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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang memegang 

peranan sangat penting dalam semua perekonomian. Dampak langsung dari naik 

turun harga minyak mentah adalah perubahan biaya-biaya operasional yang akan 

mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi akan terkoreksi (Novitasari, 

2013). Kenaikan harga minyak dunia tidak memberikan banyak pengaruh positif 

terhadap perekonomian Indonesia (Yanuar, 2013). Gejala naik turun minyak 

mentah sendiri sudah terjadi sejak tahun 2000. Gejala tersebut disebabkan adanya 

presepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang tersedia. Tim 

harga minyak Indonesia menyatakan, penurunan harga minyak mentah Indonesia 

tersebut sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah utama di pasar 

internasional (Okezone, 2015). 

Perkembangan harga minyak mentah Indonesia akhir-akhir ini 

mengalami tren turun sepanjang awal Januari maka hal tersebut menyebabkan 

grafik harga minyak mentah mengalami fluktuatif. Ketidakstabilan harga minyak 

mentah tersebut diawali dengan adanya kenaikan minyak bumi pada bulan 

November 2014 (Jawa Pos, Februari 2015). Harga rata-rata minyak mentah 

Indonesia (ICP)  pada November 2014 sebesar US$ 75,39 per barel atau turun 

US$ 8,33 per barel (10 persen) dari posisi sebelumnya US$ 83,72 per barel (CNN 

Indonesia, 2014). Penurunan ICP tersebut sejalan dengan perkembangan harga 
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minyak mentah utama di pasar internasional. Harga minyak mentah WTI (Nymex) 

tercatat turun sebesar US$ 8,53 per barel menjadi US$ 75,81 per barel, diikuti 

Brent (ICE) yang turun US$ 8,42 per barel menjadi US$ 79,63 per barel. Harga 

minyak mentah dunia yang tidak konstan menyebabkan pemerintah mengalami 

kerugian sejak tahun 2009 sampai 2014 terutama berkaitan dengan kasus bahan 

bakar bersubsidi. Perekonomian Indonesia menjadi sangat tidak stabil dengan 

adanya kasus naik turunnya harga minyak mentah. Pemerintah sendiri selalu 

menjadikan patokan harga minyak mentah sebagai penentu harga sandang pangan. 

Jika harga minyak mentah mengalami kenaikan maka harga sandang terutama 

bahan bakar pangan juga akan naik. Hal itu tidak sebanding dengan adanya 

penurunan harga minyak mentah, maka harga kebutuhan pokok tidak akan dengan 

mudahnya menurunkan harga seiring dengan penurunan harga minyak mentah. 

Penelitian yang dilakukan Nurani (2002) tentang pemodelan kurva 

produksi minyak bumi menggunakan model generalisasi s-tar. Penelitian tersebut 

hanya menjelaskan bahwa model GS-TAR(1;1) dapat digunakan untuk pemodelan 

kurva produksi minyak bumi di lapisan vulkanik yang memiliki karakteristik 

heterogen dan diasumsikan setiap lokasi memiliki parameter yang berbeda satu 

sama lain. Hasil tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

pengujian ulang dengan metode yang berbeda yaitu dengan menggunakan metode 

Time Series, dimana akan dilakukan peramalan untuk masa yang akan datang. 

Analisis data runtun waktu adalah serangkaian data hasil pegamatan 

terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala atau variabel yang diambil dari waktu ke 

waktu dan dicatat menurut urut-urutan waktu terjadinya kemudian disusun sebagai 
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data statistik (Wei, 2006). Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) sangat berguna dalam memodelkan deret time series (Enders, 1995). 

Dalam skripsi Mangu (2014), menurut Enders (1995) model ARIMA 

(Autoregressive Integrated Moving Average) sangat berguna dalam memodelkan 

deret time series dengan asumsi variansi residual adalah konstan (homoscedastic). 

Namun dalam aplikasinya, pemodelan dengan menggunakan ARIMA kurang tepat 

apabila digunakan dalam bidang ekonomi karena banyak dijumpai bahwa 

volatilitasnya sangat ekstrim, khususnya dalam pergerakan pasar harga minyak. 

Kondisi ini ditandai dengan adanya fluktuasi proses yang tidak menentu, kadang 

fluktuasinya relatif tinggi kadang-kadang juga relatif rendah yang silih berganti 

satu dengan yang lain. Tingginya volatilitas data ini, maka perlu dirancang sebuah 

model pendekatan untuk mengukur persoalan volatilitas residual (Enders, 1995). 

Robert Engle (1982) merupakan ahli ekonometrika yang memperkenalkan 

pertama kali persoalan heteroscedastic variansi residual dalam data runtun waktu.  

Dalam skripsi Mangu (2014), Tsay (2002) menyatakan bahwa 

pendekatan model time series jika variansi yang tidak konstan dapat digunakan 

model ARCH, GARCH, maupun IGARCH. Model ARCH dan model GARCH telah 

banyak digunakan untuk mendeskripsikan volatilitas suatu time series terutama 

pada data-data tentang ekonomi dan indeks berjangka, tetapi dalam penerapannya 

model ARCH dan model GARCH memiliki beberapa kekurangan diantaranya 

adalah ketidakmampuannya untuk melihat transisi atau perubahan perilaku antara 

volatilitas rendah dan volatilitas tinggi. Model ARCH dan model GARCH tersebut 

dimodifikasi menggunakan model Integrated Generakized Autoregressive 
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Conditional Heteroscedastic (IGARCH). Penggunaan model IGARCH jauh lebih 

baik dibandingkan dengan model ARCH dan model GARCH untuk meramalkan 

suatu volatilitas dalam periode observasi yang relatif panjang (Tsay, 2002). 

Model IGARCH pertama kali diperkenalkan oleh Engle dan Bollerslev 

pada tahun 1986 (Berkes, 2005). IGARCH merupakan bentuk khusus dari model 

ARCH dan model GARCH, dengan jumlah seluruh koefisien error serta 

variansinya sama dengan satu. Tsay (2002) menuliskan bahwa jika polinomial AR 

(Autoregressive) pada persamaan GARCH (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedastic) memiliki sebuah unit-root, maka GARCH disebut 

IGARCH. Unit-root disebut juga sebagai unit-root non-stasionary yang 

menunjukan deret waktu yang tidak stasioner. IGARCH, seperti yang telah 

dituliskan sebelumnya, adalah model time series dengan kasus heteroscedastic 

yang tidak stasioner, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model 

IGARCH terdapat proses unit-root, dan jika proses unit-root pada model IGARCH 

mengikuti proses AR (1) dengan nilai parameter sama dengan satu, maka model 

IGARCH dapat ditulis sebagai IGARCH (1,1). Proses pembentukan model 

IGARCH dilakukan secara bertahap, dimulai dengan prosedur pembentukan 

model GARCH pada data S&P 500 index yang menghasilkan model GARCH (1,1) 

dengan jumlah nilai parameter yang mendekati satu, kemudian memodelkan ulang 

data S&P 500 index sebagai model IGARCH (1,1) dan mengestimasi  parameter-

parameternya berdasarkan model IGARCH (1,1) (Tsay, 2002). 

Estimasi model yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah 

metode Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE adalah model estimasi 
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parameter dari suatu distribusi probabilitas yang didasarkan pada fungsi 

likelihood. Berdasarkan uraian tersebut pada skripsi ini akan memodelkan harga 

minyak mentah Indonesia, meramalkan harga minyak mentah Indonesia dan 

menganalisis hasil peramalan harga minyak mentah Indonesia menggunakan 

pendekatan time series berdasarkan model IGARCH untuk memprediksi harga 

minyak mentah di masa yang akan datang sebagai dasar penentuan kebijakan 

pemerintah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pemodelan harga minyak mentah Indonesia berdasarkan data 

tahun 2005-2014 menggunakan pendekatan time series berdasarkan model 

IGARCH? 

2. Bagaimanakah meramalkan dan menganalisis hasil peramalan harga minyak 

mentah Indonesia berdasarkan data tahun 2015 menggunakan pendekatan 

time series berdasarkan model IGARCH? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memodelkan harga minyak mentah Indonesia berdasarkan data tahun 2005-

2014 menggunakan pendekatan time series berdasarkan model IGARCH  
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2. Meramalkan dan menganalisis hasil peramalan harga minyak mentah 

Indonesia berdasarkan data tahun 2015 menggunakan pendekatan time series 

berdasarkan model IGARCH 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat meramalkan harga minyak mentah Indonesia periode yang akan 

datang 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan untuk pemerintah dan 

pihak yang berkepentingan dalam menentukan langkah antisipasi dalam 

membuat kebijakan moneter 

3. Menerapkan ilmu statistika khususnya masalah IGARCH di dalam 

pemodelan data harga minyak mentah Indonesia. 

4. Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi pembaca yang tertarik untuk 

meneliti hal yang sama bagi peneliti selanjutnya 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari skripsi ini adalah data yang diperoleh mengenai 

harga minyak mentah Indonesia mulai periode bulan Januari 2005 hingga Mei 

2015. 
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