
  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab III dalam penelitian ini terdiri atas tahap-tahap dalam menganalisa data. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelian ini adalah data Nilai Tukar Petani 

(NTP) dari bulan Januari 2012 sampai Mei 2017 yang diambil dari website 

www.bps.go.id. Metode yang digunakan adalah ARCH/GARCH untuk 

menganalisa dan meramalkan data Nilai Tukar Petani (NTP). 

 

3.2 Metode Penelitian 

a. Identifikasi model Box-Jenkins 

Terlebih dahulu di uji kestasioneran data, apakah telah stasioner atau belum, 

jika telah stasioner maka langkah dalam peramalan dapat dilanjutkan, jika tedak 

stasioner maka dilakukan proses differencing sampai stasioner. Kestasioneran data 

dapat dilihat berdasarkan plot data aktual, uji unit root dan plot PAC dan PACF. 

Berdasarkan plot PAC dan PACF tersebut juga diperoleh model sementara, 

apakah model AR, MA, ARMA atau ARIMA. 

b. Estimasi Parameter Model Box-Jenkins 

Setelah model diperoleh maka langkah selanjutnya adalah mengestimasi 

parameter, untuk mengetahui besar koefisien dari model yang diperoleh. 

c. Verifikasi Model 

Langkah verifikasi model yaitu menentukan apakah model Box-Jenkins 

yang diperoleh baik digunakan untuk peramalan. Verifikasi model dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji independensi residual dan uji kenormalan 

residual. 

 

 



 
III-2  d. Peramalan 

Peramalan pada model Box-Jenkins dilakukan pada data training, setelah 

nilai peramalan diperoleh, maka mencari residual model dengan cara menentukan 

selisih antara data aktual dengan data hasil peramalannya, kemudian residual akan 

diuji apakah terdapat unsur heteroscedaticity dalan residual. 

e. Uji ARCH-LM 

Untuk menetukan adanya unsur heteroscedasticity maka dilakukan uji 

ACRC-LM, jika mengandung unsur heteroscedasticity maka peramalan dapat 

dilakukan dengan model ARCH, dan jika tidak terdapat unsur heteroscedasticity 

pada residual, maka model tidak dapat dilanjutkan ke model ARCH/GARCH. 

f. Identifikasi Model ARCH/GARCH 

Setah terbukti bahwa data mengandung unsur heteroscedasticity, maka 

dilakukan identifikasi model ARCH(p)/GARCH(q). 

g. Estimmasi Parameter ARCH/GARCH 

Seteah model diperoleh maka langkah selanjutnya adalah mengestimasi 

parameter, untuk mengetahui besar koefisien dari model yang diperoleh. 

h. Verifikasi Model 

Langkah verifikasi model yaitu menentukan apakah model ARCH/GARCH 

yang diperoleh baik dan dapat digunakan untuk peramalan. Verifikasi model 

ARCH/GARCH juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji independensi 

residual dan uji kenormalan residual. 

i. Peramalan 

Pada tahap peramalan ini model yang sesuai telah diperoleh, sehingga 

dengan model yang diperoleh dapat dilakukan peramalan bagaimana nilai tukar 

petani pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 



 
III-3  Langkah-langkah di atas juga dapat dilihat pada flowchart berikut ini: 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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