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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali antara kesadaran akan terjadinya 

suatu peristiwa di masa depan dan kejadian nyata peristiwa itu, dipisahkan oleh 

waktu yang cukup lama. Beda waktu inilah yang merupakan alasan utama 

dibutuhkannya suatu perencanaan dan peramalan. Peramalan merupakan suatu 

proses yang bertujuan menduga suatu kejadian yang akan datang dan merupakan 

alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien (Makridakis et 

al. 1995). 

Forecasting atau peramalan merupakan kebutuhan yang penting dalam 

kehidupan sehari-hari, baik untuk meramalkan cuaca, pemasaran, memprediksi 

jumlah penduduk, hingga suatu penyakit yang perlu diramalkan jumlah untuk 

penanganan dan kebijakan di masa depan. Metode peramalan melalui analisis 

suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel atau fungsi waktu, dikenal 

sebagai metode hubungan time series. 

Time Series Model merupakan suatu metode statistik yang memodelkan 

suatu data pengamatan yang diambil secara runtun waktu baik perjam, harian, 

mingguan, bulanan, semesteran, triwulan, kuartalan, maupun tahunan. Time series 

sangat tepat dipakai untuk meramalkan kondisi yang berpola dan cukup konsisten 

dalam periode waktu yang lama, sehingga pola tersebut masih akan teteap 

berlanjut. Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut 
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terdiri dari komponen-komponen, yaitu: Pola kecenderungan (T), Pola 

siklus/cycle (C), Pola musim (S), Variasi acak (R). 

Metode time series yang umum digunakan adalah ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average). ARIMA sangat efektif digunakan untuk 

memodelkan data yang tidak stasioner, yang ditunjukkan oleh plot ACF yang 

turun secara eksponensial atau membentuk gelombang sinus. Metode ARIMA 

dipilih karena model ini cocok digunakan untuk semua jenis data yang stasioner 

maupun yang nonstasioner. Apabila data belum stasioner, maka dapat dilakukan 

differencing terlebih dahulu. 

Metode peramalan ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

mempunyai beberapa perkembangan, diantaranya adalah metode SARIMA 

(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) dan ARFIMA 

(Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average). Metode SARIMA 

digunakan untuk menangani pola data musiman dengan model (p,d,q)(P,D,Q)s, 

sedangkan metode ARFIMA dapat digunakan untuk metode jangka panjang 

maupun jangka pendek dengan model. 

Pemodelan ARFIMA sebenarnya lebih aplikatif dan akurat dalam 

memodelkan data dibandingkan dengan model ARIMA, akan tetapi masih 

terdapat beberapa kesulitan dalam peramalannya. Proses peramalan model 

ARFIMA tidak semudah model ARIMA, baik secara matematik maupun secara 

komputasi. ARIMA relatif sama dengan metode penaksiran melalui metode 

ARFIMA secara langsung. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang 

digunakan untuk peramalan (Gumgum, 2009). 
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang 

 padat. Penduduk Jawa Timur menurut hasil sensus penduduk pada tahun 1980, 

1990, 2000, dan 2010 berturut-turut berjumlah 29.188.852 jiwa, 32.503.815 jiwa, 

34.765.998 jiwa dan 37.476.757 jiwa.  

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur Tahun 1980-2010 

          Sumber Data Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 

Sensus Penduduk 1980 

Sensus Penduduk 1990 

Sensus Penduduk 2000 

Sensus Penduduk 2010 

29.188.852  jiwa 

32.503.815  jiwa 

34.765.998  jiwa 

37.476.757  jiwa 

1,49 

1,08 

0,70 

0,76 
Sumber: Data BPS Jawa Timur Tahun 1980-2010 

 

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, sehingga perlu 

dilakukan program pembatasan angka kelahiran. Program pembatasan angka 

kelahiran di Indonesia dikenal dengan program keluarga berencana yang disingkat 

dengan KB. Pembatasan kelahiran tersebut bertujuan tidak hanya untuk 

membatasi angka kelahiran tetapi juga mengurangi angka mortalitas ibu dan anak 

(Depkes RI, 2011 :1).  

Jumlah peserta program Keluarga Berencana (KB) di Jawa Timur terus 

meningkat. Pada 2012 jumlah peserta KB Baru mencapai 1.257.507 peserta atau 

116,50 persen, jika dibandingkan dengan 2011 yang mencapai 108,22 persen. 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan 

melakukan percepatan pada pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (KKB) pada 2013-2014. 

Ada banyak macam alat kontrasepsi yang tengah banyak digunakan oleh 

masyarakat, salah satunya adalah IUD (Intra Uterine Device). IUD merupakan 
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alat kontrasepsi jangka panjang atau lebih sering disebut AKDR (Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim). Masyarakat pada umumnya lebih senang menggunakan alat 

kontrasepsi pil atau suntik jika dibandingkan dengan IUD karena mereka 

menganggap lebih sederhana. Pemerintah kini lebih menekankan penggunaan alat 

kontrasepsi jangka panjang, salah satunya yaitu IUD. Pemakaian KB IUD ini 

dikarenakan penggunaannya lebih efektif dan lebih murah jika dibandingkan 

dengan suntik atau pil KB. 

Penggunaan jenis KB suntik dan pil akan efektif apabila pemakaiannya 

rutin, namun ketika lupa menyuntik atau meminum pil, risiko KB akan bisa gagal 

bahkan dapat terjadi kehamilan. Sementara untuk alat kontrasepsi jangka panjang 

jenis IUD, implant, dan MOW, risiko kegagalannya relatif kecil dan lebih murah 

karena pemanfaatannya jangka panjang. 

Berdasarkan Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat 

Kabupaten/Kota Sistem Informasi Kependudukan Dan Keluarga (SIDUGA) yang 

didapatkan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Jombang dari tahun 2009 hingga bulan September tahun 2014, 

menggambarkan bahwa pencapaian peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang 

cenderung naik turun atau bisa dikatakan tidak stabil. 

Pada penelitian ini peneliti memilih metode ARIMA untuk digunakan 

dalam meramalkan jumlah peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang. Metode 

ARIMA ini cocok digunakan untuk meramalkan jumlah peserta KB baru IUD di 

Kabupaten Jombang karena pola data tidak stasioner dan terdapat data yang 

historis. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penggunaan model peramalan tergantung pada jenis atau pola data yang 

dapat menyebabkan adanya keterbatasan dalam aplikasinya untuk peramalan, 

sehingga besar peramalan dengan teknik peramalan klasik menggunakan metode 

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), karena metode ARIMA 

dapat digunakan hampir pada semua jenis atau pola data. 

Menurut teori, metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis adalah data yang sudah 

stasioner. Data peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang yang tercatat di 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang 

belum dipastikan bahwa data tersebut sudah stasioner, apabila data belum 

stasioner maka harus distasionerkan terlebih dahulu dengan melakukan proses 

differencing. 

Peramalan metode time series ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) mempunyai beberapa model yaitu AR, MA, ARMA dan ARIMA. Data 

peserta KB IUD di Kabupaten Jombang belum diketahui bagaimana model 

peramalan yang tepat, sehingga akan dilihat bagaimana pola dan model peramalan 

jumlah pencapaian peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang. 

Aplikasi menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated 

Moving Average) belum pernah dilakukan menggunakan data jumlah pencapaian 

peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang. Adanya data jumlah pencapaian 

peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang yang tercatat setiap bulannya di 

BKKBN Kabupaten Jombang, menguatkan peneliti untuk memilih metode ini 
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karena terdapat data yang historis. Selain itu, ARIMA menggunakan nilai masa 

lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka 

pendek yang akurat. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan peramalan jumlah 

pencapaian peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang menggunakan metode 

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola dan hasil peramalan jumlah 

pencapaian peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2016 

dengan menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average)?”. 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengaplikasikan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) dalam meramalkan jumlah pencapaian peserta KB baru IUD di 

Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2016. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Menstasionerkan data jumlah pencapaian peserta KB baru IUD di 

Kabupaten Jombang bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2014. 

b. Menemukan pola dan model peramalan jumlah pencapaian peserta KB 

baru IUD di Kabupaten Jombang dengan menggunakan analisis deret 

berkala ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERAMALAN JUMLAH PENCAPAIAN PESERTA KB BARU IUD 
DI KABUPATEN JOMBANG DENGAN METODE ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

CHARISMA ARIANTI



7 

 

c. Mengetahui hasil peramalan jumlah pencapaian peserta KB baru IUD di 

Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan analisis 

deret berkala ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Instansi 

Penelitian ini memperoleh hasil jumlah pencapaian peserta KB baru IUD 

di Kabupaten Jombang, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program di 

masa yang akan datang. Model peramalan yang diperoleh dapat digunakan untuk 

memantau jumlah pencapaian peserta KB baru IUD di Kabupaten Jombang. 

1.5.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan metode time series. 

1.5.3 Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu upaya mengaplikasikan teknik 

analisis statistik serta sebagai upaya untuk pendalaman ilmu statistika dan 

pengembangan wawasan. Peneliti dapat meramalkan jumlah pencapaian peserta 

KB baru IUD di Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2016 tiap bulannya. 
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