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A B S T R A C T 

Inflation  is a continuous process of rising public prices which results in a decline in the purchasing power of the people. This 

is because in real terms the level of community income also decreases. Inflation forecasting is a connecting bridge that can be 

used to determine the predicted future inflation value. One method for predicting inflation values is B-Spline nonparametric 

regression. The optimal model of B-Spline regression depends on optimal knots that have a minimum value of Generalized 

Cross Validation. This study used monthly inflation data in Indonesia, with the optimal model of B-Spline regression obtained 

at 6 knots point with a coefficient of determination value of 92.85%. Forecasting the value of inflation in Indonesia was 

obtained with the Mean Absolute Percentage Error value of 7.94%.  
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1. Pendahuluan  

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum 

secara terus menerus yang mengakibatkan turunnya daya 

beli masyarakat sehingga secara rill tingkat pendapatannya 

juga ikut menurun  (Widjajanta & Aristanti, 2007). 

Sebagian besar Bank Central menggunakan inflasi sebagai 

salah satu pertimbangan untuk mengambil kebijakan 

moneter. Kebijakan moneter diambil dengan pertimbangan 

nilai inflasi yang akan datang. Bagi pemerintah, peramalan 

inflasi merupakan jembatan penghubung untuk mengetahui 

nilai inflasi yang akan datang (Amrin, 2014).  

Data inflasi merupakan data runtun waktu yang biasa 

dimodelkan dengan model klasik atau model parametrik. 

Namun pemodelan dengan model parametrik ini memiliki 

asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data harus 

stasioner dan error harus bersifat white noise. Biasanya 

pada data ekonomi yang bersifat fluktuatif, seperti data 

inflasi, asumsi klasik ini sulit untuk dipenuhi. Oleh karena 

itu, perlu memodelkan data yang tidak mengharuskan 

terpenuhinya asumsi-asumsi yang ketat. Model alternatif 

untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik adalah model 

regresi nonparametrik  (Darmawan, 2014). 

Pendekatan nonparametrik merupakan metode 

pendugaan model yang dilakukan berdasarkan pendekatan 

yang tidak terikat asumsi. Hal ini menyebabkan regresi 

dengan pendekatan nonparametrik memiliki fleksibilitas 

yang tinggi. Hal ini dikarenakan bentuk estimasi kurva 

regresi yang menyesuaikan data, tanpa dipengaruhi oleh 

faktor subyektifitas peneliti (Eubank, 1999). Terdapat 

beberapa teknik estimasi dalam regresi nonparametrik, 

antara lain Spline, kernel, deret orthogonal, analisis 

wavelet, dan lain-lain  (Budiantara, dkk., 2006). 

Pendekatan Spline mempunyai suatu basis fungsi, dengan 

basis fungsi yang biasa digunakan, antara lain truncated 

power basis dan basis B-spline. Spline dengan truncated 

power basis memiliki kelemahan, yaitu ketika jumlah knot 

bertambah dan letak knot yang terlalu dekat, akan 

berdampak pada matriks yang hampir singular, sehingga 

akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, digunakan 

fungsi basis lain yang memiliki kondisi yang lebih baik, 



 

 

yaitu B-spline  (Eubank, 1999).  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memodelkan data inflasi 

di Indonesia dengan menggunakan metode regresi 

nonparametrik B-Spline. Selanjutnya, model yang 

diperoleh digunakan untuk menentukan prediksi nilai nilai 

inflasi di Indonesia pada masa mendatang. 

2. Landasan Teori 

2.1 Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah suatu metode sederhana untuk 

melakukan investigasi tentang hubungan fungsional 

diantara beberapa variable (Nawari, 2010). Terdapat 

beberapa model dalam analisis regresi diantaranya yaitu 

model regresi parametrik dan model regresi nonparametric 

(Salam, 2013). 

2.2 Regresi Nonparametrik 

Regresi nonparametrik merupakan salah satu 

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan antara variabel independen dan dependen yang 

tidak diketahui kurva regresinya atau tidak terdapat 

informasi masa lalu yang lengkap tentang bentuk pola data. 

Regresi nonparametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi, 

karena data diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi 

kurva regresinya tanpa dipengaruhi oleh faktor 

subyektivitas peneliti (Eubank, 1999). 

2.3 Regresi Nonparametrik B-Spline 

Menurut Budiantara (2006), disebutkan bahwa kurva 

regresi berorde m dan basis B-Spline dengan knot pada 
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  secara umum dapat ditulis dalam bentuk:  
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merupakan basis B-Spline. Fungsi basis B-Spline secara 

rekursif didefinisikan sebagai berikut. 
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Guna membangun fungsi B-Spline orde m , 

diperlukan tambahan knot sebanyak m2  yaitu: 
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21 , biasanya a  adalah minimum 

nilai x  dan b  adalah maksimum nilai x . Pada fungsi 

basis B-Spline linear  2m  dengan K  knot, diperlukan 

tambahan 42 m  knot yaitu akk 
 01 , bkk

KK
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dan banyaknya knot menjadi 2K dengan  λB  adalah 

matriks berukuran  Kmn  . 

 

     
     

     



























nK,mn,mmn,mm

2K,m2,mm2,mm

1K,m1,mm1,mm

xBxBxB

xBxBxB

xBxBxB









)2()1(

)2()1(

)2()1(

λB  

2.4 Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Metode 

Generalized Cross Validation (GCV) 

Dalam pemilihan model regresi B-Spline terbaik yaitu 

dengan melihat nilai GCV. Semakin kecil nilai GCV yang 

diperoleh dari proses perhitungan, maka model regresi B-

Spline pada titik knot optimal menunjukkan model regresi 

yang dihasilkan adalah model regresi B-Spline terbaik. 

Formula untuk GCV dapat dituliskan sebagai berikut 

(Lisnaini, 2014). 
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dengan, 

n  banyaknya data 

I  matriks identitas 
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2.5 Estimasi Parameter Model B-Spline 

Setelah diketahui bentuk – bentuk kurva B-Spline, 

selanjutnya dapat dituliskan spline dengan basis B-Spline: 
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Apabila disajikan dalam bentuk matriks, akan menjadi: 
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Bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks: 

   εβλBY 
                                                         

(2.3)   (2.8) 

Estimasi 
 

dicari dengan menggunakan metode 

kuadrat terkecil dengan meminimumkan jumlah kuadrat 

error. Jadi diperoleh estimator B-Spline sebagai berikut. 
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Oleh karena itu, penaksir untuk kurva regresi 

nonparametrik adalah (Lisnaini, 2014). 
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2.6 Pengujian Signifikansi Parameter Model Regresi 

Pengujian signifikansi parameter model regresi 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Pengujian 

parameter terdiri dari dua tahapan, yaitu pengujian secara 

simultan (serentak) kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian secara parsial (individu).   

2.6.1 Pengujian secara Simultan 

 Pengujian parameter secara simultan dilakukan untuk 

mengetahui signifikansi parameter model regresi terhadap 

variabel dependen secara bersama – sama. Statisti uji yang 

digunakan adalah statistik uji F. 

2.6.2 Pengujian secara Parsial 

 Jika pada pengujian secara simultan disimpulkan 

minimal terdapat satu 0
j

 , maka perlu diketahui secara 

parsial (individu) parameter mana saja yang signifikan dan 

mana yang tidak signifikan. Untuk mengetahuinya maka 

dapat dilakukan pengujian secara parsial. Statistik uji yang 

digunakan adalah statistik uji t. 

2.7 Pengujian Asumsi Error 

2.7.1 Pengujian Asumsi Identik 

Pengujian asumsi identik dapat dilakukan dengan uji 

Glejser dengan cara meregresikan nilai mutlak error 

sebagai variabel dependen dengan variabel independen, 

yaitu : 

iiii
vxe  

0                                              (2.6) 

dimana i
e  adalah nilai mutlak error, i

x  adalah variabel 

independen dan i
v  sebagai variabel pengganggu.

 
2.7.2 Pengujian Asumsi Independen 

Pengujian asumsi independen juga dapat dilakukan 

dengan cara membuat plot ACF (Auto Correlation 

Function) dari error. Menurut Alhusin (2003) untuk 

mendukung pengujian secara grafik dapat pula dilakukan 

menggunakan pengujian Durbin Watson dengan rumus 

sebagai berikut. 
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(2.7) (2.16) 

Ada tidaknya korelasi bias dapat dilihat dalam tabel 

kaidah pengambilan keputusan Durbin Watson berikut. 

  

Tabel 2. 1 Kaidah Keputusan Pengujian Durbin Watson 

Range Hipotesis nol Keputusan 

0 < d < dL Ada korelasi 

positif 

Terdapat 

autokorelasi 

dL < d < dU Tidak ada korelasi 

positif 

Tidak terdapat 

autokorelasi 

4-dL < d < 4 Ada korelasi 

negatif 

Terdapat 

autokorelasi 

 

4-dU < d < 4-dL Tidak ada korelasi 

negatif 

Tidak terdapat 

autokorelasi 

dU < d < 4-dU Tidak ada korelasi 

positif dan negatif 

Tidak terdapat 

autokorelasi 

Keterangan: 

d  =  Durbin Watson / nilai d  hitung 

dL  =  Batas bawah pada tabel Durbin Watson 

dU  =  Batas atas pada tabel Durbin Watson 

2.8 Pengujian Kebaikan Model  

Nilai koefisien determinasi 2R  merupakan salah satu 

kriteria kebaikan model. Nilai 2R  menunjukkan seberapa 

besar model yang dihasilkan mampu menjelaskan 

variabilitas data. Nilai 2R  diperoleh menggunakan rumus 

sebagai berikut (Astuti, 2017). 
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2.9 Pengujian Ketepatan Peramalan 

Alat ukur yang digunakan untuk menghitung 

kesalahan prediksi, yaitu MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error) dengan rumus sebagai berikut (Rahman, 

2017). 
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dengan, 

n Banyaknya data 


t

Z Data aktual pada waktu t  


t

Ẑ Data hasil peramalan pada waktu t  

3. Metode Penelitian 

Data yang digunakan adalah data inflasi bulanan di 

Indonesia dari Januari 2005 sampai Desember 2016. Data 

inflasi  ntZ
t

,...,2,1,   merupakan data runtun waktu, 

maka untuk memodelkan data inflasi menggunakan regresi 

nonparametrik B-Spline, data tersebut diubah menjadi: 

    144,...,3,2,,,
1




tZZyx
tt  

dengan :  

x  Januari 2005 – November 2016 

y  Februari 2005 – Desember 2016 

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Mempersiapkan data. 

2) Memodifikasi bentuk data inflasi menjadi variabel 

dependen dan independen. 

3) Meregresikan variabel menggunakan regresi 

nonparametrik B-spline dengan 1 sampai 6 titik knot 

yang terbentuk dari fungsi linear. 



 

 

4) Menentukan titik knot optimal yang dilihat dari nilai 

GCV minimum. 

5) Menentukan model B-spline terbaik berdasarkan titik 

knot optimal. 

6) Menentukan prediksi nilai inflasi untuk dengan 

menggunakan model B-spline terbaik yang telah 

diperoleh. 

7) Merumuskan hasil dan pembahasan, serta menarik 

kesimpulan. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika 

yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Data time 

series nilai inflasi yang telah diubah menjadi dua buah 

variabel, yaitu data inflasi ke t  sebagai variabel 

dependen dan data inflasi ke  1 t  sebagai variabel 

independen. Sebelum dilakukan analisis atau pemodelan 

lebih lanjut menggunakan regresi nonparametrik B-Spline, 

hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelidiki pola 

hubungan diantara masing-masing variabel independen 

dengan variabel dependen dengan membuat grafik. Bentuk 

pola hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen dapat dilihat dari Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Data antara Variabel Dependen dan 

Variabel Independen 
 

Berdasarkan Gambar 4.1, variabel dependen dan 

variabel independen memiliki pola hubungan yang linear. 

Oleh karena itu, dilakukan permodelan dengan B-spline 

dengan pendekatan linear. Model B-Spline terbaik 

diperlukan pemilihan titik-titik knot yang optimal, salah 

satunya menggunakan Generalized Cross Validation 

(GCV). 

Menurut  (Budiantara, dkk., 2006), kurva regresi 

berorde m dan basis B-Spline dengan knot pada 

Kkkk ,,, 21   secara umum dapat ditulis dalam bentuk 

persamaan (1) berikut. 
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dengan  xB mmj ,
 merupakan basis B-Spline.

 

Model B-

Spline terbaik diperoleh dengan melakukan pemilihan titik 

knot optimal yang dilihat dari nilai GCV minimum dan 

koefisien determinasi (R
2
) maksimum. Perbandingan nilai 

GCV dari model dengan menggunakan variasi titik knot, 

yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik knot, seperti yang tertera pada 

Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Perbandingan Nilai GCV dari Variasi Titik Knot 

Jumlah 

Knot 

Letak Titik 

Knot 
GCV R-Square 

1 9,42 1,538256057 0,88243768 

2 10,42 ; 14,42 1,495812022 0,88730878 

3 
12,92 ; 13,42 ; 

14,92 
1,120787646 0,91677286 

4 
12,92 ; 13,42 ; 

13,92 ; 14,92 
1,120787646 0,91677286 

5 

8,42 ; 8,92 ; 

12,42 ; 12,92 ; 

14,92 

1,021876053 0,92630136 

6 

8,42 ; 9,42 ; 

11,42 ; 11,92 ; 

14,42 ; 14,92 

1,006587165 0,92846767 

 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa titik knot optimal 

diperoleh pada titik knot dengan 6 buah titik knot, dengan 

nilai GCV minimum dan koefisien determinasi (R
2
) 

maksimum. Hal ini didukung pula dengan grafik model B-

Spline dengan 6 titik knot pada Gambar 4.2. Grafik 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan lokasi knot yang 

digunakan pada regresi B-Spline relatif banyak menangkap 

titik-titik pengamatan, sehingga grafik yang dibentuk 

menjadi tersegmen.  

 

 
Gambar 4.2 Grafik Model B-Spline dengan 6 Titik Knot 

Model regresi nonparametrik B-Spline yang diperoleh 

dengan 6 titik knot secara umum didefinisikan pada 

persamaan (2) sebagai berikut. 
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Estimasi parameter model regresi nonparametrik B-

Spline pada data tingkat inflasi di Indonesia dilakukan 

dengan meminimumkan jumlah kuadrat sesatan. Berikut 

ini adalah estimasi parameter model pada persamaan (2) 

yang diperoleh dari titik knot optimal (6 titik knot) beserta 

estimasi modelnya. 
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Selanjutnya, pengujian signifikansi parameter model 

regresi secara serentak menunjukkan bahwa model yang 

diperoleh sudah tepat. Selanjutnya, pengujian signifikansi 

parameter model regresi secara parsial menunjukkan 

bahwa semua parameter signifikan, sehingga dapat 

dimasukkan ke dalam  model. Pengujian asumsi error 

dilakukan dengan menguji asumsi identik error dan asumsi 

independen error. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

error model memiliki varian yang homogen (identik) 

namun tidak bersifat independen. Hal ini disebabkan 

karena penggunakan data time series dimana kondisi saat 

ini dipengaruhi oleh kondisi yang lalu atau waktu lampau.  

Pengujian kebaikan model dilakukan dengan 

memperhatikan nilai koefisien determinasi (R
2
) hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa model yang diperoleh 

merupakan model yang sangat baik karena keragaman 

yang dapat dijelaskan oleh model cukup besar, yaitu 

sebesar 92,85%. Selanjutnya, dilakukan prediksi nilai 

inflasi di Indonesia dengan menggunakan model B-spline 

terbaik yang telah diperoleh sebelumnya. Tabel 4.2 

menunjukkan prediksi nilai inflasi untuk bulan Januari 

2017 sampai dengan Desember 2017. 

 

Tabel 4.2 Data Aktual dan Data Hasil Prediksi Nilai Inflasi 

di Indonesia 

Bulan 
Data Aktual  

Nilai Inflasi 

Data Hasil 

Prediksi  

Nilai Inflasi 

Januari 2017 3,61 3,18 

Februari 2017 3,30 3,32 

Marer 2017 3,58 3,46 

April 2017 3,72 3,59 

Mei 2017 3,82 3,71 

Juni 2017 3,88 3,82 

Juli 2017 4,37 3,93 

Agustus 2017 4,33 4,02 

September 2017 4,17 4,11 

Oktober 2017 3,61 4,19 

November 2017 3,83 4,28 

Desember 2017 3,49 4,35 

Selanjutnya, pada Gambar 4.3 ditunjukkan grafik 

perbandingan antara data aktual dan data hasil prediksi 

nilai inflasi di Indonesia, dengan garis hitam menunjukkan 

data actual dan garis merah menunjukkan data hasil 

prediksi. Grafik tersebut menunjukkan pergerakan data 

hasil prediksi dengan kecenderungan mengikuti pergerakan 

data aktual.  

 

 
Gambar 4.3 Grafik Data Aktual dan Data Hasil Prediksi 

Nilai Inflasi di Indonesia 

Kinerja model yang digunakan dalam peramalan dapat 

dilihat berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE). Metode MAPE melakukan perhitungan 

perbedaan antara data actual dengan data hasil prediksi. 

Perbedaan tersebut diabsolutkan, kemudian dihitung dalam 

bentuk persentase terhadap data asli. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan, diperoleh nilai MAPE sebesar 

7,94% yang berarti nilai MAPE masih berada jauh di 

bawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan 

peramalan yang dicapai sangat tinggi, yaitu sebesar 

92.06%. 

5. Kesimpulan  

Data hasil prediksi nilai inflasi di Indonesia pada tahun 

2017 menunjukkan peningkatan setiap bulannya, dengan 

nilai ketepatan prediksi sebesar 92.06%. Disarankan 

kepada pemerintah untuk mempersiapkan dampak dari 

peningkatan nilai inflasi tersebut, tentunya dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

menggunakan data cross section (data dengan satu titik 

waktu tertentu) atau dengan data yang memiliki variabel 

lebih dari satu. 
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