner. Deret waktu dikatakan 

stasioner jika tidak ada perubahan kecenderungan 

dalam rata-rata dan perubahan variansi. Dengan 

kata lain, data deret waktu yang stasioner relatif 

tidak mengalami kenaikan atau pun penurunan 

nilai secara tajam (Aswi dan Sukarna, 2006). 

2.  Peramalan (forecasting) 

Peramalan adalah bagian integral dari 

kegiatan pengambilan keputusan, hal ini 

disebabkan efektifitas suatu keputusan umumnya 

bergantung pada beberapa metode deret berkala 

misalnya dengan mempertimbangkan jenis pola 
data yang paling tepat (Makridakis, 1981). 

Empat pola data untuk menentukan metode 

yang diuji adalah : 

1. Pola horisontal terjadi bila data berfluktuasi 

di sekitar nilai rata-rata yang konstan. 

Biasanya deret seperti itu stasioner terhadap 

nilai rata-ratanya. 

2. Pola musiman terjadi bila suatu deret 

dipengaruhi oleh faktor musiman. 

3. Pola siklis terjadi bila data dipengaruhi oleh 

fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti 

yang berhubungan dengan siklus bisnis. 

4. Pola trend terjadi bila terdapat kenaikan atau 

penurunan berkala jangka panjang dalam data 

seperti yang berhubungan dengan indikator 
bisnis atau ekonomi yang berubah sepanjang 

waktu.  

3.  Kontrol (control)  

Proses kontrol mempunyai pengaruh terhadap 

ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi 

tepat, maka peramalan yang dihasilkan juga akan 

mendekati kebenaran, sebaliknya jika asumsi 

tidak tepat akan menyebabkan peramalan yang 

dihasikan banyak mengalami penyimpangan 

(Subagyo, 1986).  

 

Autoregressive Fractionally Integrated Moving 

Average (ARFIMA) 

Data deret waktu akan mempunyai sifat long 

memory jika di antara pengamatan dengan periode 

yang terpisah jauh masih mempunyai korelasi 

tinggi. Sifat dari data deret waktu seperti ini 

mempunyai autocorrelation function (ACF) yang 

menurun seiring dengan penambahan lag. 

Sedangkan data deret waktu yang mempunyai 

sifat short memory, plot ACF akan turun secara 

eksponensial. Model data deret waktu dengan 

sifat long memory sering disebut dengan model 
Autoregressive Fractionally Integrated Moving 

Average (ARFIMA) dengan differencing 

parameter dan persamaan modelnya yang 

berbentuk bilangan pecahan. 

Model ARFIMA mampu memodelkan proses 

ketergantungan antara  jangka pendek dan jangka 

panjang. Pengamatan-pengamatan yang 

dihasilkan oleh struktur ARMA menunjukkan 

ketergantungan jangka pendek, sedangkan 

parameter pembeda pecahan d, yang 

menyebabkan nilai-nilai ACF turun dan 
menunjukkan ketergantungan jangka panjang. 

Model ARFIMA (p, d, q) dikembangkan oleh 

Granger dan Joyeux (1980) dalam (Wei, 2006) 

adalah sebagai berikut : 

     tt

d
cBZBB  1                    (1) 

dengan : 
t    =   indeks dari pengamatan 

d   =   parameter pembeda (bilangan pecahan) 

 =   rata-rata dari pengamatan 

tt cccc ,...,, 21 dengan,  2,0~ c

iid

t Nc   adalah 

berdistribusi normal, 

  p

p BBBB   2

211  adalah 

polinomial AR (p), 

  q

q BBBB   2

211  adalah 

polinomial MA (q), 

 d
B1  adalah operator pembeda pecahan, 
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Operator pembeda pecahan kemudian dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut : 
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Sehingga: 
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  merupakan fungsi gamma yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

    !1
0

1  


 ndxxen nx  

Secara garis besar, sifat – sifat fungsi gamma 

adalah : 

1.  n  akan konvergen untuk setiap 0n . 

2.  n  tidak terdefinisi untuk setiap 0n  

atau bilangan bulat negatif (Wei, 2006). 

Untuk suatu d bernilai pecahan, dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

 
 
 

k

k

d
B

kd

kd
B 



 




1 !
11 .                   (5) 

 

Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data Indeks Harga Perdagangan Besar 

(IHPB) Provinsi Kalimantan Timur yang 

bersumber dari data dokumentasi hasil lapangan 

Provinsi Kalimantan Timur. Variabel penelitian 

yang digunakan adalah IHPB Provinsi 

Kalimantan Timur yang dicatat dalam bentuk 
bulanan dari bulan Januari 2002 - Desember 2006 

dan Januari 2009 - September 2013 adalah data 

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Per 

Bulan. 

Adapun tenik analisis data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Membuat Plot 

Plot dibuat untuk melihat kestasioneran data 

dan menentukan transformasi yang sesuai untuk 

data yang tidak stasioner dalam varians. Setelah 

itu melakukan uji ADF untuk menguji 
kestasioneran data, dengan menggunakan 

software Eviews. 

2. Identifikasi Pola Long Memory 

Syarat data untuk model ARFIMA adalah 

adanya pola long memory. Uji long memory dari 

suatu data menggunakan statistik R/S atau statistik 

Hurst (H). 

3. Penaksiran Parameter Pembeda (d) 

Data yang telah diidentifikasi mengandung 

long memory, dilakukan pembedaan (d) dengan 

metode Geweke & Porter-Hudak (GPH).  

4. Membuat plot ACF dan PACF 

Untuk menentukan model ARFIMA, maka 
dibuat grafik ACF dan PACF dari hasil 

pembedaan, sehingga dapat diidentifikasi model 

ARFIMA sementara. Kemudian dapat dilanjutkan 

dengan estimasi parameter   dan  . Estimasi 

parameter menggunakan software Minitab 16.  

5. Pemeriksaan (Diagnostic Checking) 

Diagnostic Checking pada model ARFIMA 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

 Menguji signifikansi parameter model. 

Semua parameter yang diikut sertakan dalam 

model harus berpengaruh. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan 05,0 . 

 Memeriksa sampel ACF dari error untuk 

melihat ada tidaknya korelasi dalam error. 

ACF error diperoleh melalui software 

Minitab 16. 

 Menguji normalitas error dengan Uji 
Kolmogorov-Smirnov. 

6. Ketepatan Model 

Untuk mengetahui ketepatan model yang 

digunakan dalam peramalan, digunakan ukuran 

statistik MAPE (Mean Absolut Percentage Error) 

dan MSE (Mean Square Error). Jika terdapat 2 

model atau lebih yang telah memenuhi semua 

asumsi, maka diambil model dengan nilai MAPE 

dan MSE terendah.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data IHPB Provinsi Kalimantan 
Timur yang dicatat dalam bentuk bulanan dari 

bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 

2009 - September 2013 dilakukan analisis deret 

waktu menggunakan model ARFIMA. 

 

Membuat Plot Data Time Series 

Adapun hasil plot time series untuk variabel 

IHPB Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat 

dalam bentuk bulanan dari bulan Januari 2002 - 

Desember 2006 dan Januari 2009 - September 

2013 adalah sebagai berikut: 

1109988776655443322111

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

-0,25

-0,50

Index

C
4

Time Series Plot of C4

 

Gambar 1. Plot data Stasioner 
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Gambar 1 merupakan gambar Time Series Plot 

setelah dilakukan transformasi dengan 

menggunakan 1/ tZ , kemudian di differencing 

pada orde 1 atau pembedaan sebanyak 1 kali. 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa data IHPB 

Provinsi Kalimantan Timur bulan Bulan Januari 

2002 - Desember 2006 dan Januari 2009 - 

September 2013 hasil differencing sudah stasioner 

dalam rata-rata dan variansi. Untuk membuktikan 

bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan Timur 

telah stasioner dilakukan uji Augmented Dickey-

Fuller dengan menggunakan software Eviews 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Uji ADF Data IHPB First Difference 

Variabel Thit Probabilitas 

IHPB Kaltim -16,299 0,0000 

Berdasarkan Tabel 1 hasil analisis yaitu 

diperoleh nilai probabilitas = 0,0000 <  = 0,05, 

maka diputuskan H0 ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data Zt  tidak 

mengandung akar unit yang berarti data time 

series Zt adalah stasioner. 

 

Identifikasi Pola Long Memory 

Identifikasi pola long memory menggunakan 

statistik Hurst berdasarkan data asli dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1.  Menentukan rata-rata, Adjusted Mean dan 
simpangan baku 

51,201
1

1

 


N

t

tZ
N

Z  

di mana : 

Zt =  Data IHPB Provinsi Kaltim. 

N =  Banyak data IHPB Provinsi Kaltim. 

Nilai rata–rata  digunakan untuk menentukan 

Adjusted Mean : 

ZZZ t

adj

t   dengan Nt ,,2,1   

Dengan 51,201Z  dan, maka dapat dihitung: 

Untuk 1t diperoleh, 

02,7651,20149,12551,20111  ZZ adj

dan seterusnya sampai 117t  diperoleh 

.60,89117 
adjZ  

Selanjutnya adalah menentukan simpangan 

baku : 

 



N

t

tt ZZ
t

S
1

21
 dengan Nt ,,2,1   

Untuk 1t  diperoleh, 

   
02,76

1

02,76

1

1
21

1

2

1 


 
t

t ZZS  

dan seterusnya sampai  117t  dengan 

.67,58117 S  

2.  Menentukan deviasi kumulatif dan rentang 

dari deviasi kumulatifnya 





N

t

adj

tt ZZ
1

*  dengan Nt ,,2,1   

Untuk 1t  diperoleh 0*

1 Z  dan 

seterusnya sampai 117t  diperoleh 

67,931*

117 Z . 

Selanjutnya adalah menentukan rentang dari 

deviasi kumulatif : 

   **

2

*

1

**

2

*

1 ,,,,,, ttt ZZZMinZZZMaxR    

dengan Nt ,,2,1   dimana : 

Untuk 1t   diperoleh  

        000*

1

*

11  ZMinZMaxR  

dan seterusnya sampai 117t  diperoleh 

28,3538117 R . 

3.  Menentukan nilai Hurst (H) melalui statistik 
R/S 

  H

t tcSR ./   dengan Nt ,,2,1   

Untuk 1t  diperoleh 

  0
02,76

0
/

1

1

1 
S

R
SR  

dan seterusnya sampai 117t  diperoleh 

  31,60/ 117 SR . 

  tHcSR t loglog/log   dengan 

Nt ,,2,1   

Untuk 1t  diperoleh   0/log 1 SR  dan 

seterusnya sampai 117t  diperoleh 

  78,1/log 117 SR . 

Untuk selanjutnya diperoleh nilai 89,0H . 

Berdasarkan kriteria statistik Hurst, dapat 
disimpulkan data IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur mengandung unsur long memory. Sehingga 

dapat dilanjutkan dengan menentukan pembeda 

pecahan untuk ARFIMA. 

 

Estimasi Parameter Pembeda (d) 

Metode yang digunakan dalam estimasi 

parameter pembeda (d) adalah metode Geweke 

Porter-Hudak (GPH). Langkah-langkah 

perhitungan dengan metode GPH adalah sebagai 

berikut : 

1.  Menentukan nilai m dan nilai   

Nilai m ditentukan melalui persamaan 

berikut: 

1181,10117 5,05,0  Nm  

Selanjutnya adalah menentukan nilai j : 
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Untuk 1j  diperoleh 

   
044,0

141

114,32
1   

dan seterusnya sampai 11j  diperoleh 

534,012  . 

2.  Menentukan nilai dari setiap  
jzI   

Nilai  
jzI   dengan 51,201Z  dan nilai 

tZ untuk 117,,3,2,1 t , maka: 

 

1

1

2

0









N

ZZ
N

t

t

 24,3346  

Untuk 1t  diperoleh 97,33041  dan 

seterusnya sampai 117t  diperoleh 

34,57117  . 

Selanjutnya dapat ditentukan nilai  
jzI   

satu persatu untuk setiap nilai j sebagai 
berikut : 

  1j   diperoleh 

    08,10032.cos2
2

1 140

1

101 








 
t

tz tI 


   

dan seterusnya sampai 11j  diperoleh 

  45,787011 zI . 

3.  Menentukan nilai jX  sebagai variabel bebas   

dan jY  sebagai variabel tidak bebas 

 














2/sin4

1
ln

2

j

jX


 dengan 11,,2,1 j  

Untuk 1j   diperoleh 

 
0442,1

2/044,0sin4

1
ln

21 







X  

dan seterusnya sampai 11j  diperoleh 

4401,111 X . 

  jzj IY ln  dengan 12,,2,1 j  

Untuk 1j  diperoleh    

  21,908,10032ln1 Y  

dan seterusnya sampai 11j  diperoleh 

11Y 8,98. 

4.  Menentukan nilai d melalui persamaan 

regresi antara jX  dengan jY  

Setelah dilakukan regresi antara jX  dengan 

jY  maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

jj XY 03,419,37   

Nilai d adalah koefisien dari Xj, sehingga 

pembeda pecahan (d) yang diperoleh adalah 

4,03. 

 

Identifikasi Model 

Sebelum melakukan penaksiran model, 

terlebih dahulu dilakukan pembedaan terhadap 

data IHPB dengan menggunakan 03,4d . 

Untuk melakukan penaksiran model perlu dibuat 
plot ACF dan PACF dari data setelah pembedaan 

atau differencing. Dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. adalah plot Autocorelation 

Function (ACF) data IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan 

Januari 2009 - September 2013 setelah dilakukan 

pembedaan sebanyak satu kali. Pada gambar 

diatas dapat dilihat bahwa data terpotong pada lag 

1, yang berarti dapat diidentifikasi sebagai model 

MA(1). 
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Gambar 2. Grafik Autocorellation Function (ACF) 
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Gambar 3. Grafik Partial Autocorellation Function 

(PACF) 

Gambar 3. adalah plot Partial Autocorelation 

Function (PACF) data IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan 

Januari 2009 - September 2013 setelah dilakukan 

pembedaan sebanyak satu kali. Pada gambar 
diatas dapat dilihat bahwa data terpotong pada lag 

1, yang berarti dapat diidentifikasi sebagai model 

AR(1). 

Berdasarkan gambar 2. dan gambar 3. dapat 

diidentifikasi bahwa model ARFIMA untuk data 

IHPB Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 

2002 - Desember 2006 dan Januari 2009 - 
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September 2013 adalah ARFIMA (1;4,03;1) 

dengan model matematis : 

 
tt CBZBB )1()1)(1( 1

03,4

1   ,  

ARFIMA (1;4,03;0) dengan model matematis : 

tt CZBB  03,4

2 )1)(1(    

dan ARFIMA (0;4,03;1) dengan model 

matematis:  

tt CBZB )1()1( 2

03,4  .  

 

Pemeriksaan Model (Diagnostic Checking) 

Uji Parameter Model 

1.  Model ARFIMA (1;4,03;1) 

Pengujian Signifikansi parameter AR(1) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi parameter model, sehingga dari 

proses ini dapat diketahui model yang bisa 

digunakan. Adapun hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 

H0 : 1  = 0 (parameter model AR (1) tidak 

signifikan) 

H1 : 1  ≠ 0 (parameter model AR (1) 

signifikan) 

Statistik uji 

)(



SE
thitung    

N
SE

1
)( 



  

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak  jika 
)05,0(Zt   atau 96,1t  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0,552   = 0.05, maka diputuskan H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai parameter model AR(1) tidak 

signifikan berbeda dengan nol. 

 

Pengujian Signifikansi parameter MA(1) 

Hipotesis 

H0 : 1  = 0 (parameter model MA (1) tidak 

signifikan) 

H1 : 1  ≠ 0 (parameter model MA (1)  

signifikan) 
Statistik uji 

)(



SE
thitung    

N
SE

1
)( 



  

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak  jika 
)05,0(Zt   atau 96,1t  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0,367   = 0.05, maka diputuskan H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai parameter model MA(1) tidak 

signifikan berbeda dengan nol. 

2.  Model ARFIMA (1;4,03;0) 

 Pengujian Signifikansi parameter AR(1) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi parameter model, sehingga dari 

proses ini dapat diketahui model yang bisa 

digunakan. Adapun hipotesis sebagai   berikut : 

Hipotesis 

H0 : 2  = 0 (parameter model tidak 

signifikan) 

H1 : 2  ≠ 0 (parameter model signifikan) 

Statistik uji 

)(



SE
thitung 

  

N
SE

1
)( 



  

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak  jika 
)05,0(Zt   atau 96,1t  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0,000    = 0.05, maka diputuskan H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai parameter model AR(1) signifikan 

berbeda dengan nol. 

3.  Model ARFIMA (0;4,03;1) 

Pengujian Signifikansi parameter MA(1) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi parameter model, sehingga dari 

proses ini dapat diketahui model yang bisa 

digunakan. Adapun hipotesis sebagai   berikut : 
Hipotesis 

H0 : 2  = 0 (parameter model tidak 

signifikan) 

H1 : 2  ≠ 0 (parameter model signifikan) 

Statistik uji 

)(



SE
thitung 

  

N
SE

1
)( 



  

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak  jika 
)05,0(Zt   atau 96,1t  
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0,000    = 0.05, maka diputuskan H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai parameter model MA(1) signifikan 

berbeda dengan nol. 

Berdasarkan hasil uji penaksiran parameter 

diatas maka diperoleh model terbaik sementara 

yaitu ARFIMA(1;4,03;0) dan ARFIMA(0;4,03;1). 

Untuk memilih model terbaiknya adalah dengan 

cara melihat nilai MS terkecil dari kedua model 
tersebut. Sehingga, cara menentukan model 

terbaiknya adalah dengan mencari nilai MS 

(Mean Square) model ARFIMAnya yang paling 

kecil. Berdasarkan nilai MS nya yang paling 

kecil. Berdasarkan nilai MS nya yang paling kecil 

adalah 0,1487, jadi model terbaik yang digunakan 

adalah (0;4,03;1). 

 

Uji White Noise 

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya 

korelasi antar lag. Uji dilakukan dengan 
menggunakan statistik Ljung-Box Pierce. 

1.  Untuk model ARFIMA (1;4,03;1) 

Hipotesis 

H0 : 0, 
ktt aa  (tidak ada korelasi antar 

lag, dengan kt ,,2,1  ) 

H1 : 0, 
ktt aa (paling sedikit ada satu 

ktt aa ,  tidak sama dengan nol, 

dengan kj ,,2,1  ) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan : 

  



m

k

kn
1

2     

di mana : 

m = Lag maksimum 

n = N – d  
N = Jumlah pengamatan asli 

ρk = Autokorelasi untuk lag k 

d = Parameter pembeda 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value lag 12 = 0.260 dan lag 24 = 0.074   = 

0.05, maka diputuskan H0 diterima. Sedangkan p-

value lag 36 = 0.040 dan lag 48 = 0.074    = 

0.05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data IHPB Provinsi Kalimantan Timur Bulan 
Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 2009 - 

September 2013 memiliki residual yang tidak 

white noise. 

2.  Untuk model ARFIMA (1;4,03;0) 

Hipotesis 

H0 : 0, 
ktt aa (tidak ada korelasi antar lag, 

dengan kt ,,2,1  ) 

H1 : 0, 
ktt aa (paling sedikit ada satu 

ktt aa ,  tidak sama dengan nol, dengan 

kj ,,2,1  ) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan : 

  



m

k

kn
1

2     

di mana : 

m = Lag maksimum 

n = N – d  

N = Jumlah pengamatan asli 

ρk = Autokorelasi untuk lag k 

d = Parameter pembeda 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value lag 12 = 0.374, lag 24 = 0.112 dan             

lag 36 = 0.054   = 0.05, maka diputuskan H0 

diterima. Sedangkan p-value lag 48 = 0.027    

= 0.05 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan Timur 

Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 

2009 - September 2013 memiliki residual yang 

tidak white noise. 

3.  Untuk model ARFIMA (0;4,03;1) 

Hipotesis 

H0 : 0, 
 ktt aa  (tidak ada korelasi antar lag, 

dengan kt ,,2,1  ) 

H1 : 0, 
ktt aa (paling sedikit ada satu 

ktt aa ,  tidak sama dengan nol, 

dengan kj ,,2,1  ) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan : 

  



m

k

kn
1

2    

di mana : 

m = Lag maksimum 

n = N – d  

N = Jumlah pengamatan asli 

ρk = Autokorelasi untuk lag k 

d = Parameter pembeda. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-
value lag 12 = 0.188, lag 24 = 0.149, lag 36 = 

0.128, lag 48 = 0.106   = 0.05, maka 

diputuskan H0 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data IHPB Provinsi 

Kalimantan Timur Bulan Januari 2002 - 
Desember 2006 dan Januari 2009 - September 

2013 memiliki residual yang white noise. 

Dengan bantuan software Minitab 16 

diperoleh ACF error dengan lag yang terakhir 
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adalah lag 30, sehingga derajat bebas                

(df) = 30 – 3 = 27. Jadi 7,432

27;05,0  . Jika 

dibandingkan dengan statistik Ljung-Box       

Pierce = 23,3, maka Ljung-Box Pierce lebih kecil, 

sehingga H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada korelasi antara lag,  maka asumsi 

error independensi telah terpenuhi. 

Berdasarkan hasil uji Ljung-Box, dapat 
disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi 

white noise. 

 

Uji Kenormalan Error 

Uji kenormalan error menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov.  

1.  Uji kenormalan error dari model ARFIMA 

(1;4,03;1) adalah 

Hipotesis 

H0 : Error mengikuti distribusi normal 

H1 : Error tidak mengikuti distribusi normal 
Statistik uji 

   ZSXFmaksimumD N 0
 

S

ZZ
X t 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak jika   1WD  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0.010 <  = 0.05, maka diputuskan H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan Timur 

Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 
2009 - September 2013  residualnya tidak 

berdistribusi normal. 

 

2.  Uji kenormalan error dari model ARFIMA 

(1;4,03;0) adalah 

Hipotesis 

H0 : Error mengikuti distribusi normal 

H1 : Error tidak mengikuti distribusi normal 

Statistik uji  

   ZSXFmaksimumD N 0
 

S

ZZ
X t 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak jika 
  1WD  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0.001 <  = 0.05, maka diputuskan H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan Timur 

Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 

2009 - September 2013 residualnya tidak 

berdistribusi normal. 

 

3.   Uji kenormalan error dari model ARFIMA 

(0;4,03;1) adalah 

Hipotesis 

H0 : Error mengikuti distribusi normal 

H1 : Error tidak mengikuti distribusi normal 

Statistik uji 

   ZSXFmaksimumD N 0
 

S

ZZ
X t 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 ditolak jika   1WD  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yaitu diperoleh p-

value = 0.150    = 0.05, maka diputuskan H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan Timur 

Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan Januari 

2009 - September 2013 residualnya berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov, 

dapat disimpulkan bahwa ARFIMA (0;4,03;1) 

berdistribusi normal. 

 

Uji Ketepatan Model 

Untuk menentukan model terbaik untuk 

peramalan, maka perlu dilihat nilai MAPE dan 
MSE. Terlihat bahwa nilai MAPE untuk 

ARFIMA (0;4,03;1) sebesar 7,716 merupakan 

model yang terbaik untuk meramalkan data IHPB 

Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 2002 - 

Desember 2006 dan Januari 2009 - September 

2013.  

Berdasarkan persamaan maka : 

 
 
 

k

k

B
k

k
B 



 




1

03,4

!03,4

03,4
11  

Untuk  ,1k  diperoleh 

 
 

03,4
!103,4

103,4





 

,2k diperoleh : 

 
25,0

!2)03,4(

203,4




  

dan seterusnya sampai k mendekati tak hingga. 

 

Peramalan 

ARFIMA (0;4,03;1) memenuhi semua 

asumsi yaitu parameter signifikan, error white 

noise, dan berdistribusi normal. Sehingga model 
ini dapat digunakan untuk peramalan. Persamaan 

yang digunakan adalah : 

   tt aZBB 
03,4

716,711   
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di mana : 

Zt =  IHPB pada bulan ke-t 

t =  indeks bulan 

at = error yang mengikuti distribusi normal 

dengan 0  dan 2

aVar   

Hasil peramalan dengan menggunakan model 

ARFIMA (0;4,03;1) adalah : 

Tabel 2. Hasil Peramalan  

           Periode                      Hasil Ramalan 

Oktober                           304,236 
Nopember                        305,456 
Desember                         306,671 
Januari                             307,885 
Februari                           309,100 
Maret                               310,314 

April                                311,529 
Mei                                  312,743 
Juni                                 313,957 
Juli                                  315,172 
Agustus                           316,386 
September                       317,600 
Oktober                           318,815 
Nopember                       320,029 
Desember                        321,244 

Dari model ARFIMA (0;4,03;1), dapat 

diketahui bahwa data IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur Bulan Januari 2002 - Desember 2006 dan 

Januari 2009 - September 2013 dipengaruhi oleh 
IHPB dari bulan-bulan sebelumnya. Dari Tabel 2. 

diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai  IHPB 

pada bulan Oktober 2013 hingga bulan-bulan 

selanjutnya sampai Desember 2014. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Model untuk peramalan IHPB Provinsi 

Kalimantan Timur periode Januari 2002–
Desember 2006 dan Januari 2009-September  

2013 adalah model ARFIMA (0;4,03;1) yang 

berbentuk : 

   tt aZBB 
03,4

716,711   

Dari model ARFIMA (0;4,03;1) diketahui 

nilai MAPEnya adalah 7,716 dan data IHPB 

Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh 

data IHPB dari bulan-bulan sebelumnya. 

2.  Hasil peramalan IHPB Provinsi Kalimantan 

Timur periode periode bulan Januari 2002 - 

Desember 2006 dan Januari 2009 - 

September 2013 terjadi peningkatan nilai  

IHPB pada bulan Oktober 2013 hingga 
bulan-bulan selanjutnya sampai Desember 

2014. 
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