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Tulislah jawaban Anda secara logis dan sistematis. Nilai maksimal akan diperoleh jika proses dan jawa-
ban akhir benar. Ingat bedakan indeks dan perkalian, misalnya Xt , Xt dan akan ada penalti berupa
pengurangan nilai jika tulisan Anda tidak jelas terbaca. Untuk jawaban yang memerlukan bantuan
komputer Anda dapat menggunakan R atau software lain. Untuk software yang memerlukan kode harap
cantumkan kodenya.

1. Pada soal berikut kita akan mempelajari bagaimana melakukan peramalan terhadap model deret
waktu nonstasioner langkah acak dengan hanyutan (random walk with drift). Model langkah acak
ini dinyatakan sebagai

Xt = Xt−1 + θ0 + εt . (1)

(a) Misalkan kita ingin meramalkan satu unit waktu ke masa depan. Sekarang kita ganti t dengan
t + 1 pada Persamaan (1) sehingga diperoleh

Xt+1 = Xt + θ0 + εt+1. (2)

Diketahui X1, X2, . . . , Xt−1, Xt , ambil nilai harapan bersyarat pada (2) sehingga diperoleh

X̂t (1) = E(Xt+1 |X1,X2, . . . ,Xt ) = E(Xt |X1,X2, . . . ,Xt ) + θ0 + E(εt+1 |X1,X2, . . . ,Xt ). (3)

Buktikan bahwa X̂t (1) = Xt + θ0. Petunjuk: gunakan sifat-sifat harapan bersyarat pada
modul. [Nilai: 10]

(b) Buktikan bahwa apabila kita lakukan peramalan sebanyak ` langkah ke masa depan maka
kita akan peroleh

X̂t (`) = X̂t (` − 1) + θ0 untuk ` ≥ 1. (4)

[Nilai: 10]

(c) Buktikan bahwa bentuk Persamaan (4), dengan melakukan iterasi mundur pada `, dapat di-
tuliskan sebagai

X̂t (`) = Xt + θ0` untuk ` ≥ 1. (5)

[Nilai: 10]

(d) Apabila diketahui Xt = 65 dan θ0 = 0,8. Hitunglah nilai peramalan untuk enam langkah ke
depan. [Nilai: 5]

2. Berikut ini adalah model musiman SARIMA yang dinyatakan dalam bentuk operator pergeseran
mundur (backward shift) sebagai

(1 − ΦB12)Xt = (1 − ΘB12)εt

dengan B j Xt = Xt− j dan εt ∼WN(0,σ2
ε ).

(a) Nyatakan model SARIMA tersebut dalam bentuk biasa (tanpa operator). Kemudian tuliskan
model dengan berikut ordenya. [Nilai: 5]

(b) Hitunglah fungsi autokovarians teoretis model SARIMA tersebut. [Nilai: 10]

(c) Hitunglah fungsi autokorelasi teoretis model SARIMA tersebut. [Nilai: 10]



Kemudian buatlah plot fungsi autokorelasi teoretis, bukan simulasi, sebanyak 50 lag untuk nilai
Φ dan Θ berikut:

(a) Φ = 0,5 dan Θ = 0,8; [Nilai: 2,5]

(b) Φ = 0,5 dan Θ = −0,8; [Nilai: 2,5]

(c) Φ = −0,5 dan Θ = 0,8; [Nilai: 2,5]

(d) Φ = −0,5 dan Θ = −0,8. [Nilai: 2,5]

Khusus untuk plot fungsi autokorelasi teoretis Anda bisa ketik pada Word. Anda juga bisa menggu-
nakan R, Matlab atau perangkat lunak lain untuk memplot fungsi autokorelasi teoretis ini. Jangan
lupa cantumkan kodenya.

3. Lakukan analisis data terhadap data yang Anda gunakan pada PR I. Kerjakan analisis mulai dari
model ARIMA sampai model heteroskedastik ARCH/GARCH (jika ada). Lakukan spesifikasi,
estimasi, diagnostik, dan peramalan sampai 6 (enam) langkah ke depan. Langkah ini mirip dengan
apa yang Anda kerjakan pada tugas kelompok. [Nilai: 30].

PENTING!
Pada halaman depan lembar jawaban salin dan tanda tangani pernyataan berikut ini (Catatan: jika Anda
tidak menyalinnya, dianggap Anda tidak mengikuti ujian.):

Jawaban UAS ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Jika terdapat jawaban yang
sama persis titik-koma (plagiat) maka saya akan mendapat sanksi diberi nilai nol
(0).
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