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ABSTRACT

Rainfall in Pekanbaru has a high intensity compared to other cities in Riau Province but
during 2010-2020 the intensity becomes uncertain so it is important to forecast rainfall so that
planning in all areas of human life such as agriculture, development, and so on can be
maximized. Rainfall forecasting using the ARIMA model is considered less significant, so it
developed into an ARIMAX model with the transfer function model method, involving
exogenous variables which are assumed to affect endogenous variables. This study aims to
predict the rainfall in Pekanbaru using a transfer function model with a disturbance series
with wind speed as the exogenous variable. The data is divided into two, namely in sample
data (rainfall data and wind speed for the January-December 2020) and out sample data
(rainfall and wind speed data for the January-December 2021). Based on the results of the
study, it was found that the rainfall forecasting for Pekanbaru from January to December
2021 was known that the rainfall that occurred ranged from -128 mm to 561 mm in the low-
high rainfall category with a MAPE of 14% which is a good result.
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ABSTRAK

Curah hujan di Kota Pekanbaru memiliki intensitas yang tinggi dibandingkan kota-kota
lainnya di Provinsi Riau tetapi selama tahun 2010-2020 intensitasnya menjadi tidak menentu
sehingga penting dilakukan peramalan terhadap curah hujan yang akan datang agar
perencanaan di segala bidang kehidupan manusia seperti pertanian, pembangunan, dan
sebagainya dapat dimaksimalkan. Peramalan curah hujan menggunakan model ARIMA
dianggap kurang signifikan, sehingga berkembang menjadi model ARIMAX dengan metode
model fungsi transfer, melibatkan variabel eksogen yang diasumsikan mempengaruhi
variabel endogen. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan curah hujan Kota Pekanbaru
menggunakan model fungsi transfer dengan deret gangguan dengan kecepatan angin sebagai
variabel eksogennya. Data terbagi menjadi dua yaitu data in sample (data curah hujan dan
kecepatan angin periode Januari-Desember 2020) dan data out sample (data curah hujan dan
kecepatan angin periode Januari-Desember 2021). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
bahwa peramalan curah hujan Kota Pekanbaru periode Januari hingga Desember 2021
diketahui curah hujan yang terjadi berkisar antara -128 mm hingga 561 mm dengan kategori
curah hujan rendah-tinggi dengan MAPE sebesar 14% yang merupakan hasil peramalan yang
baik.
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1. PENDAHULUAN

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki curah hujan
dengan intensitas yang tinggi serta pola yang tidak beraturan (Saragi et al, 2014). Curah hujan
memiliki satuan mm, yang merupakan banyaknya air hujan yang tercurah di suatu daerah
pada jangka waktu tertentu sehingga dalam luasan satu meter persegi tertampung air setinggi
satu milimeter atau satu liter. Banyaknya bidang kehidupan manusia yang bergantung pada
besarnya curah hujan seperti pertanian, pembangunan jalan dan sebagainya sehingga penting
untuk mengetahui besarnya curah hujan dimasa yang akan datang sehingga perencanaan
bidang kehidupan manusia dapat dilakukan dengan baik. Untuk mengetahui besarnya curah
hujan dimasa yang akan datang ini, langkah yang dilakukan adalah meramalkan curah hujan
menggunakan metode peramalan yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

Kecepatan angin memiliki hubungan linear positif terhadap curah hujan dimana
perubahan kecepatan dan arah angin juga membawa perubahan curah sehingga curah hujan
dan kecepatan angin dapat menjadi dua variabel yang menarik untuk diteliti dan mampu
digunakan untuk meramalkan masa depan sehingga berguna untuk berbagai bidang
kehidupan lainnya, salah satunya pertanian (Pradipta et al., 2013).

Model ARIMA dalam peramalannya hanya menggunakan satu variabel saja yang
disebut variabel endogen menyebabkan peramalan yang dihasilkan kurang akurat sehingga
berkembang menjadi model ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving Average with
Exogeneous Input) yaitu penambahan variabel eksogen yang mempengaruhi variabel
endogen. Model fungsi transfer dengan deret gangguan merupakan metode dari model
ARIMAX dengan tujuan memperoleh nilai parameter fungsi transfer dari informasi kedua
variabel yang dapat digunakan untuk peramalan yang lebih baik. Penelitian ini akan
meramalkan curah hujan menggunakan model fungsi transfer dengan deret gangguan dengan
kecepatan angin sebagai variabel eksogen yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi
curah hujan sebagai variabel endogen.

Penelitian sebelumnya oleh Fakhriyana et al (2016) yaitu melakukan peramalan
penjualan pakaian dengan Autoregressive Integrated Moving Average with Exogeneous Input
(ARIMAX) menghasilkan ramalan penjualan pakaian dengan MAPE sebesar 9% yang
disebut hasil peramalan yang sangat baik. Penelitian lain oleh Astasia et al (2020)
meramalkan tingkat profitabilitas bank syariah (ROA) dengan menggunakan model fungsi
transfer single input dengan suku bunga umum bank konvensional sebagai variabel
eksogennya, dihasilkan pengaruh yang signifikan antara kedua variabel dan hasil peramalan
menunjukkan bahwa model single input transfer function cukup baik dalam memprediksi
Return on Asset (ROA) Bank Syariah.

II. ARIMA DANMODEL FUNGSI TRANSFER DENGAN DERET GANGGUAN

Prosedur statistika yang digunakan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang
akan datang adalah analisis runtun waktu. Analisis runtun waktu membahas tentang
kestasioneran data, konsep autokorelasi dan residual (white noise). Definisi proses stokastik
merupakan suatu proses yang menghasilkan variabel random untuk menggambarkan perilaku
data di berbagai kondisi. Sifat proses stokastik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stasioner
dan nonstasioner. Stasioner menyiratkan jenis keseimbangan atau stabilitas statistik dalam
data. Kriteria yang harus dipenuhi agar data deret waktu dikatakan stasioner, yaitu rata-rata
dan variansi bersifat invarian (tidak bergantung pada waktu) atau biasa disebut konstan
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(Juanda, 2012). Pengecekan kestasioneran data menggunakan dua cara, diantaranya plot data
dan uij unit akar salah satunya uji KPSS (Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin).

Koefisien autokorelasi adalah fungsi yang merepresentasikan kovariansi dan korelasi
antara pengamatan pada waktu ke-t ( �� ) dengan pengamatan pada waktu sesudahnya
( ��+1, ��+2, …, ��+� ) yang stasioner. Data deret waktu �1, �2, …, �� memiliki nilai fungsi
autokorelasi sebagai berikut (Laga, 2018):

�� = �=1
�−� (�� − ��)(��+� − ��)�

�=1
� ((�� − ��)2�

, (1)

dengan �� menyatakan fungsi autokorelasi ke-k dan �� menyatakan rata-rata variabel endogen.
Fungsi Auto Korelasi Parsial (FAKP) adalah fungsi tambahan dari FAK setelah keterkaitan
variabel intervensi (��+1, ��+2, …, ��+�−1) dihilangkan. Rumus autokorelasi parsial atau ���
sebagai berikut (Wei, 1991):

��� = ���� ��, ��+� ��+1, ��+2, … ��+�−1 , (2)
dengan � menyatakan fungsi autokorelasi parsial, k= 1,2, …, � dan � = 1, 2, …, �.
FAK dan FAKP menghasilkan plot yang disebut korelogram untuk lag yang non negatif
yang digunakan untuk mengidentifikasi model dan orde dari ARIMA yang diperoleh.

Proses white noise bertujuan untuk mengetahui keindependenan dan homogenitas dari
residual. Proses yang bebas dan identik dinamakan proses white noise (��) jika peubah acak
yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu dengan nilai
kovariansinya �� = ��� ��, ��+� = 0 untuk � ≠ 0. Proses white noise menjadi dasar dalam
analisis runtun waktu (Mahendra & Zukhronah, 2019).

Model Autoregressive Integrated Moving average (ARIMA) adalah model yang
paling umum dalam time series untuk meramalkan data deret waktu (Chadsuthi et al, 2012).
Model ARIMA yang terbagi menjadi empat proses diantaranya Autoregressive (AR), Moving
Average (MA), Autoregressive Moving Average (ARMA) dan Autoregressive Integrated
Moving average (ARIMA) (Rukini, 2015).

Model fungsi transfer dengan deret gangguan merupakan metode dari model
ARIMAX dengan tuuan untuk menghasilkan ramalan yang lebih baik berdasarkan infromasi
yang diperoleh dari variabel eksogen dan endogen. Model fungsi transfer dengan deret
gangguan memiliki bentuk umum sebagai berikut (Wei, 1991) :

�� = � � �� + ��, (3)
dengan � � menyatakan koefisien model fungsi transfer, �� menyatakan variabel eksogen
dan �� menyatakan deret gangguan.
1. Fungsi Korelasi Silang

Fungsi autokorelasi silang adalah ukuran kekuatan untuk mengukur hubungan variabel
eksogen �� dengan variabel eksogen �� memiliki persamaan:

��� � =
���(�)
������

, (4)

dimana

��� � =
1
�
�=1

�−�

(�� − ��)((��+� − ��)� (5)

��� =
1
� �=1

� (�� − ��)2� ��� =
1
� �=1

� (�� − ��)2� (6)
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dengan ���(�) menyatakan kovariansi silang antara �� dan �� , �� menyatakan standar
deviasi dari �, �� menyatakan standar deviasi dari Z, ��� � menyatakan fungsi korelasi
silang antara � dan Z.

2. Parameter b, r, dan s dalam Model Fungsi Transfer
Terdapat tiga parameter kunci dalam model fungsi transfer yaitu:
a. b menyatakan keterlambatan yang dicatat dalam subskrip dari ��+�. Parameter b

menunjukkan bahwa �� tidak dipengaruhi oleh �� sampai periode � + �.
b. r menyatakan derajat fungsi � � , dimana �� berkaitan dengan nilai masa

lalunya. Parameter r menunjukkan �� dipengaruhi nilai masa lalu ��sendiri
��−1, ��−2, … , ��−� dengan ketentuan (Astasia et al., 2020):
- � = 0; jika beberapa lag pada plot korelasi silang terpotong
- � = 1; jika terdapat pola eksponensial menurun pada plot korelasi silang
- � = 2; jika terdapat pola eksponensial menurun dan terdapat pola sinus

pada plot korelasi silangnya.
c. s menyatakan derajat fungsi � � menunjukkan �� dipengaruhi oleh �� selama s

periode.
sehingga model fungsi transfer juga memiliki bentuk sebagai berikut:

� � �� =
� �
� �

=
�0 − �1� −… − ����

1 − �1� − �2� −…− ����
��, (7)

dengan
�0 − �1� −…− ���� menyatakan operator dari orde s,
�1� − �2�…− ���� menyatakan operator dari orde r.

3. Fungsi Respon Impuls
Fungsi respon impuls dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fakhriyana et
al., 2016):

�� =
���
���

��� � , (8)

dengan �� menyatakan fungsi respon impuls ke−�.
4. Model Deret Gangguan (Noise)

Model deret gangguan memperhitungkan gangguan tak terduga yang mempengaruhi
variabel endogen, dengan persamaan:

�� =
� � ��

� � 1 − � � ∙ (9)

sehingga model fungsi transfer dengan deret gangguan dapat ditulis menjadi
(Montgomery et al., 2015):

�� =
� �
��(�)

��−� +
� � ��

� � 1 − � � , (10)

dengan ��−� menyatakan operator dari orde b.

Hasil ramalan dapat diakurasikan menggunakan MAPE (Mean Average Percentage
Error) dimana bertujuan untuk mengetahui rata-rata besarnya persentase kesalahan
(selisih) antara data aktual dengan data hasil ramalan dirumuskan:

���� =
1
�
�=1

�
�� − ���

��
× 100%� (11)

dengan ��� menyatakan hasil ramalan variabel endogen pada periode ke-t. Nilai MAPE
yang diperoleh dibagi menjadi empat kriteria yaitu (Chang et al., 2007):
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Tabel 1. Nilai MAPE dan Akurasi Prediksi Ramalan
Nilai MAPE (%) Akurasi Prediksi
MAPE 10% Tinggi

10%<MAPE<20% Baik
20%<MAPE<50% Cukup
MAPE >50% Rendah

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Kota Pekanbaru dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Kabupaten
Kampar. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data in sample merupakan data
untuk kepentingan pemodelan yaitu Data Curah Hujan dan Kecepatan Angin tahun 2010-
2020 dan data out sample merupakan data untuk kepentingan peramalan yaitu Data Curah
Huajn dan Kecepatan Angin tahun 2021 setiap bulan. Variabel penelitian yang digunakan
adalah variabel endogen (��) yaitu jumlah curah hujan dan variabel eksogen (��) penelitian
yaitu rata-rata kecepatan angin di Kota Pekanbaru.

Tahapan peramalan menggunakan model fungsi transfer dengan deret gangguan
diantaranya:
1. Melakukan pemeriksaan kestasioneran pada data variabel endogen (curah hujan) dan data

variabel eksogen (kecepatan angin).
a. Plot Data Deret Waktu.
b. Uji Unit Akar melalui Uji KPSS.

2. Melakukan identifikasi model ARIMA pada variabel endogen dan eksogen.
a. Diagram FAK dan FAKP.
b. Identifikasi Model ARIMA
c. Estimasi Parameter.

3. Melakukan pemutihan (prewhitening) pada kedua variabel.
4. Melakukan identifikasi korelasi silang untuk orde b, r, dan s.

a. Diagram CCF dan perhitungan korelasi silang.
b. Penentuan orde b, r, dan s.

5. Melakukan identifikasi nilai fungsi respon impuls.
6. Melakukan penetapan model fungsi transfer dan identifikasi parameter.
7. Melakukan identifikasi model ARIMA untuk deret gangguan (noise).

a. Plot dan diagram FAK serta FAKP dari model deret gangguan.
b. Model ARIMA dari model deret gangguan.
c. Penentuan nilai dari koefisien pada model deret gangguan.
d. Persamaan model deret gangguan.

8. Melakukan penggabungan model fungsi transfer dengan deret gangguan.
9. Melakukan peramalan curah hujan Kota Pekanbaru
10. Melakukan perbandingan hasil ramalan yang diperoleh dengan data aktual curah hujan

Kota Pekanbaru.

IV. MODEL FUNGSI TRANSFER DENGAN DERET GANGGUAN UNTUK
MERAMALKAN CURAH HUJAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kestasioneran dari kedua
variabel melalui plot data dan uji KPSS yang dilakukan. Apabila dihasilkan plot data yang
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tidak mengalami trend (kenaikan atau penurunan) maka diasumsikan data telah stasioner.
Sebaliknya, apabila mengalami trend, maka diasumsikan stasioner. Uji unit akar melalui Uji
KPSS menjadi penentu apakah data telah stasioner atau tidak.

(a) (b)
Gambar 1. Plot Data Curah Hujan (a) dan Kecepatan Angin (b) Kota Pekanbaru Tahun 2010-

2020
Gambar 1(a) menunjukkan data curah hujan telah stasioner dikarenakan grafik yang tidak
mengalami trend. Setelah dilakukan uji KPSS diperoleh nilai stastik < nilai kritis sehingga
data curah hujan sebagai variabel endogen telah stasioner. Gambar 1(b) menunjukkan data
curah hujan belum stasioner dikarenakan grafik yang mengalami trend. Setelah dilakukan
differencing satu kali, diperoleh uji KPSS diperoleh nilai stastik < nilai kritis sehingga data
kecepatan angin telah stasioner setelah dilakukan differencing, sehingga kedua variabel telah
stasioner dan tahap selanjutnya yaitu menententukan model ARIMA.

Model ARIMA diperoleh menggunakan diagram FAK dan FAKP serta perhitungan
manual untuk memperoleh nilai koefisiennya. Varibel endogen curah hujan menghasilkan
diagram FAK dan FAKP sebagai berikut:

(a) (b)
Gambar 2. Diagram FAK dan FAKP Curah Hujan (a) dan Kecepatan Angin (b)

Gambar 2(a) menunjukkan ciri-ciri model autoregressive (AR) untuk pola musiman
dikarenakan diagram FAK dapat dilihat nilai autokorelasi pada lag 12 (lag 1) dan lag 24 (lag
2) turun secara eksponensial (dies down). Pada diagram FAKP terpotong (cut off) pada lag 12
(lag ) sehingga variabel endogen curah hujan memiliki model ARIMA (0, 0, 0)(1, 0, 0)(12).
Gambar 2(b) menunjukkan ciri-ciri model moving average (MA) untuk pola non musiman
dikarenakan pada diagram FAK yang terpotong setelah lag pertama (cut off after lag 1) dan
diagram FAKP yang turun secara eksponensial (dies down) dengan koefisien sebesar:

Tabel 2. Model MA(1) untuk Kecepatan Angin
Bentuk Koefisien Standard Error T-value P-value
MA(1) -0,8012 0,0632 -12,675 <0,0001

sehingga persamaan untuk model ARIMA dari kecepatan angin menjadi:

�� = (1 − −0,8012 �)�� ∙
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Selanjutnya, dilakukan prewhitening (pemutihan) kedua variabel dengan tujuan
menghilangkan seluruh pola yang diketahui agar yang tersisa hanya white noise. Pemutihan
pada variabel eksogen menggunakan parameter ��, dengan persamaan:

�� = �� + 0,8012��−1 ∙
sedangkan pemutihan variabel endogen menggunakan parameter �� yaitu:

�� = �� + 0,8012��−1 ∙
Setelah diperoleh data kedua variabel yang telah di prewhitening, selanjutnya
mengidentifikasi korelasi silang untuk besarnya orde b, r dan s melalui diagram CCF (Cross
Corelation Function) dan perhitungan manual menggunakan persamaan (2).

Gambar 3. Diagram CCF dari Curah Hujan dan Kecepatan Angin
Dari Gambar 3 diidentifikasi korelasi silang antara data curah hujan dan kecepatan angin
melalui nilai pada parameter b, r, dan s. Pada lag pertama dihasilkan garis yang signifikan
sehingga disimpulkan b sebesar nol, artinya tidak ada penundaan yang terjadi. Sedangkan
untuk nilai s dapat dilihat bahwa setelah lag pertama, terdapat jeda selama dua lag yang tidak
signifikan baru muncul lag yang signifikan pada lag ketiga sehingga s bernilai dua. Kemudian,
disimpulkan r sebesar nol dan nilai r dapat dilihat grafik bobot respon impuls (Montgomery,
2015). Dengan demikian, diperoleh nilai dari parameter b, r, dan s yaitu (0, 0, 2).

Kemudian, nilai korelasi silang yang diperoleh dari persamaan (2) digunakan untuk
menentukan nilai fungsi respon impuls menggunakan persamaan (4) diperoleh:

��=0 =
���
���
��� 0 =− 0,1067.

��=1 =
���
���
��� 1 = − 0,1905.

��=2 =
���
���
��� 2 = − 0,4077.

Nilai b, r, dan s sebesar (0, 0, 2) menghasilkan persamaan model fungsi transfer dari kedua
variabel sebagai berikut:

� � �� = (�0 − �1� − �2�2)�� ∙

Selanjutnya dilakukan estimasi dari nilai �0, �1, �2 dihasilkan:

Nilai dari �0, �1, �2 telah diperoleh dari nilai fungsi respon impuls yaitu:

Fungsi

�0 = �0 , � = �
�1 =− �1, � = � + 1
�2 = −�2, � = � + 2
�3 = 0 , � > � + �

�0 = �0 =− 0,1067 .
�1 = −�1 = 0,1905
�2 =− �2 = 0,4077.
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respon impuls menghasilkan grafik dan diagram FAK dan FAKP yang berguna untuk
memprediksi model ARIMA pada deret gangguan. Grafik model deret gangguan dan diagram
disajikan pada Gambar 4.

.
Gambar 4. Diagram FAK dan FAKP Model Deret Gangguan

Berdasarkan diagram FAK dan FAKP disimpulkan bahwa model ARIMA untuk deret
gangguan yaitu (1, 0, 0) atau AR(1) dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Model AR(1) untuk Deret Gangguan
Bentuk Koefisien Standard Error T-value P-value
AR(1) 0,99 0,0039 12,9 <0,0001

Model AR (1) untuk deret gangguan memiliki persamaan yaitu:
�� =

��
1 − �1�

∙

Model fungsi transfer dengan deret gangguan merupakan penggabungan dari model fungsi
transfer dan model deret gangguan yang telah diperoleh. Dari pembahasan diatas dapat
disimpulkan model fungsi transfer dengan deret gangguan untuk curah hujan dan kecepatan
angin sebagai berikut:

�� = �0 − �1� − �2�2 �� +
��

1 − �1�
.

disederhanakan menjadi:

�� = �0�� − �0�1��−1 − �1��−1 + �1�1��−2 − �2��−2 +
�2�1��−3 + �1��−1 + �� .

dengan nilai dari setiap koefisien yang ada didalam model fungsi transfer yaitu:

�0 = − 0,1067.
�1 = 0,1905.
�2 = 0,4077.
�1 = 0,99.

Hasil peramalan curah hujan menggunakan model fungsi transfer dengan deret gangguan
disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Peramalan Curah Hujan Kota Pekanbaru Tahun 2021

Data Tahun Bulan Hasil Ramalan
Curah Hujan (mm)

133 Januari 71,0454859
134 Februari 255,5074723
135 Maret 241,8802639



9

2021

136 April 386,2153498
137 Mei 561,6579508
138 Juni 79,5513163
139 Juli 306,7808008
140 Agustus -128,4527552
141 September 186,1312783
142 Oktober 297,0112783
143 November 324,7312783
144 Desember 322,7512783

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa dalam tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Mei sebesar 561 mm sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus sebesar -128 mm.
Hasil perbandingan antara ramalan dengan data aktual curah hujan 2021 disajikan dalam
Gambar 5.

Gambar 5. Perbandingan antara hasil ramalan dengan data aktual curah hujan

Gambar 5 menunjukkan bahwa antara hasil ramalan dan data aktual memiliki perbedaan yang
cukup signifikan, dimana pada data aktual curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April 2021,
sedangkan pada data ramalan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021. Pola curah
hujan yang dihasilkan pada ramalan dan data aktual curah hujan 2021 memiliki pola yang
hampir sama yang dapat dilihat dari trend naik dan turun yang beriringan terutama di akihr
tahun, curah hujan yang dihasilakn hampir memiliki grafik yang sama. Setelah dilakukan
perhitungan MAPE, diperoleh persentase MAPE sebesar 14% yang dikategorikan ke dalam
hasil peramalan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4 diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Peramalan curah hujan Kota Pekanbaru periode Januari 2021 hingga Desember 2021

menghasilkan curah hujan berkisar antara -128 mm hingga 561 mm.
2. Ramalan curah hujan Kota Pekanbaru tahun 2021 menggunakan model fungsi transfer

dengan deret gangguan memiliki MAPE sebesar 14% yang masuk dalam hasil peramalan
yang baik, sehingga model fungsi transfer dengan deret gangguan bisa digunakan sebagai
metode peramalan kedepannya.

3. Curah hujan Kota Pekanbaru tahun 2021 baik dari hasil ramalan maupun data aktual
sama-sama masik dalam kategori rendah-tinggi, sehingga dapat dinyatakan bahwa curah
hujan Kota Pekanbaru tahun 2021 berkategori rendah-tinggi.
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