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Abstract— Adanya konsumsi daging ayam 

broiler yang sangat tinggi, akan berdampak 
atau  mempengaruhi tingkat volatilitas dari 
harga daging ayam broiler tersebut.. Tujuan 
dari penelitian ini adalah melakukan 
pemodelan time series  yang sesuai dengan 
volatilitas harga daging ayam broiler serta 
peramalannya dengan pendekatan GARCH. 
Hasil analisis awal menunjukkan bahwa 
model ARIMA terbaik untuk peramalan 
harga daging ayam broiler adalah model 
ARIMA(�,�,�) Karena kuadrat residual dari 
model ARIMA(�,�,�)  ternyata tidak 
homogen, maka dilakukan pemodelan 
GARCH (p,q).  Model GARCH(1,1) 
merupakan model GARCH terbaik karena 
semua parameternya signifikan, memenuhi 
asumsi residual white noise dan sudah dapat 
menaggulangi efek heteroskedastisitas. 
Tingkat validitas trend peramalan dari model 
GARCH(1,1) diperoleh sebesar 100% dan 
hasil peramalan ARIMA (1,1,2)-GARCH(1,1) 
lebih baik daripada jika menggunakan model 
ARIMA (1,1,2) saja dengan Root Mean Square 
Error (RMSE) sebesar 16,2665. 
 
Kata Kunci: Harga Daging Ayam Broiler, 
Volatilitas, Time Series, ARIMA, GARCH 
 

1. PENDAHULUAN 
Daging ayam lebih banyak 

dikonsumsi dibandingkan dengan daging 
sapi, karena harga daging ayam lebih 
terjangkau dibandingkan dengan harga 
daging sapi. Pada akhir-akhir ini,  rata-rata 
harga daging ayam terus mengalami 
kenaikan yang significant  Sepanjang tahun 
2016, harga daging ayam di provinsi Jawa 
Timur saja selalu berfluktuasi setiap 
bulannya. Secara umum fluktuasi harga 
misalkan harga  pangan  yang meningkat 
dapat menyebabkan volatilitas harga pangan 
. Hal tersebut berlaku juga pada harga 
daging ayam yang berfluktuasi. Munculnya 

volatilitas harga daging ayam yang ada di 
provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan 
resiko ketidakpastian yang relatif tinggi pula 
dalam perekonomian di provinsi Jawa 
Timur. Oleh karenanya perlu model 
peramalan yang mampu menjadi dasar bagi 
pemerintah, khususnya Pemda Jatim  dalam 
menetapkan kebijakan dalam mengendalikan 
fluktuasi harga daging ayam . 

Pemodelan yang biasa digunakan  
dalam peramalan data time series antara lain  
Autoregressive (AR), Moving Average 
(MA), Autoregressive Moving Average 
(ARMA), Autoregressive Integrated Moving 
Average (ARIMA) (Wei,2006). Cara kerja 
keempat model tersebut berdasarkan asumsi 
bahwa data harus stasioner dan variansi 
residual tetap antar waktu 
(Homokedastisitas) (Cryer & Chan, 2008). 
Keempat model tersebut dianggap tidak 
relevan apabila dihadapkan dengan kasus 
seperti volatilitas harga daging ayam broiler 
karena volatilitas menyebabkan nilai 
variansi residual berubah-ubah atau tidak 
konstan setiap waktu, sehingga dibutuhkan 
pendekatan metode Time Series 
Heteroskedasticity untuk memodelkannya 
(Bollerslev,1986 

Burhani (2014), telah meneliti 
tentang volatlitas harga daging sapi dan 
daging ayam di Indonesia dengan 
pendekatan GARCH (p,q) menggunakan 
software SAS. Berdasarkan alasan tersebut 
pada penelitian ini akan dibahas tentang 
peramalan harga daging ayam broiler di 
provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 
pendekatan Generalized Autoregressive 
Conditional  Heteroskedasticity (GARCH) 
ordre p dan q. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
Untuk meramalkan sebuah model 

dalam analisis time series, pada umumnya 
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digunakan  model ARIMA (p,d,q) seperti 
yang dmodelkan dalam ( Wei,2006) sebagai 
berikut : 

�1 − ∅�� − ⋯ − ∅�� ��(1 − �)� ��

=  �� +  �1 − ��� − ⋯ − ��� ���� 

Model ini digunakan jika  disumsikan bahwa 
varian residualnya konstan. Apabila residual 
kuadratnya tidak white noise atau variannya 
tidak konstan, maka  dapat digunakan 
dengan pendekatan model GARCH(p,q) 
seperti yang disarankan dalam( 
Bollerslev,1986)  sebagai berikut :  
�(��

�) = ℎ� = �� + ∑ ������
��

��� +

∑ ��ℎ���
��

���   

Jika nilai � = 0 dan � = 1, model ini dapat 
ditulis menjadi GARCH (0,1) yang 
merupakan model ARCH (1). Demikian pula 
jika semua nilai � = 0 atau tidak signifikan, 
maka model GARCH (�,�) ekuivalen 
dengan Model ARCH (�). Perlu diketahui 
bahwa dalam pemodelan GARCH(p,q) 
disyaratkan bahwa residual kuadratnya (��

� 
atau ��

� ) tidak white noise atau saling 
berkorelasi antara lag satu dengan lag yang 
lain (Cryer & Chan, 2008) 

3. METODE PENELITIAN 
 Data yang digunakan adalaah data 
sekunder harian harga daging ayam broiler 
di Jawa Timur periode 1 Januari – 31 
Desember 2016. Langkah langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebgai 
berikut : 

1. Melakukan uji kestasioneran dengan 
menggunakan Augmented Dickey-
Fuller Test dan uji normalitas 
menggunakan Jarque-Bera Test. 

2.  Melakukan identifikasi model 
ARIMA terbaik dengan menggunakan 
fungsi (auto.arima) pada progam R 
dengan asumsi pemodelan ARIMA. 

3. Melakukan Diagnostic Residual 
Checking pada model ARIMA terbaik 
dengan cara menguji kesesuaian 
model dengan asumsi untuk white 
noise dengan Ljung- Box menguji 
kesesuaian model dengan uji asumsi 
kecukupan model untuk normalitas 
dengan menggunakan qq-plot 

4. Identifikasi model GARCH dengan 
Diagnostic Residual Checking pada 
nilai residual kuadrat model ARIMA 
terbaik. 

5. Melakukan pendugaan model 
GARCH terbaik berdasarkan plot 
ACF dan PACF resdual kuadrat. 

6. Melakukan pemilihan model GARCH 
terbaik berdasarakan semua paramater 
model yang telah signifikan 

7. Melakukan simulasi peramalan 
selama 10 hari kedepan  pada data 
harga daging ayam broiler 
berdasarkan model ARIMA-GARCH 
terbaik, serta menghitung nilai RMSE 
pada data asli dengan data hasil 
peramalan pada data harga daging 
ayam broiler 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian secara inferensial untuk 

data harga daging ayam broiler yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah 
pengujian stasioneritas dan pengujian 
normalitas dengan periode waktu Januari 
2016 sampai Desember 2016. Tahap 
pertama yaitu dengan mem-plotting data. 
Plotting dilakukan untuk melihat apakah 
data mempunyai suatu trend dan telah 
memenuhi stasioneritas baik dalam mean 
dan variansi. Identifikasi kestasioneran data 
harga daging ayam broiler dapat diperoleh 
dari diagram time series plot yang disajikan 
dalam Gambar 1 sebagai berikut :  
 

 
Gambar 1. Plot Time Series Harga Daging 

Ayam Periode 1 Januari 2016 – 31 
Desember 2016 di Provinsi  Jawa Timur  

 
Berdasarkan Gambar 1 terlihat 

bahwa pola data harga daging ayam broiler 
periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 
2016 berfluktuatif. Selanjutnya, dilakukan 
pengujian stasioneritas data dengan 
menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller 
dengan hipoitesis nol yaitu data harga 
daging ayam broiler tidak bersifat stasioner. 

Tabel 1. Uji Normalitas dan Uji 
Stasioneritas 

Pengujian Statistik Uji P-
Value 

Normalitas  Jarque-Bera 2,125e-
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Stasioneritas Augmented 
Dickey-Fuller 

0,1388 

  
Berdasarkan tabel 1 didapatkan 

nilai p-value sebesar 0,1388 yang berarti  
hipotesis nol diterima. Dengan kata lain data 
harga daging ayam broiler tidak bersifat 
stasioner sehingga perlu dilakukan proses 
transformasi Box-Cox dan differencing pada 
data harga daging ayam broiler untuk 
menstasionerkan data dalam variansi dan 
mean.  
Transformasi dan Differencing Data 

Langkah untuk menstasionerkan 
data harga daging ayam broiler dapat dilihat 
dari nilai lamda (�) yang terdapat pada 
diagram transformasi Box-Cox. Mengingat 
nilai lamda (�) sebesar 1 dari hasil olahan 
data, maka data tidak perlu di transformasi. 
Plot ACF dan PACF setelah differencing lag 
1 juga menunjukan bahwa data sudah 
stasioner dalam mean dan variansi, karena 
pada plot ACF dan PACF masing-masing 
keluar pada lag 2 dan 3 yang dapat dilihat 
pada gambar 2.  

 
Gambar 2. Corellogram Data Harga daging 

Ayam Broiler di Jawa Timur Sesudah Di 
Transfromasi dan Di Differencig 

 
Identifikasian model ARIMA 
Pada orde AR dan MA dapat diidentifikasi 
dengan melihat dari plot ACF dan PACF. 
Berdasarkan plot ACF dan PACF pada data 
yang telah dilakukan differencing 1 kali 
terlihat bahwa plot ACF dan PACF 
menunjukan keluar pada lag 2 dan 3. 
Dengan menggunakan fungsi auto.arima 
pada package TSA yang terdapat pada 
software R 3.2.2, maka hal tersebut 
memudahkan untuk menemukan model 
ARIMA terbaik pada data asli maupun data 
differencing, model terbaik pada data harga 
daging ayam broiler di provinsi Jawa Timur 
adalah  ARIMA (1,1,2). Secara matematis 
model umum ARIMA (1,1,2) dari 
pengolahan data dapat dituliskan dalam 

bentuk model matematis dengan �̇� = �� −
����  maka diperoleh : �̇� = Φ��̇��� + ε� +
θ����� + θ�ε���  berdasar hasil olah data 
diperoleh : �̇� = 0,73482�̇��� + �� −
0.73709���� + 0.19083���� 

Uji Diagnostic Residual Model 
ARIMA(1,1,2) 

Tahapan selanjutnya yakni akan dilakukan 
pengujian autokorelasi dan efek 
heteroskedastisitas terhadap residual model 
ARIMA(1,1,2).Dari olah data menunjukan 
bahwa hasil uji autokorelasi model 
ARIMA(1,1,2)  dengan taraf signifikansi 5% 
tidak memiliki autokorelasi dan berdistribusi 
normal. 

Tahap selanjutnya adalah 
identifikasi apakah nilai residual kuadrat 
dari model ARIMA (1,1,2) mengandung 
efek dari ARCH atau tidak. Untuk menduga 
apakah terjadi atau tidaknya kasus 
heteroskedastisitas maka dapat dilakukan 
dengan cara melihat corellogram residual 
kuadrat pada model ARIMA (1,1,2) yang 
ditampilkan seperti gambar berikut : 

 

Gambar 3. Corellogram Residual Kuadrat 
Model ARIMA 

Berdasarkan gambar 3, ACF dan PACF 
residual kuadrat dapat diketahui bahwa data 
mengikuti pola kasus heteroskedastisitas. 
Sehingga untuk analisis selanjutnya akan 
digunakan pendekatan model GARCH untuk 
dapat mengestimasi volatilitas harga yang  
tidak konstan. 

Identifikasi Model ARCH-GARCH  

Berdasarkan plot ACF dan plot PACF pada 
corellogram residual terlihat bahwa plot 
ACF keluar pada lag 1 dan lag 2 dan pada 
plot PACF menunjukan keluar pada lag 1. 
Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan  
model dugaan varians-nya adalah model 
GARCH(1,1), GARCH (1,2) 
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Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi 
Parameter Model GARCH 

Setelah didapatkan model GARCH dugaan 
berdasarkan tahapan sebelumnya, 
selanjutnya akan dilakukan estimasi 
parameter model tersebut seperti yang 
disajikan pada tabel  berikut : 

Tabel 3. Hasil Analisis Model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(p,q) 

Model Estimasi  P-
Value 

Kesimpula
n 

GARCH(
1,1) 

   

                  
      µ 

-
2.041e+
00 

0.773
75 

Tidak 
Signifikan 

Φ� 7.349e-
01 

9.18e-
11 

Signifikan 

�� -7.371e-
01 

2.11e-
09 

Signifikan 

�� 1.908e-
01 

0.001
39 

Signifikan 

�� 5.407e+
04 

1.44e-
05 

Signifikan 

�� 2.102e-
01 

0.004
19 

Signifikan 

�� 2.610e-
01 

0.059
34 

Signifikan 

GARCH(
1,2) 

   

                  
      µ 

--
2.034e+
00 

0.776
12 

Tidak 
Signifikan 

Φ� 7.351e-
01 

9.37e-
11 

Signifikan 

�� -7.374e-
01 

2.03e-
09 

Signifikan 

�� 5425e+0
4 

1.53e-
05 

Signifikan 

�� 2.075e-
01 

0.013
73 

Signifikan 

�� 2.612e-
01 

0.387
43 

Tidak 
Signifikan 

�� 1.000e-
08 

1.000
00 

Tidak 
Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas dengan 
menggunakan taraf signifikansi 5% dapat 
disimpulkan bahwa model terbaik dalam 
mengestimasi volatilitas adalah model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1). Hal ini 

dikarenakan untuk setiap parameter GARCH 
([1,1]) bersifat signifikan (p − ����� < �). 
Persamaan model ARIMA(1,1,2)-
GARCH(1,1) dapat dituliskan sebagai 
berikut : 

Persamaan umum model GARCH(p,q) 

�(��
�) = ℎ� = �� + ∑ ������

��
��� +

∑ ��ℎ���
��

���   

Persamaan umum model GARCH(1,1) 

�� = �� + ������
� + ������

�   
Berdasarkan persamaan tersebut,  dan 
mengacu pada tabel 3 di atas, model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1) dapat ditulis 
sebagai berikut : 

��
� =  0,73487�̇�−1 + �� − 0,73709��−1 

+ 0,19083���� + 5,4071 + 0,21025��
�

+ 0.26095ℎ�
� 

Kriteria Model Terbaik 

Pada kasus pemodelan harga daging ayam 
broiler di Jawa Timur akan dibandingkan 
kriteria model terbaik bedasarkan nilai AIC, 
BIC dan RMSE pada model ARIMA(1,1,2) 
dan ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1) yang 
disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut  

 

 

Tabel 4 Kriteria Model Terbaik 

Model 
Kriteria Model 

AIC BIC RMSE 

ARIMA(1,1,2
) 

5260,54 5276,14 322,13
7 

ARIMA(1,1,2
)-

GARCH(1,1) 

14,3273
1 

14,4021
0 

322,05
1 

Bedasarkan Tabel 4.9, model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1) lebih baik 
daripada model ARIMA(1,1,2) dikarenakan 
memiliki nilai AIC dan BIC lebih kecil. 
Sedangkan, untuk nilai RMSE pada model 
ARIMA(1,1,2) dan ARIMA(1,1,2)-
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GARCH(1,1)  tidak berbeda jauh dengan 
selisih.0,086 
 
Peramalan dan Analisis Harga Daging 
Ayam Broiler 

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas 
mengenai pembentukan model GARCH 
yang terbaik, model terbaiknya adalah  
GARCH(1,1). Pada sub bab ini akan 
dilakukan peramalan harga daging ayam 
broiler 10 hari kedepan. Dengan melihat 
grafik tingkat volatilitas pada data harga 
daging ayam periode 1 Januari 2016 sampai 
31 Desember 2016. Sebagaimana gambar 4 
berikut : 

 
Gambar 4. Volatilitas Harga Daging Ayam 

Broiler Tahun 2016 

Dari gambar diatas, selanjutnya akan 
dilakukan uji validitas peramalan seperti 
yang disajikan dalam Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Validitas Peramalan 

�� ��� ��

− ��� 
TO P Kt 

29
42
7 

29.43
5 

-8 N N V 

29
46
0 

29.47
9 

-19 N N V 

29
49
6 

29.51
3 

-17 N N V 

29
52
6 

29.53
9 

-13 N N V 

29
57
0 

29.55
9 

11 N N V 

29
58
9 

29.57
4 

15 N N V 

29
59
7 

29.58
5 

12 N N V 

29
61
0 

29.59
4 

16 N N V 

29
62
1 

29.60
0 

21 N N V 

29
63
0 

29.60
6 

24 N N V 

TO = Trend Observasi, P = Trend 
Peramalan, N=Naik, V = Valid,  

RMSE = �
∑(��−���)�

�
= �

����,��

��
= 16,2665   

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa 
tingkat validitas trend peramalan sudah 
100% valid dengan nilai RMSE cukup kecil, 
yaitu sebesar 16,2665. Plot time series antara 
data observasi, forecast bedasarkan model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1), dan model 
ARIMA (1,1,2) disajikan pada Gambar 5 
sebagai berikut : 

 

Gambar 5. Time Series Plot Data Observasi, 
Forecast ARIMA-GARCH, Forecast 

ARIMA  
Keterangan  Gambar 5 :  

Time

vo
la

til
ity

0 100 200 300

0.
01

0
0.

01
5

0.
02

0
0.

02
5
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Garis Hitam = Data Observasi  
Garis Merah = Forecast ARIMA(1,1,2)-
GARCH(1,1) 
Garis Hijau  =  Forecast ARIMA(1,1,2) 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukan 
bahwa selisih antara data obsevasi dan hasil  
forecast ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1) lebih 
kecil daripada menggunakan forecast 
bedasarkan model ARIMA(1,1,2) sehingga 
secara keseluruhan harga daging ayam 
broiler lebih sesuai jika dimodelkan dengan 
model ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1).   
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di 
atas, dapat disimpulan bahwa model 
ARIMA(1,1,2) - GARCH(1,1) merupakan 
model terbaik untuk mengestimasi data 
harga daging ayam broiler yang bersifat 
heteroskedastisitas daripada menggunakan 
model ARIMA(1,1,2). Hal ini dikarenakan 
untuk setiap parameter ARIMA(1,1,2) - 
GARCH(1,1) bersifat signifikan dan model 
ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1) dapat 
menanggulangi efek heteroskedastisitas. 
Berdasarkan model ARIMA(1,1,2)-
GARCH(1,1), peramalan 10 hari berikutnya 
pada data harga daging ayam broiler di Jawa 
Timur memperoleh nilai RMSE  cukup 
kecil, yakni sebesar 16,2665. Hal ini 
menunjukkan bahwa struktur model yang 
dibangun sudah sesuai dengan yang 

diharapkan.Selain itu pemodelan di atas  
dapat dikatakan sudah valid secara statistik. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian di atas, model 
ARMA(p,d,q)-GARCH(p,q) ini dapat 
diperluas pada kasus-kasus lain seperti 
pemodelan dalam bidang keuangan , 
maupun kesehatan.   
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