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Abstrak— Data musiman merupakan fenomena alam yang sering terjadi. Proses 

musiman yang terbentuk mengikuti pola sinusoidal misalnya curah hujan, data seperti 

ini dapat dimodelkan dengan melibatkan fungsi trigonometri yaitu sinus dan cosinus. 

Model Regresi Spektral merupakan model peramalan yang memungkinkan untuk 

meramalkan pola sinusoidal yang terbentuk oleh pola curah hujan. Dalam penelitian 

ini, dilakukan analisis untuk data yang mempunyai pola musiman diantaranya data 

AirPassengers, CO2 dan data curah hujan. Walaupun ketiga data tersebut mempunyai 

pola musiman, tetapi ketiganya mempunyai karaketristik yang berbeda. Untuk itu 

Metode regresi spektral akn digunakan untuk mengolah ketiga data musiman tersebut. 

Pola musiman dari ketiga data tersebut, di  plot lalu orde spektralnya ditentuukan y 

kemudian dilakukan peramalan dengan menggunakan bantuan software R (OSSR). 

MAPE digunakan untuk mengukur kebaikan peramalan dari hasil yang didapat. 

Kata kunci: Curah Hujan, OSSR, Regresi Spektral. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti 

salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di  

atas titik leleh es di dekat dan di  atas permukaan Bumi. Di Bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air 

di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang 

mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan 

udara atau penambahan uap air ke udara. 

Prakiraan Presipitasi Kuantitatif (disingkat PPK; QPF dalam bahasa Inggris) adalah perkiraan 

jumlah presipitasi cair yang terkumpul dalam periode tertentu di suatu daerah. PPK akan diperinci ketika 

jenis presipitasi terukurkan yang mencapai batas minimal merupakan prakiraan untuk setiap am selama 

periode sah PPK. Model prakiraan memperlihatkan sensitivitas tertentu terhadap tingkat kelembapan di 

lapisan pelindung planet, atau di tingkat terendah atmosfer yang menurun seiring ketinggiannya. PPK 

dapat dibuat dengan dasar prakiraan jumlah kuantitatif atau kemungkinan prakiraan jumlah kualitatif. 

Teknik prakiraan citra radar memperlihatkan kemampuan yang lebih tinggi daripada prakiraan model 

dalam 6 hingga 7 jam waktu citra radar. Prakiraan dapat diverifikasi melalui pemakaian pengukur hujan, 

prakiraan radar cuaca, atau keduanya. Berbagai skor kemampuan dapat ditentukan untuk mengukur nilai 

prakiraan curah hujan. 

Presipitasi, khususnya hujan, memiliki dampak dramatis terhadap berbagai sektor kehidupan 

salah satunya sektor  pertanian. Semua tumbuhan memerlukan air untuk hidup, sehingga hujan (cara 

mengairi paling efektif) sangat penting bagi pertanian. Pola hujan biasa bersifat vital untuk kesehatan 

tumbuhan, terlalu banyak atau terlalu sedikit hujan dapat membahayakan, bahkan merusak panen. 

Kekeringan dapat mematikan panen dan menambah erosi, sementara terlalu basah dapat mendorong 

pertumbuhan jamur berbahaya. Tumbuhan memerlukan beragam jumlah air hujan untuk hidup. Misalnya, 

kaktus tertentu memerlukan sedikit air, sementara tanaman tropis memerlukan ratusan inci hujan per 

tahun untuk hidup. 

Di daerah musim hujan dan kemarau, nutrien tanah tersapu dan erosi meningkat selama musim 

hujan. Hewan memiliki strategi adaptasi dan bertahan hidup di wilayah basah. Musim kemarau 

sebelumnya mengakibatkan kelangkaan makanan menjelang musim hujan, karena tanaman panen harus 
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tumbuh terlebih dahulu. Negara-negara berkembang mencatat bahwa penduduknya memiliki fluktuasi 

berat badan musiman karena kelangkaan makanan sebelum panen pertama yang terjadi pada akhir musim 

hujan. Hujan dapat ditampung menggunakan tangki air hujan; diolah agar dapat dikonsumsi, non-

konsumsi dalam ruang atau irigasi. Hujan berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir 

bandang.  

 Penelitian tentang data musiman telah dilakukan oleh banyak peneliti, seperti [1], meramalkan 

anomali curah hujan kota sumedang menggunakan Metode Pemodelan fungsi Transfer dan Metode 

Singular Spectrum Analysis. [2], Metode peramalan Multivariate Singular Spectrum Analysis (MSSA) 

pada kasus curah hujan bulanan kota Semarang. [3], Perbandingan peramalan curah hujan di wilayah 

Bandara Juanda Surabaya menggunakan Singular Spectrum Analysis (SSA) dan Seasonal-ARIMA 

(SARIMA) dari ketiga penelitian tersebut menunjukan bahwa data musiman maerupakan data yang cukup 

menarik untuk diteliti terutama data tentang curah hujan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukannya peramalan tentang tingkat curah 

hujan agar dapat dilakukan persiapan akan terjadinya banjir yang disebabkan oleh hujan yang cukup 

lebat. Penelitian tentang curah hujan untuk berbagai metode dapat dilihat di [4]. Dalam penelitian ini akan 

di kaji data yang mempunyai pola musiman diantaranya AirPassengers, CO2 dan Curah Hujan di 

Denpasar.  

II. METODE PENELITIAN 

  Dalam penelitian model yang digunakan adalah model persamaan Fourier Series Analysis 

(FSA), model ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Fourier, seorang matematician dan physicist 

berkebangsaan Prancis. Menurut Fourier, setiap pengamatan yang mempunyai sifat periodisitas 

(perulangan) dapat dinyatakan dalam bentuk trigonometri fungsi sinus dan kosinus. Kemudian [5] 

mengembangkan menjadi spektral model dan di aplikasikan untuk meramalkan di dunia bisnis. Model 

spektral ini dikembangkan dengan melibatkan window pada [6], tujuan melibatkan window ini adalah 

untuk memodelkan data yang tidak stasioner.  

Persamaan umum Model Fourier Series Analysis (FSA) atau yang dikenal juga dengan 

persamaan regresi spektral mempunyai persamaan sebagai berkut: 

        )1(sincos.....sincosˆ
110 tkbtkatbtatbaY kkot    

dengan; 

tŶ = Nilai fitted atau ramalan pada waktu ke-t, 

0a = Konstanta yang di gunakan untuk menentukan tingkat dari data deret waktu, 

0b = taksiran trend dari data deret waktu, 

,....,,, 2211 baba = koefisien yang mendefinisikan amplitude dan phase, 

nf 2 (Omega), 

k = Harmonik dari  . 

 Persamaan FSA di atas merujuk pada [7].Walaupun persamaan matematiknya sampai dengan 

orde k, akan tetapi biasaya hanya sampai orde ke-5. Ini dikarenakan jika ordenya lebih dari 5, maka 

persamaan tersebut tidak sederhana (parsimony) lagi.  

 Metode pemodelan dalam regresi spektral meliputi dua tahap, yang pertama adalah penentuan 

orde dari persamaan (langkah 1-9),  lalu langkah kedua melakukan peramalan dengan menggunakan 

persamaan di atas.  Setelah dilakukan peramalan ditentukan nilai MSE dan MAPE-nya dari data 
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outsample yang telah di tentukan. Penentuan data outsample disesuai kan dengan banyaknya pengamatan 

yang akan diramalkan (forecast).  

Langkah-langkah R Dengan Metode Spektral 

 Tentukan rata rata dari pembedaan musiman data deret waktu. Ini merupakan taksiran dari rata 

rata trend tahunan dengan persamaan ; 

)( 12 tt YYMean
.
 

1. Tentukan trend bulanan dengan membagi rata rata tahunan dengan dengan panjang musiman (S). 

 
S

YYMean tt 12
 

2. Pusatkan trend dari rata rata Yt dan rata rata dari waktu-t, kemudian tentukan persamaan garis 

trend-nya. 

3. Tentukan nilai trend untuk data awal dan data terakhir, t =1 dan t= N. 

4. Tentukan nilai deviasi dari trend dengan mengurangi proyeksi trend dari setiap data aktual untuk 

menghasilkan data runtun baru dengan data terpusat di nol (0).  

5. Input runtun detrended dan nilai trigonometri terhadap nilai regresi multipel nilai-nilai aktual 

detrended-nya adalah        ,....2sin,2cos,sin,cos tttt   

6. Cocokan koefisien model FSA (Fourier Series Analysis) terhadap nilai detended-nya dengan 

menggunakan model regresi multipel untuk mendapatkan koefisien-koefisien a1,b1, a2,b2, ....yang 

akan meminumkan jumlah kuadrat dari error. 

7. Hitung amplitudo untuk setiap frekuensi. Nilai amplitude dapat digunakan persamaan; 

 22

iii baA 
       (2)

 

8. Buang frekuensi-frekuensi yang Nilai Ai > 0,5. Jika frekuensi pada orde 1 dan 2 mempunyai 

nilai Amplitudo yang lebih besar dari 0,5 dan frekuensi pada orde 3 mempunyai amplitudo lebih 

kecil dari 0,5, maka data tersebut mempunyai persamaan regresi spektral dengan orde 2.  

9. Ramalkan nilai out-sample sesuai dengan orde yang telah ditentukan pada langkah 9, dengan 

memproyeksikan komponen-kompenon trend dan musiman-nya. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini melibatkan tiga (3) data yang mempunyai pola musiman tetapi mempunyai 

karakteristik yang berbeda. Pertama Data AirPassengers, data ini mempunyai pola musiman yang 

mengandung trend dan bersifat multiplikatif, Kedua Data CO2, data ini mempunyai pola musiman yang 

mengandung trend dan bersifat aditif sedangakan data yang  ke-tiga adalah data curah hujan di Kota 

Denpasar, data ini mempunyai pola musiman tapi tidak mengandung unsur trend. 

  
 

(a) AirPassengers (b) co2 (c) Curah Hujan Di Denpasar 

GAMBAR 1. JENIS DATA YANG MEMPUNYAI POLA MUSIMAN  
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 Sebelum di olah data diuji terlebih dahulu pola musimannya seperti pada [8] dengan 

menggunakan software R. Selain itu, macro R ini juga mendeteksi berapa periode dari data musiman yang 

di uji. Dari ketiga data di atas semuanya mempunyai peride 12. 

A. Data AirPassengers 

Data AirPassengers merupakan data tentang  banyaknya penumpang pesawat. 1949-1960, data bulanan 

sebanyak 144 dari Bulan Januari 1949- sampai Bulan Desember 1960.  Data ini tersedia di software R  

dengan mengetikan data( ) atau langsung tik di R-Console dengan nama AirPassengers. Plot dari data ini 

tampak seperti pada GAMBAR 1. (a). 

Dengan menggunakan langkah-langkah pada bagian dua (Metode Penelitian), diperoleh FSA 

berorde 2. Nilai MAPE untuk h =4 adalah 23,13 dan h = 12 adalah 9,11. Sedangkan nilai MSE untuk h =4 

adalah 21.834 dan h = 12 adalah 1,776.  

       tbtatbtatbaY ot  2sin2cossincosˆ
22110 

, 

Dengan Nilai ; 

a0 = 88,34; a1 = -42,33;  a2 = -2,16; 

b0 = 2,64; b1 = -17,93;  b2 = 24,47. 

Sehingga persamaannya sebagai berikut; 

       tttttYt  2sin47,242cos16,2sin93,17cos33,4264,234,88ˆ 
.
 

B. Data CO2 

Data CO2 merupakan data tentang  banyaknya penumpang pesawat. 1959-1997, data bulanan 

sebanyak 468 dari Bulan Januari 1959- sampai Bulan Desember 1997.  Data ini tersedia di software R 

dengan mengetikan data( ) atau langsung tik di R-Console dengan nama co2. Plot dari data ini tampak 

seperti pada GAMBAR 1. (b). 

Dengan menggunakan langkah-langkah pada bagian dua (Metode Penelitian), diperoleh FSA 

berorde 2. Nilai MAPE untuk h =4 adalah 1,62 dan h = 12 adalah 0,43. Sedangkan nilai MSE untuk h =4 

adalah 38,5 dan h = 12 adalah 3,02. 

   tbtatbaY ot  sincosˆ
110 

, 

Dengan ; 

a0 = 312,30;  a1 = -1,61; 

b0 = 0,11;  b1 = 2,32. 

Sehingga persamaannya menjadi ; 

   tttYt  sin32,2cos61,111,03,312ˆ 
.
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C. Data Curah Hujan 

Data Curah Hujan merupakan data tentang  tingkat curah hujan di Kota Denpasar 2010-2014 

selama lima tahun , data bulanan sebanyak 60 dari Bulan Januari 2010- sampai Bulan Desember 2014.  

Data ini diambil dari website BMKG Bali. Plot dari data ini tampak seperti pada GAMBAR 1. (c). 

Untuk membuat menjadi data deret waktu digunakan sintaks sebagai berikut ts(Yt, start=c(2010, 

1), end=c(2014, 12), frequency=12).  Kode start=c(2010, 1), menunjukan bahwa data dimulai di tahun 

2010 pada Bulan Januari, sedangkan kode end=c(2014, 12), menunjukan data diakhiri pada tahun 2014 

pada Bulan Desember, frequency =12 ,menunjukan periode data tersebut adalah 12. Berbeda dengan dua 

data sebelumnya karena data curah hujan bersifat stasioner maka data diinvers differencing terlebih 

dahulu agar pola trend terlihat sehingga model regresi spektralnya sesuai. 

 Dengan menggunakan langkah-langkah pada bagian dua (Metode Penelitian), diperoleh FSA 

berorde 1. Nilai MAPE untuk h =4 adalah 11,45 dan h = 12 adalah 33,26. Sedangkan nilai MSE untuk h 

=4 adalah 1.350.556 dan h = 12 adalah 6.512.124. 

   tbtatbaY ot  sincosˆ
110 

, 

Dengan ; 

a0 = 227,4;  a1 = -208,91; 

b0 = 190,54;  b1 = 197,68. 

Sehingga persamaannya menjadi ; 

   tttYt  sin68,197cos91,20854,1904,227ˆ 
,
 

 

 Dari hasil analisis data di atas ternyata Model AirPassengers ber-orde dua,sedangkan Model CO2 

dan Model Curah hujan ber-orde satu.  

Berdasarkan  hasil analisis dari ketiga data tersebut dengan menggunakan  metode Regresi 

Spektral M 

TABEL 1. HASIL ANALISIS DARI TIGA(3) DATA MUSIMAN 

Data Orde 
MAPE MSE 

h=4 h=12 h=4 h=12 

AirPassengers 2 23,13 9,11 21.834 1.776 

CO2 1 1,62 0,43 38,50 3,02 

Curah_Hujan 1 11,45 33,26 1.350.556 6.512.124 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari ketiga data musiman yang dianalisis tampak data CO2 yang menunjukan hasil terbaik, ini terlihat 

dari hasil MAPE dan MSE baik untuk periode peramalan (h) bernilai 4 maupun 12.Sedangkan untuk data 

AirPassengers berada pada urutan kedua ini terlihat dengan hasil MAPE khusunya pada h = 12. Sedangkan 

untuk data curah hujan menghasilkan peramalan yang kurang begitu baik ini terlihat dari MSE yang sangat 

besar, ini dikarenakan data curah hujan tidak mempunyai unsur trend seperti pada data AirPasengers 
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maupun data CO2. Maka perlu dilakukan transformasi atau anti differencing agar data musimannya 

mempunyai pola trend. 
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