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ABSTRAK
Prediksi curah hujan bulanan menggunakan prediktor SST (Sea Surface Temperature) Nino 3.4 harus
diketahui apakah secara langsung dalam waktu bersamaan mempengaruhi curah hujan. Pada penelitian
ini, skenario tenggang waktu (time lag) diujicobakan untuk meningkatkan akurasi prediksi curah hujan
bulanan dengan Kalman Filter. Pada tahap pertama, SST Nino 3.4 pada lag 0, lag 1, lag 2 diprediksi
menggunakan ARIMA. Kemudian hasil ini digunakan sebagai salah satu prediktor dalam Kalman Filter.
Penelitian diujicobakan terhadap validasi prediksi curah hujan bulanan di daerah Purbalingga selama
periode tiga tahun kebelakang (hindcast) 2006, 2007, 2008. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tenggang
waktu diperlukan dalam prediksi.
Kata kunci : Kalman Filter, Time lag, SST Nino 3.4, ARIMA

ABSTRACT
Monthly rainfall forecasting using Sea Surface Temperature (SST) Nino 3.4 as predictor must be known of
how directly effect on rainfall. In this paper, time lag scenarios are proposed for increase prediction
accurately of Kalman Filter. First, SST Nino 3.4 on lag 0, lag 1, and lag 2 are predicted by ARIMA. Then, this
result is used as one of predictor in the Kalman Filter Prediction. This method is attempted for validation of
monthly rainfall forecasting in Purbalingga by three-year period (2006,2007,2009) of hind cast.
Experimental results show that time lag are needed in Monthly rainfall forecasting.
Keywords : Kalman Filter, Time lag, SST Nino 3.4, ARIMA
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I. PENDAHULUAN
Penelitian mengenai prediksi curah hujan
bulanan menggunakan metode Kalman Filter
dengan prediktor SST (Sea Surface Temperature)
Nino 3.4 yang diprediksi ARIMA untuk daerah
Purbalingga telah dilakukan1). Penelitian tersebut
memberikan hasil bahwa prediksi SST Nino 3.4
dengan ARIMA sudah dapat merepresentasikan
gambaran SST Nino 3.4 untuk waktu setahun
kedepan yang dapat membantu dalam melakukan

prediksi curah hujan dengan menggunakan kalman
filter yang cepat dan tepat dimana salah satu
prediktornya adalah SST Nino 3.4. Ketersediaan
data Nino 3.4 diprediksi ARIMA mampu
membantu kecepatan dan ketepatan prediksi curah
hujan dengan Kalman Filter tanpa harus menunggu
ketersediaan data observasi SST Nino 3.4 ditahun
tersebut yang akan menyebabkan keterlambatan
proses prediksi kalman filter.
Dalam penelitian ini akan melanjutkan
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penelitian sebelumnya dengan analisa mendalam
mengenai data SST Nino 3.4 diprediksi ARIMA.
Dengan mempertimbangkan lag data prediksi yang
diperoleh dari hasil ARIMA yang kemudian akan
menjadi input dalam prediksi curah hujan bulanan
menggunakan Kalman Filter dengan sampel daerah
Purbalingga tahun 1986-2005 untuk prediksi
secara hindcast dari tahun 2006-2008.
Dalam penelitian Swarinoto (2004) 2 )
menunjukkan bahwa SST Nino 3.4 tidak secara
langsung dalam waktu bersamaan mempengaruhi
curah hujan. Hasil yang sama ditunjukkan dari hasil
penelitian Estiningtyas (2005) dimana terdapat
pola antara SST Nino 3.4 tertinggi dengan curah
hujan terendah 2-3 bulan berikutnya di wilayah
monsunal dan tropikal. Hal ini lah yang menjadi
dasar pemikiran dalam pemilihan periode time lag
yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil prediksi
kalman filter terbaik, dengan skenario time lag 0,
lag 1, dan lag 2.
II.METODE PENELITIAN
Data dalam penelitian ini adalah data curah
hujan daerah Purbalingga, Jawa Tengah dari tahun
1986-2008. Sementara data SST Nino 3.4 yang
digunakan diperoleh dari http:www.cpc.ncep.
noaa.gov/data/indices.
Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap.
Tahapan yang pertama yaitu melakukan prediksi
SST Nino 3.4 dengan skenario time lag 0, lag1, dan
lag 2 menggunakan metode ARIMA (2.1.2) untuk
prediksi tahun 2006, ARIMA (3.1.3) untuk prediksi
tahun 2007, dan ARIMA (2.1.2) untuk prediksi
tahun 2008. Model ARIMA pada time series dibuat
oleh Box dan Jenkins pada tahun 1970,
menggunakan tiga proses iteratif3).
Penentuan orde ARIMA (p,d,q) berdasarkan
hasil korelasi terbaik yang dihasilkan
menggunakan software Minitab 13. Tahapan kedua
yaitu melakukan prediksi curah hujan bulanan
menggunakan metode Kalman Filter dengan
menggunakan input data SST prediktor yang
berasal dari output tahapan pertama.
Model ARIMA non seasonal (model ARIMA
untuk data time series yang tidak memiliki pola
musiman) dapat dinotasikan dengan ARIMA
(p,d,q), model ini merupakan model campuran
antara model Autoregressive (AR) berordo p
dengan moving average (MA) berordo q yang
mengalami differensiasi sebanyak d kali4). Dari

hasil penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa
metode ARIMA (2,1,2) dan ARIMA (3,1,3)
memberikan hasil yang paling baik dan konstan
setiap tahun1), maka dalam penelitian ini prediksi
SST Nino 3.4 setahun kedepan yang kemudian
akan menjadi salah satu prediktor pada Kalman
Filter dilakukan dengan menggunakan skenario
time lag0, lag1, dan lag2.
Kalman Filter pertama kali di perkenalkan
oleh Rudolf E. Kalman pada tahun 1960 yang
merupakan satu set persamaan matematika yang
mengembangkan sebuah perhitungan yang efisien
(rekursif) artinya dalam melakukan prediksi
dengan cara meminimalkan Mean Square Error
(MSE). Filter ini sangat kuat karena
mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya
data masa lampau, saat ini dan juga masa yang akan
datang5).

Gambar 1. Proses rekursif dalam prediksi kalman
filter 5).

Terdapat tiga model Sistem Identifikasi yang
digunakan sebagai kontrol dalam Kalman Filter6)
yaitu ARMAX (Average model with eXternal
input)
adalah MA (Moving Average) yang
mengalami penambahan C(q)e(t) sebagai error,
ARMAX model sering digunakan sebagai alat
kontrol standar untuk deskripsi system dan desain
kontrol. Persamaan untuk ARMAX adalah sebagai
berikut :
(1)
A(q)y(t) = B(q)u(t) + C(q)e(t)
OE (Output Error) merupakan persamaan linier
diferensi dengan persamaan sebagai berikut :
B(q)
y(t) =
u(t) + e(t)
(1.2)
F(q)
Box Jenkins model ini merupakan
penyempurnaan dari model OE dengan persamaan:
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y(t) =

B(q)
F(q)

u(t) +

C(q)
D(q)

e(t)

(1.3)

Kalman Filter berkaitan dengan
pengembangan model peramalan statistic
autoregresive dengan menggunakan teknik rekursif
dalam meng intergrasikan data pengamatan terbaru
ke dalam model untuk memperbaharui prediksi
sebelumnya dan melanjutkan prediksi ke beberapa
tahun ke depan7). Dengan mempertimbangkan
adanya lag waktu dari pengaruh SST dengan lag
waktu tertentu terhadap curah hujan diharapkan
mampu meningkatkan akurasi hasil prediksi
Kalman Filter. Kemudian dilakukan pengujian
terhadap tiga periode tahun data SST Nino 3.4 hasil
prediksi ARIMA dengan skenario time lag yang
berbeda untuk digunakan sebagai salah satu
prediktor tahapan kedua yaitu prediksi curah hujan
daerah Purbalingga menggunakan Kalman Filter
yang diujikan selama tiga tahun berturut-turut dari
tahun 2006, 2007 dan 2008, dengan penjelasan
sebagai berikut :
Lag 0: Curah hujan Purbalingga bulan ini
dipengaruhi oleh suhu permukaan laut di
bulan yang sama.
Lag 1: Curah hujan Purbalingga bulan ini
dipengaruhi oleh suhu permukaan laut satu
bulan sebelumnya.
Lag 2: Curah hujan Purbalingga bulan ini
dipengaruhi oleh suhu permukaan laut dua
bulan sebelumnya.
Validasi dilakukan dengan membandingkan
hasil korelasi dan Root Mean Square Error
(RMSE) antara hasil prediksi curah hujan dengan
data observasinya, dengan tujuan untuk melihat
apakah skenario lag SST Nino 3.4 Prediksi luaran
ARIMA memberikan peningkatan korelasi untuk
prediksi curah hujan bulanan menggunakan
Kalman Filter. Korelasi merupakan ukuran
kedekatan dari beberapa variabel atau set
variabel8). Korelasi yang digunakan adalah
korelasi Pearson dimana salah satu asumsi nya
adalah data yang akan dikorelasi berskala Interval.
Sementara RMSE adalah suatu indikator kesalahan
yang didasarkan pada nilai kuadratis dari
simpangan antara hasil model dengan hasil
observasinya9). Secara umum tahapan penelitian ini
dapat dilihat pada gambar berikut (studi kasus
prediksi tahun 2006).

Gambar 2. Diagram alur tahapan penelitian (studi kasus
prediksi untuk tahun 2006)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Tahap I
Tahapan pertama dalam penentuan time lag
terbaik adalah melakukan prediksi terhadap data
SST Nino 3.4 selama satu tahun. Prediksi dilakukan
dengan menggunakan metode ARIMA (2,1,2)
untuk prediksi tahun 2006
dan 2008 serta
ARIMA (3,1,3) untuk prediksi tahun 2007. Prediksi
dilakukan untuk tiga periode tahun data sampel
yaitu 1986-2005 untuk prediksi SST Nino 3.4 tahun
2006, 1987-2006 untuk prediksi SST Nino 3.4
tahun 2007, dan tahun 1988-2007 untuk prediksi
SST Nino 3.4 tahun 2008 dengan skenario time lag
0, lag 1 dan lag 2 yang kemudian akan digunakan
sebagai salah satu prediktor untuk prediksi curah
hujan bulanan dengan kalman filter .
Hasil dari prediksi ARIMA untuk SST Nino
3.4 beserta validasi dan data dengan lag waktu yang
akan digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
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Tabel 1. Tabel hasil Prediksi SST Nino 3.4 untuk tahun 2006,2007,2008 dengan lag 0, 1, 2 dengan metode ARIMA

Sementara hasil korelasi dan RMSE prediksi
tiap tahun dari tahun 2006, 2007 dan 2008 disajikan
pada gambar 3 dibawah ini. Gambar tersebut

bertujuan untuk memperlihatkan keeratan
hubungan antara data observasi SST Nino 3.4
dengan data SST Nino 3.4 hasil prediksi ARIMA.
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menghasilkan korelasi berkisar 0,6 - 0,9 dan RMSE
berkisar 0,6 - 1,2. Prediksi SST tahun tahun 2006
memiliki korelasi tertinggi dengan RMSE
terendah. Sementara untuk tahun 2007 prediksi
SST walaupun korelasi masih diatas 0,6 namun
memiliki RMSE yang cukup tinggi. Data SST hasil
prediksi ARIMA ini selanjutkan digunakan sebagai
input dalam proses selanjutnya, yaitu prediksi
curah hujan dengan menggunakan Kalman Filter.

Gambar 3. Grafik korelasi versus RMSE antara data
observasi SST Nino 3.4 dengan data SST
Nino 3.4 prediksi ARIMA

Dari gambar diatas terlihat bahwa hasil
prediksi ARIMA untuk daerah Purbalingga

3.2.Tahap II
Setelah diperoleh hasil prediksi ARIMA
untuk SST Nino 3.4 dengan skenario time lag 0, lag
1, dan lag 2 selanjutnya dilakukan prediksi curah
hujan menggunakan Kalman Filter
daerah
Purbalingga berdasarkan data curah hujan dua
puluh tahun sebelumnya dan data SST Nino 3.4
pada tahun yang bersesuaian.

Gambar 4. Hasil prediksi curah hujan dengan Kalman Filter pada tahun 2006, 2007, dan 2008
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Dari gambar diatas terlihat secara umum grafik
semua metode mengikuti pola data observasi.
Namun lag 1 dan lag 2 memberikan hasil yang
sama.

Kemudian hasil kalman Filter dengan input
data SST prediksi ARIMA dibandingkan dengan
hasil kalman Filter input SST observasi. Hasilnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perbandingan korelasi dan RMSE prediksi curah hujan dengan SST Observasi dan SST Prediksi ARIMA tahun
2006, 2007 dan 2008
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Gambar 5. Korelasi hasil prediksi curah hujan kalman filter dengan data observasi

Pada hasil perbandingan (Tabel 2)
menunjukkan pada tahun 2006 nilai korelasi
maksimum dan nilai RMSE minimum terdapat
pada hasil prediksi curah hujan dengan prediktor
data Observasi SST Nino 3.4 untuk lag 1 dan 2
metode Output Error. Pada tahun 2007 nilai
korelasi maksimum dan nilai RMSE minimum
terdapat pada prediktor SST Nino 3.4 diprediksi
ARIMA untuk lag 0 metode Output Error.
Sedangkan pada tahun 2008 nilai korelasi
maksimum dan nilai RMSE minimum terdapat
pada hasil prediksi curah hujan dengan prediktor
SST Nino 3.4 diprediksi ARIMA untuk lag 0
metode Output Error.
Dari hasil tabel 2 diatas terlihat bahwa prediksi
curah hujan bulanan menggunakan kalman Filter
untuk daerah Purbalingga dengan data SST Nino
3.4 hasil keluaran ARIMA sebagai salah satu
prediktornya, untuk lag 0 memberikan hasil yang
berbeda dari lag 1 dan 2. Sementara lag 1 dan lag 2
memberikan hasil yang sama. Hal ini sama untuk

setiap tahun yang diuji cobakan baik tahun 2006,
2007, maupun 2008.
Kemudian bila korelasi dan RMSE
dibandingkan per tiga bulanan, Desember-JanuariFebruari (DJF), Maret-April-Mei(MAM), JuniJuli-Agustus (JJA), September-OktoberNovember(SON) hasilnya terlihat pada grafik
dibawah ini,

Gambar 6. Validasi hasil prakiraan curah hujan dengan
kalman filter untuk bulan Desember, Januari,
Februari
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Gambar 7. Validasi hasil prakiraan curah hujan dengan
kalman filter untuk bulan Maret, April, Mei

Gambar 8. Validasi hasil Prakiraan curah hujan dengan
kalman filter untuk bulan Juni, Juli, Agustus

Gambar 9. Validasi hasil Prakiraan curah hujan dengan
kalman filter untuk bulan September,
Oktober, November

Dengan membandingkan hasil validasi tiap
tiga bulanan dapat ditentukan hasil terbaik dengan
korelasi tertinggi dan RMSE terendahnya yaitu
pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret,
April, Mei model OE lag 0 dan ARMAX lag 0
memberikan hasil terbaik. Sementara pada bulan
Juni, Juli, Agustus dan September, Oktober,
November model ARMAX lag 1 & 2, OE lag 1 dan
2 memberikan hasil yang terbaik.

IV.KESIMPULAN
Validasi yang dilakukan untuk hasil prediksi
curah hujan daerah Purbalingga menggunakan
Kalman Filter dengan salah satu prediktornya
adalah SST Nino 3.4 dengan skenario time lag
keluaran ARIMA selama tahun 2006 - 2008
memberikan hasil yang cukup baik, dimana
korelasi antara data observasi dan hasil prediksi
berkisar 70% - 90%, hal ini menunjukan skenario
tenggang waktu (time lag). SST nino 3.4 diprediksi
ARIMA terhadap curah hujan dapat meningkatkan
akurasi hasil prediksi Kalman filter. Namun data
SST Nino 3.4 yang diperoleh dari hasil ARIMA
telah mengalami proses smoothing data (Moving
Average) sehingga pengaruh selang waktu (lag)
tidak lagi berpengaruh besar, hal ini terlihat pada
hasil yang diperoleh sebelumnya dimana lag 1 dan
lag 2 memberikan hasil prediksi yang sama, namun
berbeda untuk lag 0. Sehingga dalam skenario time
lag untuk prediksi SST Nino 3.4 keluaran ARIMA
perlu dilakukan pada lag 0 dan lag 1 untuk daerah
Purbalingga dan mungkin juga daerah sekitarnya,
karena telah diperoleh hasil prediksi curah hujan
bulanan menggunakan Kalman Filter dengan salah
satu prediktornya adalah SST Nino 3.4 diprediksi
ARIMA pada lag 1 dan lag 2 menunjukkan hasil
yang cukup baik pada kurun waktu 3 tahun
kebelakang, walaupun lag 1 dan lag 2 memberikan
hasil prediksi yang sama.
Dengan mempertimbangkan hasil
perbandingan korelasi dan RMSE pada gambar 6
dapat disimpulkan bahwa data Nino 3.4 diprediksi
ARIMA mampu membantu kecepatan dan
ketepatan prediksi curah hujan dengan Kalman
Filter di daerah Purbalingga pada tahun 2006-2008
dan penggunaan skenario tenggang waktu dapat
pula diujicobakan pada lag 0 dan lag 1 untuk dapat
lebih memberikan peluang dan kemungkinan yang
besar pada meningkatkan akurasi prediksi kalman
filter
V. SARAN
Untuk mengetahui konsistensi dan kecocokan
hasil prediksi, maka perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut tentang prediksi curah hujan
menggunakan Kalman Filter dengan salah satu
prediktornya SST Nino 3.4 diprediksi ARIMA,
diujicobakan untuk kurun waktu prediksi yang
lebih panjang pada beberapa daerah di Indonesia,
sehingga dapat diketahui apakah metode Kalman
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Filter ini cukup baik dan konsisten dalam
menggambarkan kondisi iklim di wilayah
Indonesia.
Skenario time lag untuk SST Nino 3.4
diprediksi ARIMA perlu diujicobakan untuk
periode tahun prediksi yang lebih panjang di
beberapa wilayah Indonesia guna peningkatan
akurasi hasil prediksi Kalman Filter.
Analisa Statistika yang lebih mendalam
diperlukan untuk mengetahui keragaman serta
konsistensi dari model yang digunakan, sehingga
diharapkan metode Kalman Filter menggunakan
prediktor SST Nino 3.4 diprediksi ARIMA dapat
menjadi salah satu acuan yang baik untuk
digunakan dalam merepresentasikan hasil prediksi.
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