
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pertanian merupakan industri dasar dan menjadi tulang punggung ekonomi 

dunia Islam. Bidang ini menyediakan bahan makanan pokok dan bahan-bahan 

mentah bagi industri pengolahan bahan pangan lainnya. Salah satu ayat Al-Qur’an 

yang mengungkapkan agar kaum Muslim berusaha keras ke arah pengembangan 

industri pertanian, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. 

Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 261) 

 
Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan 

proporsi yang terlibat dalam kegiatan pertanian sangat dominan, maka perhatian 

terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur yang 

dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar 

Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio antara harga yang diterima petani dan harga 

yang dibayar petani, sehingga NTP dinilai sebagai ukuran kemampuan daya 

beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan NTP 

dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan 

peningkatan kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera 

kehidupan petani. [15] 
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Menurut BPS dalam sensus pertanian 2013 menunjukkan jumlah rumah 

tangga usaha tani mencapai 26,13 juta rumah tangga atau 42,7 persen dari rumah 

tangga nasional. Sementara itu dari aspek ketenagakerjaan, pada tahun 2011 

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berjumlah 39,3 juta jiwa atau 35,9 persen 

dari total tenga kerja. Mengingat hal ini, NTP di suatu wilayah tidak hanya 

dipengaruhi oleh jumlah usaha tani, tenaga kerja dan luas areal lahan tanaman 

pangan, akan tetapi NTP juga dipengaruhi oleh produksi tanam pangan, total 

kebutuhan pangan dan total kebutuhan non pangan. Dalam memenuhi faktor 

kebutuhan tersebut, setiap provinsi di Indonesia tentu membutuhkan daerah di 

sekelilingnya untuk menyediakan kebutuhan pertanian yang tidak dapat dipenuhi 

sendiri. Hal ini menimbulkan ketergantungan antar kota dalam pemenuhan 

kebutuhan dalam sektor pertanian. Dengan demikian pergerakan NTP selain 

memiliki keterkaitan pada waktu sebelumnya, juga memiliki keterkaitan dengan 

kota lainnya yang disebut dengan hubungan spasial. 

 

Berkaitan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menyusun model peramalan data NTP menurut waktu dan lokasi, 

baik semua lokasinya dianggap sama maupun semua lokasinya memiliki karakter 

berbeda. 

 

Salah satu kajian metode peramalan yang digunakan dalam menyelesaikan 

data deret waktu dan lokasi, dimana setiap lokasinya memiliki karakter berbeda 

yaitu GSTAR (Generalized Space Time Autoregressive). Model GSTAR 

merupakan model STAR (Space Time Autoregressive) yang telah dikembangkan 

oleh Pfeifer dan Deutsch (1980) yang cenderung tidak fleksibel ketika dihadapkan 

pada lokasi-lokasi yang memiliki karakter berbeda, kemudian dipelajari oleh 

Ruchjana pada tahun 2002. Ruchjana berhasil mengembangkan model GSTAR 

dengan asumsi bahwa parameter autoregresi dan parameter space-time berubah-

ubah untuk setiap lokasi. Asumsi tersebut sesuai dengan masalah yang hadir 

ketika lokasi memiliki karakter yang berbeda (heterogen), Sehingga model 

GSTAR sangatlah cocok digunakan untuk meramalkan Nilai Tukar Petani di 

beberapa Provinsi di Indonesia yang memiliki karakter berbeda-beda. 
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Berikut ini merupakan model umum GSTAR. 
 

    

  ( ) = ∑ ∑( ) (  −  ) +  ( )  (1.1) 

    

  =1  =0  

dengan:   

 ( ) = Vektor acak ukuran× 1 pada waktu t,  

 = Orde autoregressive,   

 = Orde spasial dari autoregressive term ke-k,  

 = Parameter autoregressive pada lag waktu k dan lag spasial  , dengan 

 elemen diagonal (  1 , … ,),  
    

( ) 
= Matriks bobot ukuran   ×  untuk order spasial  = 0,1, … ,  ) dengan 

 (0) adalah matriks identitas   dengan ukuran   ×  ,  
 

  ( ) = Vektor error pada waktu ukuran × 1 diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi konstan. 
 

Dalam menemukan model terbaik, GSTAR memiliki beberapa tahapan, 

diantaranya identifikasi model, estimasi parameter, dan cek diagnostik. Dalam 

Skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada tahap identifikasi model. Pada 

tahapan identifikasi model ini keterkaitan antar lokasi penelitian pada model 

GSTAR dinyatakan dengan matriks bobot lokasi W dimana berupa matriks bujur 

sangkar yang memiliki entri-entri berupa bobot antar dua lokasi yang bersesuaian. 

Matriks bobot lokasi ini memberikan semua bentuk kemungkinan hubungan 

antara beberapa lokasi dan memberikan gambaran karakteristik setiap lokasinya. 

Demikian juga nilai dari bobot lokasi antar pengamatan tidak semuanya sama, 

karenanya tidak ada kendala yang berarti mengenai nilai-nilai bobot yang harus 

bergantung pada jarak antar lokasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

diharapkan dapat terbentuk kandidat model yang menggambarkan keterkaitan 

waktu dan lokasi dengan menggunakan empat macam matriks bobot lokasi untuk 

model GSTAR diantaranya matriks bobot invers, bobot seragam, matriks bobot 

biner, dan matriks bobot normalisasi korelasi silang. 
 

Semua penelitian tersebut ingin penulis tuangkan dalam skripsi yang 

berjudul “MATRIKS BOBOT LOKASI PADA TAHAP IDENTIFIKASI 
 

MODEL GENERALIZED SPACE-TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) 

(Studi Kasus: Nilai Tukar Petani di 32 Provinsi di Indonesia)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian skripsi ini mengangkat 

masalah sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana  peranan  matriks  bobot  lokasi  pada  tahap  identifikasi  model 
 

GSTAR? 
 

2. Bagaimana macam-macam jenis matriks bobot lokasi pada tahap identifikasi 

model GSTAR? 
 

3. Bagaimana bentuk kandidat model dari keempat matriks bobot lokasi untuk 

data kasus Nilai Tukar Petani di 32 Provinsi di Indonesia? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 
 

Kajian dalam skripsi ini dibatasi pada: 
 

1. Data yang digunakan adalah data bulanan Nilai Tukar Petani di 32 Provinsi di 

Indonesia selama 71 bulan tahun 2008-2013. 
 

2. Klastering yang digunakan merupakan analisis klaster CLARANS dengan 

pendekatan spasial. 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, skripsi ini bertujuan untuk: 
 

6. Memahami  peranan  matriks  bobot  lokasi  pada  tahap  identifikasi  model 
 

GSTAR. 
 

7. Mengetahui macam-macam jenis bobot lokasi pada tahap identifikasi model 
 

GSTAR. 
 

 Mendapatkan kandidat model dari keempat matriks bobot lokasi untuk data 

Nilai Tukar Petani di 32 Provinsi di Indonesia. 

 
 

1.5 Metodologi 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa 

pendekatan teoritis dan pendekatan simulasi. Pendekatan teoritis dilakukan dengan 

mengkaji beberapa literature khususnya mengenai matriks bobot lokasi pada tahap 

identifikasi model GSTAR dan umumnya mengenai teori lain yang mendukung 
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penelitian. Pendekatan simulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian 

algoritma identifikasi model GSTAR terhadap beberapa data percobaan. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah : 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
 

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

Bab II berisikan teori-teori yang melandasi pembahasan pada 

penelitian ini. Landasan teori tersebut diantaranya adalah Matriks, 

Data space-time, Indeks Gini, STAR, GSTAR, Klastering, dan 

metode partisi. 

 

BAB III 
 

MATRIK

S MODEL 

(GSTAR) 

 

BOBOT LOKASI PADA TAHAP IDENTIFIKASI 

GENERALIZED SPACE-TIME AUTOREGRESSIVE 

 

Bab III dipaparkan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu empat matriks bobot lokasi pada tahap 

identifikasi model diantaranya matriks bobot korelasi silang, biner, 

sergam dan invers jarak. Pada bab ini dijelaskan metode pengujian 

kestasioneran data dan identifikasi kandidat model. 

 

BAB IV 
 

PENERAPAN MATRIKS BOBOT LOKASI 
 

IDENTIFIKASI MODEL GENERALIZED 
 

AUTOREGRESSIVE (GSTAR) 

 

PADA  TAHAP 

SPACE-TIME 

 

Bab IV dipaparkan mengenai studi kasus untuk matriks bobot 

lokasi dengan menggunakan data Nilai Tukar Petani di 32 Provinsi 

di Indonesia selama 71 bulan. 



 

 

 
 
 

 


