
BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Selengkapnya akan dijelaskan pada Sub-Bab 1.1-1.5. 

 

1.1 Latar Belakang 

Peramalan memegang peranan yang penting dalam kehidupan, suatu 

kejadian yang belum diketahui dapat diprediksi dengan menggunakan data-data 

historis dari kejadian tersebut. Model time series sering digunakan dalam 

melakukan peramalan terhadap data-data historis, sebagai contoh dalam 

mengamati kecepatan angin, tekanan darah dalam tubuh dan transaksi bursa 

saham baik domestik maupun internasional, kebutuhan listrik, nilai tukar dan lain 

sebagainya (Rozak, 2012). 

Model-model peramalan time series yang sering diaplikasikan diantaranya, 

exponential smoothing, autoregressive (AR), moving average (MA) dan 

autoregrresive moving average (ARMA) (Gunaryati & Suhendra, 2015). 

Beberapa penelitian terkait model ini yaitu Alam (2012) menggunakan model 

autoregressive (AR) pada peramalan nilai tukar BDT/USD yang menjelaskan 

bahwa penggunaan model AR dan ARMA baik kumpulan data in-out sample 

untuk peramalan yang hasilnya sesuai konteks statistik. Pada konteks 

perdagangan, kumpalan data in-sample model ARMA lebih baik sedangkan pata 

data out-sample model AR lebih baik, kemudian penelitian Ridho dan Yani, 

(2017) meramalkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar tahun 2017 dengan 

menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins yang menjelaskan bahwa peramalan 

dengan pendekatan ARIMA dalam program eviews7, dapat disimpulkan model 

ARIMA terbaik yaitu (13,1,13). 
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Selain itu model peramalan lain adalah model peramalan non time series. 

Salah satu bentuk peramalan non time series yaitu model yang didasarkan pada 

kecerdasan buatan seperti jaringan syaraf (neural network), hybrid, wavelet, 

maupun fuzzy system (Gunaryati dan Suhendra, 2015). Penelitian terkait model 

fuzzy system adalah penelitian Septriani (2015) yaitu mengaplikasikan metode 

fuzzy wavelet untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika yang 

menunjukan bahwa model fuzzy wavelet merupakan model terbaik untuk 

meramalkan data training, jika dibandingkan dengan model ARIMA dan wavelet 

double exponential smoothing. 

Metode yang sering digunakan dalam berbagai penelitian banyak 

mengaplikasikan data dengan input data single point (titik tunggal). Dalam  

membangun model peramalan, data single point (titik tunggal) masih berlaku dan 

digunakan sebagai input. Namun, data single point tidak dijamin sebagai input 

yang dapat digunakan untuk data peramalan. Oleh karena itu, memvalidasi data 

single point untuk mencapai akurasi yang lebih baik dalam membangun model 

peramalan harus dipertimbangkan. Sebagai ilustrasi, jika data nilai tukar rupiah 

diamati lebih dari dua kali (beberapa pengamatan) sehari. Peneliti akan 

menggunakan data rata-rata untuk mewakili pengamatan sehari-hari secara umum. 

Maka akan ada kemungkinan ketika standar deviasi (volatilitas) dari data rata-rata 

sangat besar karena berbagai alasan seperti, kesalahan manusia, kesalahan mesin, 

alat ukur tidak berfungsi dengan baik, atau masalah politik lainnya terjadi selama 

prosedur pengumpulan data. Jika data single point digunakan dalam membangun 

model peramalan, akhirnya masalah standar deviasi yang besar dapat 

berkontribusi untuk meningkatkan kesalahan peramalan secara tidak langsung 

(Efendi, dkk, 2018). 

Evaluasi input data nilai tukar akan lebih logic jika data disajikan dalam 

bentuk acak fuzzy. Potensi teori fuzzy dalam meningkatkan model peramalan dapat 

ditemukan dalam berbagai aplikasi karena kelebihanya yang terkenal dalam 

menjembatani kesenjangan antara data numerik dan pernyataan linguistik 

(informasi kualitatif) (Efendi, dkk, 2018). Salah satu bentuk fuzzy yang telah 

diaplikasikan data penelitian adalah triangular fuzzy number (TFN) simetris. 
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Namun prosedur tersebut memiliki keterbatasan dalam prosedur persiapan data. 

Prosedur TFN yang telah diaplikasikan pada penelitian (Efendi, dkk, 2018) 

menggunakan bilangan bulat                yang memiliki keterbatasan yaitu 

sulit mengambarkan TFN nya jika digit data membesar. Selanjutnya prosedur 

TFN pada penelitian (Efendi, dkk, 2017) menggunakan prosedur minimum-

maximum data yang memiliki keterbatasan prosedur dikarenakan tidak semua data 

tersedia dalam format maximum-minimum. Maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan prosedur TFN simetris berdasarkan standar deviasi data. Dari 

uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Model 

Autoregressive Menggunakan Triangular Fuzzy Number Simetris Berdasarkan 

Standar Diviasi Data”. (Studi Kasus: Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Dollar Amerika). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini: 

a. Bagaimana membentuk TFN simetris menggunakan standar deviasi data? 

b. Bagaimana membentuk model AR(1) dengan yang di peroleh pada bagian 

(a)? 

c. Bagaimana mengevaluasi model AR(1) pada bagian (b) ? 

d. Bagaimana mengaplikasikan model pada bagian (b) untuk prediksi nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah maka 

tujuan penelitian ini adalah sbagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk TFN menggunakan standar deviasi data. 

b. Untuk membentuk model AR(1) dengan TFN. 

c. Untuk mengevaluasi model AR(1) TFN dengan AR(1) singel point. 

d. Untuk mengaplikasikan model AR(1) TFN untuk prediksi nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam masalah ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

di perlukan adanya pembatasan masalah, diantaranya: 

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah generated data dan real 

data. Generated data yaitu proses simulasi dengan membangkitkan bilangan 

acak (Rand data) yaitu Rand (0,1) sebanyak 200 kali percobaan. Real data 

atau data sekunder yaitu data harian nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika. 

b. Model time series yang digunakan yaitu model AR(1). 

c. Aplikasi model hanya untuk data-data yang mengikuti proses AR(1) saja. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Mampu membentuk fuzzy segitiga simetri berdasarkan standar deviasi data 

serta mengaplikasikan model autoregressive runtun waktu untuk prediksi 

nilai tukar rupiah terhadap dollar. 

b. Bagi Lembaga Pemerintah dan Pendidikan  

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan mengenai nilai tukar rupiah terhadap dollar 

kedepannya dan sebagai sarana informasi bagi pembaca untuk bahan 

referensi bagi pihak yang membutuhkan. 

c. Bagi Industri Publik 

Dapat dijadikan informasi mengenai pergerakan data nilai tukar rupiah di 

setiap waktu pengamatannya. Serta melihat perkembangannya dari waktu ke 

waktu. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori  

 Landasan teori berisi tentang hal-hal yang dijadikan sebagai dasar teori 

untuk mengembangkan penulisan tugas akhir. Teori yang akan dibahas 

diantaranya bentuk TFN, teori peramalan, model time series, model 

linear time series, teori tahap-tahap pembentukan model peramalan, 

teori nilai tukar dan penelitian terkait. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana detail prosedur yang dilakukan 

penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen yang terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan 

data, simulasi, dan imlplementasi data real. 

BAB IV Pembahasan 

 Bab ini membahas tentang hasil simulasi dan implementasi dari 

prosedur baru TFN yang disarankan terhadap model AR. Selanjutnya 

untuk pembentukan model peramalan dengan menggunakan metode 

Box-Jenkins terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap identifikasi data, 

tahap menentukan parameter model, tahap verifikasi model dan tahap 

peramalan data training dan testing. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan. 

 


