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ABSTRAK 

 Pemodelan fungsi transfer adalah suatu model yang menggambarkan nilai 

prediksi masa depan berdasarkan pada nilai-nilai masa lalu dari time series itu 

sendiri(output series atau 𝑍𝑡) dan berdasarkan satu atau lebih time series yang 

berhubungan dengan output series tersebut yaitu variable input(𝑋𝑡).Di dalam 

skripsi ini dijelaskan penerapan model fungsi transfer multi input dalam 

melakukan prediksi uang kartal di Bank Indonesia berdasarkan pengaruh dari 

harga minyak mentah dunia (𝑋1𝑡) dan tabungan valuta asing(𝑋2𝑡) periode Januari 

2010 sampai Juni 2018. Dalam melakukan pemodelan fungsi transfer multi input 

ada berbagai tahapan yang perlu dilakukan yaitu melihat kestasioneran data deret 

output (𝑍𝑡) dan deret input (𝑋𝑖𝑡), menentukan model ARIMA terbaik deret output 

(𝑍𝑡) dan deret input (𝑋𝑖𝑡), melakukan prewhitening, menentukan orde (b,r,s) 

melalui plot cross-correlations (CCF), dan menentukan model terbaik fungsi 

transfer dengan menguraikan orde (b,r,s) beserta deret gangguan (nt). Berdasarkan 

proses analisis diperoleh model fungsi transfer multi input: 

 

𝑍𝑡 = −6,14674𝑋1𝑡−9
∗ + 6,14674𝑋1𝑡−10

∗ + 6,14674𝑋1𝑡−21
∗ −

6,14674𝑋1𝑡−22
∗ + 13,6316𝑋2𝑡−9

∗ − 13,6316𝑋2𝑡−10
∗ − 13,6316𝑋2𝑡−21

∗ +
13,6316𝑋2𝑡−22

∗ +  𝑎𝑡 − 0,66231 𝑎𝑡−1+ 𝑍𝑡−1+ 𝑍𝑡−12 − 𝑍𝑡−13. 

Dari model dapat dijelaskan bahwa kenaikan uang kartal di Bank Indonesia 

dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah dunia 9 bulan sebelumnya dan 

22 bulan sebelumnya, serta dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah 

dunia 10 bulan sebelumnya dan 21 bulan sebelumnya.  Selain itu kenaikan uang 

kartal di Indonesia juga dipengaruhi oleh penurunan tabungan valuta asing 10 

bulan sebelumnya dan 21 bulan sebelumnya, serta dipengaruhi oleh kenaikan 

tabungan valuta asing 9 bulan sebelumnya dan 22 bulan sebelumnya. Uang kartal 

di Bank Indonesia juga dipengaruhi oleh uang kartal bulan sebelumnya, 12 bulan 

sebelumnya dan 13 bulan sebelumnya, serta dipengaruhi oleh residual bulan ini 

dan bulan sebelumnya. 

 

 

Kata kunci : Fungsi transfer multi input, Prediksi, Uang kartal, Harga minyak 

mentah dunia, Tabungan valuta asing. 
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