
August 10, 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Page 1

Analisis Hubungan Deret Waktu untuk
Peramalan

Author: Junaidi Junaidi

Ramalan (forecast) merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian

atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan ini sangat berguna dalam berbagai bidang

kehidupan, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang

terjadi pada masa yang akan datang.

Ramalan memang tidak akan pernah tepat 100%, karena masa depan mengandung

masalah ketidakpastian. Namun demikian, dengan pemilihan metode yang tepat, kita membuat

peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil atau memberikan perkiraan yang sebaik mungkin

terhadap keadaan masa yang akan datang.

Ramalan bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait dengan ramalan

kuantitatif, metode peramalannya pada dasarnya dapat dibedakan atas:

1. Metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel

waktu, yang dikenal dengan metode hubungan deret waktu. Data yang digunakan adalah data

deret waktu (time series).

2. Metode peramalan melalui analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan

dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya (waktu dan/serta bukan waktu).

Metode ini sering disebut metode hubungan sebab akibat (causal method). Data yang

digunakan dapat berupa data time series maupun data cross section.

Terdapat berbagai jenis model/metode peramalan hubungan deret waktu. Diantaranya adalah:  1)

Model Linear; 2) Model Quadratic; 3) Model Exponential Growth; 4) Model S-Curve (Pearl-

Reed Logistic); 5) Model Moving Average; 6) Model Single Exponential Smoothing; 7) Model

Double Exponential Smoothing; 8) Metode Winter; 9) Model ARIMA.

Tulisan ini akan memperkenalkan metode peramalan sederhana yang didasarkan pada

pemikiran bahwa peramalan yang reliabel dapat dilakukan melalui pemodelan pola data pada

periode-periode sebelumnya, dan kemudian mengekstrapolasi pola tersebut ke masa depan. Oleh

karenanya, langkah pertama yang perlu dilakukan pada metode peramalan sederhana adalah



August 10, 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Page 2

melakukan analisis trend untuk melihat kecenderungan pergerakan data pada periode-periode

waktu sebelumnya. Untuk kepentingan tersebut, kita bisa menggunakan time series plot, yaitu

membuat diagram scatter antara data terhadap waktu.

Selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, banyak bentuk (pola) trend

suatu data. Pada tulisan ini akan dibahas empat bentuk umum dari trend data tersebut, yaitu :  1)

Model Linear; 2) Model Quadratic; 3) Model Exponential Growth; 4) Model S-Curve (Pearl-

Reed Logistic)

1. Trend Linear
Trend linear adalah kecenderungan data dimana perubahannya berdasarkan waktu adalah

tetap (konstan). Misalnya, penjualan meningkat atau turun setiap bulannya dalam jumlah yang

sama sebesar Rp 10 juta.

Trend linear memiliki model sebagai berikut:

Yt = β0+β1T

Dimana : Yt = nilai data pada tahun t

β0 = konstanta, yang menunjukkan nilai data pada tahun awal

β1 = besarnya perubahan data dari satu periode ke periode lainnya.

T = tahun

Secara grafis, contoh time series plot dari trend linear akan berbentuk pola garis lurus.

Titik-titik data tidak akan persis seluruhnya melewati garis lurus, tetapi secara umum,

pola yang terlihat akan membentuk seperti garis lurus. Oleh karenanya, jika trend data
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membentuk seperti pola tersebut di atas, maka kita dapat menggunakan model trend linear untuk

peramalan. (Catatan: tafsiran yang sama juga berlaku untuk model trend lainnya)

2. Trend Kuadratik

Trend kuadratik adalah kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan

(curvature). Trend kuadratik memiliki model sebagai berikut:

Yt = β0+β1T+ β2T2

Secara grafis, contoh time series plot dari trend kuadratik sebagai berikut.

3. Trend Pertumbuhan Eksponensial
Trend pertumbuhan eksponensial adalah kecenderungan data dimana perubahannya

semakin lama semakin bertambah secara eksponensial

Trend pertumbuhan eksponensial memiliki model sebagai berikut:

Y = β0eβ
1

T atau ln(Y) = lnβ0+β1T

Dimana e adalah bilangan = 2,71828

Secara grafis, contoh time series plot dari trend pertumbuhan eksponensial sebagai berikut.
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4. Trend kurva S

Trend kurva S adalah kecenderungan data dalam kasus dimana data time series mengikuti

bentuk kurva S. Karakteristik kurva S adalah pada awalnya pertumbuhan lambat, kemudian

meningkat pesat dan sampai pada titik tertentu kemudian melambat lagi dan cenderung tetap.

Trend kurva S memiliki model sebagai berikut:

Yt = e (β0 + (β1/T))

atau ln(Y) = β0 + (β1/T)

Secara grafis, contoh time series plot dari trend kurva S sebagai berikut.
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Melalui pengamatan terhadap pola pergerakan data pada periode-periode sebelumnya,

kita kemudian memilih pola yang tepat yang akan kita jadikan dasar untuk peramalan.
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