
  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bermatapencaharian sebagai petani. Sektor pertanian berperan penting terhadap 

perekonomian nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar 

minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa di abaikan. 

Peningkatan produktivitas petani dan usaha pertanian merupakan sesuatu yang 

penting untuk ke masa depan. Pembangunan pertanian Indonesia telah 

dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat 

meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan 

petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian (Sayang Petani, 2011). 

Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah 

Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima 

petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam 

persentase. Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai 

IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini 

digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor 

pertanian. Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik 

kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses 

produksi pertanian (BPS, 2013).  Data Nilai Tukar Petani termasuk data time 

series. 

Data time series terutama data di sektor keuangan sangat tinggi tingkat 

volatilitasnya, volatilitas yang tinggi ditunjukkan dengan fluktuasinya juga relatif 

tinggi dan kemudian diikuti dengan fluktuasi yang rendah dan kembali tinggi, 
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maka dengan kata lain data ini memiliki rata-rata dan varians yang tidak konstan 

(Agus Widarjono, 2009).  

Data time series yang memiliki volatilitas yang tinggi disebut juga 

heteroskedastisitas bersyarat (conditional heteroscedastic), pada kondisi ini 

asumsi untuk metode kuadrat terkecil seperti ARMA tidak terpenuhi. Salah satu 

model deret waktu yang dapat mengatasi heteroskedastisitas adalah model 

Autoreggressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) yang diperkenalkan oleh 

Engle pada tahun 1982. Model ARCH memiliki kemampuan untuk menangkap 

semua karakteristik dari peubah-peubah pasar keuangan. Kemudian, model 

ARCH dikembangkan lagi oleh Bollerslev tahun 1986 menjadi Generalized 

Autoreggressive conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model ini dibangun 

untuk menghindari lag yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan berdasarkan 

pada prinsip parsimoni atau memilih model yang lebih sederhana, sehingga akan 

menjamin variansinya selalu positif (Enders, 2007). 

 Terdapat banyak penelitian yang menggunakan model ARCH/GARCH, 

diantaranya Agus Widarjono (2002) kasus tingkat inflasi di Indonesia dengan 

metode ARCH. Teguh Santoso (2011) metode GARCH dalam meramalkan data 

inflasi bahan makanan. Etty Murwaningsari (2008) menggunakan model GARCH 

dan ARIMA untuk menganalisa pengaruh volume perdagangan saham, deposito 

dan kurs terhadap IHSG beserta prediksi IHSG. Sumaryanto (2009) menggunakan 

model ARCH/GARCH untuk analisa volatilitas harga eceran beberapa komoditas 

pangan utama. Sari Marlinda (2012) peramalan kurs transaksi Bank Indonesia 

terhadap mata uang dolar Amerika (USD) dengan metode ARCH/GARCH. 

Nadyatul Rahmah (2016) penerapan metode ARCH/GARCH dalam peramalan 

indeks harga saham sektoral. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tugas akhir ini 

dengan mengambil judul ”Penerapan Model Autoreggressive Conditional 

Heteroscedasticity (ARCH)/Generalized Autoreggressive Conditional 

Heteroscedasticity (GARCH) Untuk Meramalkan Nilai Tukar Petani (NTP)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

mengambil rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu: 

a. Bagaimana menentukan model peramalan nilai tukar petani (NTP) dengan 

mengaplikasikan model ARCH/GARCH? 

b. Bagaimana menentukan hasil peramalan nilai tukar petani (NTP) di masa 

yang akan datang dengan menggunakan model ARCH/GARCH? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat tugas akhir ini diperlukan batas-batasan agar tidak 

menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya 

dapat dicapai. Batasan masalah dalam tugas akhir ini yaitu: 

a. Data yang digunakan yaitu data Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2012-

Maret 2017. 

b. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ARCH/GARCH. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memodelkan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan metode 

ARCH/GARCH. 

b. Menentukan hasil peramalan Nilai Tukar Petani (NTP) di masa yang akan 

datang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang metode ARCH/GARCH. 

b. Memberikan tambahan informasi mengenai model peramalan yang sesuai 

untuk meramalkan Nilai Tukar Petani (NTP). 

c. Dapat dijadikan sarana informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang 

menbutuhkan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori tentang Nilai Tukar Petani 

(NTP), model ARCH/GARCH beserta tahap-tahap dalam peramalan 

model ARCH/GARCH. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam memodelkan 

Nilai Tukar Petani (NTP) dengan menggunakan metode 

ARCH/GARCH. 

BAB IV  PEMBAHASAN  

 Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari pemodelan dan peramalan Nilai Tukar Petani (NTP) 

dengan menggunakan metode ARCH/GARCH. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran.  

  


