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ABSTRAK 
 

Kereta api  merupakan  sub  sektor  perhubungan  darat  yang  dianggap  cukup 

penting   didalam  usaha  melayani  jasa  perhubungan  masyarakat.  Terutama 

menjelang  lebaran  arus  mudik  pemakai  jasa  kereta  api  biasanya  meningkat 

drastis. Sehingga perusahaan kereta api harus menambah armada kereta api atau 

menambah gerbong kereta api untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aplikasi model ARIMA pada data penumpang kereta 

api  dari  bulan  Januari  1997  sampai  dengan  bulan  Pebruari  2005  sehingga 

dengan  model  yang  diperoleh  dapat  dibuat  peramalan  (forecast)  penumpang 

kereta  api  pada  Daerah  Operasi  (DAOP)  IX  Jember  untuk  beberapa  waktu 

kedepan. Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan 

salah  satu  metode  peramalan   pada  analisis  deret  waktu.  Metode  ARIMA 

mendasarkan ramalannya pada proses Autoregressive (AR) dan Moving Average 

(MA).   Alat-alat   yang   digunakan   dalam   membangun   model   adalah   ACF 

(Autocorrelation  Function)  da  PACF  (Partial  Autocorrelation  Function).Dari 

penelitian ini diperoleh bahwa model ARIMA untuk data   penumpang kereta api 

pada Daerah Operasi (DAOP) IX Jember untuk 60 bulan mendatang  berkisar 

dari 4948 sampai dengan 176834, dan mengalami kenaikan yang cukup drastis 

pada bulan Juli dan Nopember pada setiap tahunnya. 

 
Kata Kunci : Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), 

Autoregressive  (AR),  Moving  Average  (MA),  Autocorrelation 

Function (ACF), Partial Autocorrelation Function (PACF). 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Hampir  setiap  dunia  usaha  selalu  melakukan  suatu  perencanaan.  Untuk 

merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa-masa 

mendatang sering menggunakan data pada masa lampau. Berdasarkan data masa 

lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika, 

bisa  dibuat  peramalan  keadaan  tahun-tahun  yang  akan  datang.  Biasanya  data 

tersebut dianalisis dengan asumsi  independen. Data masa lampau dikumpulkan, 

dipelajari dan dianalisis. Tetapi banyak data yang  tidak dapat dianalisis dengan 

asumsi  independen,  misalnya  data  tentang  indeks  harga   konsumen  (IHK), 

penggunaan  air  PDAM,  banyaknya  penumpang  kereta  api,  hasil   produksi 

pertanian, dan curah hujan. Data tersebut merupakan data dependen artinya suatu 

data  yang bergantung pada berbagai faktor misalnya manusia, selera konsumen, 

keadaan  musim,   kebiasaan  dan  masih  banyak  faktor  lain.  Sehingga  untuk 

menganalisis data dependen tersebut digunakan analisis time series. 
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Analisis  time series merupakan suatu metode analisis data yang ditujukan 
untuk melakukan suatu estimasi maupun peramalan pada masa yang akan datang. 

Dalam analisis time  series akan diketahui bagaimana proses suatu estimasi dan 

hasil  peramalan  dapat  diperoleh  dengan  baik.  Untuk  itu  dalam  analisis  ini 

dibutuhkan berbagai macam informasi  atau data yang cukup banyak dan diamati 

dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui perubahan fluktuasi yang terjadi. Dalam hal ini akan dihadapkan pada 

ketidakpastian sehingga akan ada faktor akurasi yang harus diperhitungkan. Jadi 

dalam analisis ini yang paling menentukan adalah kualitas (keakuratan) data yang 

diperoleh  dan  waktu  data  tersebut  dikumpulkan.  Semakin  banyak  data  yang 

terkumpul,  maka  semakin  baik  pula  estimasi  yang  diperoleh  dan  sebaliknya 

semakin sedikit data yang diperoleh maka semakin kurang baik pula estimasinya. 

Kereta api merupakan sub sektor perhubungan darat yang dianggap cukup 

penting didalam usaha melayani jasa perhubungan masyarakat. Kereta api banyak 

diminati oleh  masyarakat Indonesia, karena selain lebih murah kereta api juga 

relatif tepat waktu. Apalagi menjelang lebaran arus mudik pemakai jasa kereta api 

biasanya  meningkat  drastis.  Sehingga  perusahaan  kereta  api  harus  menambah 

armada kereta api atau menambah gerbong kereta api  untuk mengatasi masalah 

tersebut. Tentu untuk penambahan armada tersebut memerlukan  anggaran dana 

yang  tidak  sedikit.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  perencanaan  operasi  dalam 

perusahaan kereta api untuk mencapai optimasi operasi agar susunan dan jumlah 

gerbong dalam suatu rangkaian kereta api sesuai dengan kapasitas lokomotif yang 

akan menariknya. Sehingga biaya operasi bisa dihemat pada hari-hari biasa untuk 

anggaran dana penambahan gerbong atau armada kereta api pada hari-hari dimana 

penumpang kereta api meningkat. 

Analisis time  series  model  ARIMA  dapat  digunakan  untuk  melakukan 

estimasi  maupun  peramalan  pada  masa  yang  akan  datang.  Data  pengamatan 

banyaknya penumpang kereta api dapat dipandang sebagai data time series. Data 

banyaknya  penumpang  tersebut  dapat  disajikan  dalam  model  ARIMA  (p,d,q) 

melalui  proses-proses  Autoregressive  dan  Moving  Average  (model  rata-  rata 

bergerak  terpadu  Autoregressive)  yang  dapat  dipakai  sebagai   dasar  untuk 

melakukan perencanaan atau melakukan prediksi (peramalan) terhadap banyaknya 

penumpang kereta api pada beberapa periode waktu mendatang. Daerah Operasi 

(DAOP) IX  Jember, sebagai pusat perkeretaapian yang besar di wilayah Jawa 

Timur sebelah timur,  dengan  semakin meningkatnya konsumen (pemakai) jasa 

kereta api dan adanya sistem  perencanaan operasi yang baik, maka kereta api 

sebagai angkutan yang bersifat sosial didalam  melayani masyarakat diharapkan 

pada tahun-tahun mendatang lebih ditingkatkan peranannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan analisis 

time  series  model  ARIMA  terhadap  banyaknya  penumpang  kereta  api  pada 

DAOP IX Jember. Tujuan   dari penelitian ini adalah untuk menentukan model 

time series yakni model ARIMA dari  banyaknya penumpang kereta api pada 

DAOP IX Jember serta berdasarkan model yang diperoleh, dilakukan peramalan 

(forecasting) banyaknya penumpang kereta api pada DAOP  IX  Jember untuk 

periode waktu lima tahun kedepan. Manfaat dari penelitian ini bagi  mahasiswa 

diharapkan   dapat   meningkatkan   pengetahuan   dan   wawasan   serta   mampu 

mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  dari  perguruan  tinggi  untuk  kegiatan 

penerapan  teknologi dalam kehidupan sehari - hari. Sedangkan bagi PT. Kereta 
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Api Indonesia  (Persero)  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran 

khususnya   pada Daerah  Operasi  (DAOP)  IX  Jember  dengan  memberikan 

estimasi banyaknya penumpang kereta api untuk periode waktu lima tahun yang 

akan datang. Dengan demikian PT. Kereta Api Indonesia bisa menentukan jumlah 
kereta/gerbong yang diperlukan sesuai daya muatnya sehingga biaya operasi bisa 

ditekan serendah mungkin . 

 
METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini  dilaksanakan  selama  empat  bulan  mulai  bulan  April  2005 

sampai  bulan  Juli 2005. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder  yang  diperoleh  dari  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (persero)  DAOP  IX 

Jember,  yang  berupa  data  banyaknya  penumpang  kereta  api  pada  DAOP  IX 

Jember bulan Januari 1997 sampai  Pebruari  2005. Populasi dari penelitian ini 

adalah banyaknya penjualan tiket penumpang kereta api. Sedangkan sampel yang 

digunakan  adalah  banyaknya  penjualan  tiket  penumpang  kereta  api.  Metode 

pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  software  MINITAB  yang 

terdiri  dari  tiga  tahap  yaitu, tahap  pertama identifikasi  awal  yang  meliputi 

pemasukan data deret waktu pada lembar kerja MINITAB, plot data deret waktu, 

pengidentifikasian nilai ACF dan PACF (jika nilai ACF dan PACF menunjukkan 

bahwa  data  belum  stasioner  dalam  mean,  maka  dilakukan  differencing  non- 

musiman, sedangkan jika nilai ACF dan PACF menunjukkan bahwa data belum 

stasioner dalam mean, maka dilakukan  differencing musiman), plot data deret 

waktu hasil diferensiasi, pengidentifikasian  nilai ACF dan PACF hasil 

differencing;   tahap   kedua   penaksiran   parameter   (estimasi)   dan   diagnostic 

checking  dengan melihat hasil estimasi parameter dan diagnostic checking, maka 

dapat ditentukan apakah dugaan model sementara tersebut sudah sesuai atau tidak; 

jika  model  sudah  sesuai,  maka   model  dapat  digunakan  untuk  peramalan, 

sedangkan jika model tidak sesuai maka kembali  dilakukan pengidentifikasian 

nilai  ACF  dan  PACF  hasil  differencing;  tahap  ketiga  peramalan  (forecasting) 

dengan  nilai-nilai  ramalan  untuk  beberapa  bulan  ke  depan  dapat  dilihat  pada 

output tahap estimasi dan diagnostic checking, karena hasil ramalan sekaligus 

dapat  dikeluarkan  pada  program  tersebut.  Output  MINITAB  yang  dihasilkan 

berupa: pemodelan  ARIMA untuk data banyaknya penumpang kereta api pada 

DAOP IX Jember dan peramalan penumpang kereta api pada DAOP IX Jember 

untuk lima tahun mendatang. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 

Data banyaknya penumpang kereta api pada DAOP IX Jember pada bulan 

Januari 1997 sampai dengan bulan Pebruari 2005 diberikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Banyaknya Penumpang Kereta Api Pada DAOP IX Jember Selama 98 
Bulan 

 
Tahun 

Bulan 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Januari 127015 315756 341890 368023 300728 
Pebruari 305771 206161 207942 209723 193741 
Maret 151436 226049 246563 267076 250341 

April 144649 214402 224500 234598 205886 
Mei 123054 228786 225407 222029 206655 
Juni 166647 195573 218011 240449 218149 

Juli 179082 249376 281776 314176 272595 
Agustus 147837 257333 255808 254283 227295 

September 144254 248397 248588 248779 241434 
Oktober 167813 281866 272574 263283 260546 

November 150948 237712 227456 217200 204222 
Desember 146704 215046 232752 250458 322071 

 

Tahun 

Bulan 2002 2003 2004 2005 
 

Januari 212422 178084 145239 141182 
Pebruari 156363 139607 142066 109979 
Maret 185906 138891 107639  
April 151397 134270 111382  
Mei 173985 131808 109481  
Juni 184335 144529 110401  
Juli 201826 166094 143250  

Agustus 172227 139935 119118  
September 171465 130223 124875  
Oktober 176711 135460 112111  

November 145695 167723 197372  
Desember 260315 184531 125948  

Sumber : PT.KAI DAOP IX Jember 
 

Data  pada  Tabel  1,  selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan  software 

statistik untuk time series yaitu MINITAB. Data diolah untuk menentukan model 

ARIMA  dalam  peramalan  banyaknya  penumpang  kereta  api  pada  DAOP  IX 

Jember dengan langkah-langkah : 

A. Tahap Identifikasi Awal 

Dalam membangun model ARIMA, tahap pertama adalah tahap identifikasi. 

Pada tahap  identifikasi ini dilihat plot data dan plot Autocorrelation Function 

(ACF)  dan  Partial   Autocorrelation  Function  (PACF)   secara  grafis  untuk 

mengetahui data sudah stasioner atau belum. 

1.  Plot data deret waktu, nilai ACF dan PACF 

Data banyaknya penumpang kereta api selama 98 bulan yang lalu 

dimasukkan  pada lembar kerja MINITAB, kemudian plot data. Output 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Series Plot Untuk Data Banyaknya Penumpang Kereta  Api Selama 

98 Bulan. 

 
Kestasioneran data dapat dilihat juga pada pengidentifikasi nilai ACF dan 

PACF data banyaknya penumpang kereta api yang dapat dilihat pada Gambar 2 

dan Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Grafik ACF Untuk Data Banyaknya Penumpang Kereta Api Selama 

98 Bulan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Grafik PACF Untuk Data Banyaknya Penumpang Kereta Api Selama 

98 Bulan. 
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2.  Plot Deret Waktu, ACF, PACF dan hasil Differencing 

Ketidakstasioneran  plot  series  dapat  dihilangkan  melalui  proses 

differencing (d=1). Hasil differencing satu kali terhadap data banyaknya 

penumpang  kereta api menghasilkan plot series yang dituangkan dalam 

Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Series Plot Setelah Dilakukan Differencing Pertama Non-Musiman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Grafik ACF Setelah Dilakukan Differencing Pertama Non Musiman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Grafik  PACF  Setelah Dilakukan  Differencing  Pertama  Non- 

Musiman. 

 
3. Identifikasi Nilai ACF dan PACF dari Hasil Differencing Non-Musiman 

(d=1) dan Differencing Musiman 
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Setelah dilakukan differencing non-musiman, data hasil differencing 

tersebut didifferensiasi lagi yaitu differencing musiman. Hasil dari proses 

differencing  non-musiman dan differencing musiman dapat dilihat pada 

Gambar 7 dan Gambar 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Grafik ACF Setelah Differencing Pertama Non Musiman dan 

musiman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Grafik  PACF  Setelah  Differencing  Pertama  Non  Musiman  dan 
Musiman. 

 
Hasil identifikasi dari Gambar 7 dan Gambar 8 menghasilkan model sementara : 

ARIMA( p, d , q)(P, D, Q)
5   

= ARIMA(0,1,1)(0,1,0)
12

 

 
B. Tahap Estimasi Parameter Dan Diagnostic Checking 

Setelah diperoleh  dugaan  sementara,  selanjutnya  dilakukan  estimasi 

parameter  dari model sementara tersebut dan dilakukan diagnostic checking 

untuk menguji kesesuaian model tersebut. Hasil dari estimasi parameter dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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99 87101 16051 158150 
100 90844 18349 163339 
101 88943 15031 162855 
102 89863 14560 165166 
103 122712 46044 199380 
104 98580 20570 176589 
105 104337 25009 183665 
106 91573 10947 172198 
107 176834 94932 258736 
108 105410 22251 188569 
109 120644 36246 205041 

 

 

 
 
 

Tabel 2.   Hasil Estimasi Parameter dan Pemeriksaan Diagnostik Model ARIMA 
 
 

ARIMA model for PENUMPANG Estimates 

at each iteration Iteration SSE

 Parameters 

0 201607169421 0.100 

1 175724285728 0.250 

2 155004712908 0.400 

3 138908934222 0.550 

4 127869152545 0.700 

5 125707367975 0.836 

6 124924250238 0.798 

7 124924147778 0.797 

Relative change in each estimate less than 0.0010 

Final Estimates of Parameters 
 

Type  Coef SE Coef T P 
MA 1 0.7973 0.0612 13.03 0.000 

 

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12 

Number of observations: Original series 98, after 

differencing 85 

Residuals:SS = 10335290019 (backforecasts excluded) 

MS = 1313515357 DF = 84 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 

Lag 12 24 36 48 
Chi-Square 6.4 16.5 36.8 59.0 
DF 11 23 35 47 
P-Value 0.848 0.835 0.387 0.113 

 

C. Tahap Peramalan (Forecasting) 
Nilai-nilai ramalan banyaknya penumpang kereta api pada DAOP IX 

Jember untuk 60 bulan kedepan dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan secara 

grafik hasil ramalan dan data sebenarnya disajikan pada Gambar 9. 
 

Tabel 3. Peramalan Model ARIMA(0,1,1) (0,1,0)
12

 

Mendatang 

Untuk Periode Waktu 5 Tahun 

 

95 Percent Limits 

Period Forecast Lower Upper Actual 
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Lanjutan Tabel 3 

 
110 89441 3823 175059 

111 66563 -54404 187529 

112 70306 -54044 194655 

113 68405 -59238 196048 

114 69325 -61529 200178 

115 102174 -31814 236161 

116 78042 -59008 215091 

117 83799 -56246 223843 

118 71035 -71943 214012 

119 156296 10445 302147 

120 84872 -63797 233541 

121 100106 -51329 251540 

122 68903 -85248 223053 

123 46024 -137644 229693 

124 49767 -138916 238451 

125 47866 -145702 241435 

126 48786 -149547 247120 

127 81635 -121352 284622 

128 57503 -150032 265039 

129 63260 -148727 275248 

130 50496 -165850 266843 

131 135757 -84863 356378 

132 64333 -160479 289146 

133 79567 -149361 308496 

134 48364 -184607 281336 

135 25486 -233997 284970 

136 29229 -236574 295033 

137 27328 -244648 299305 

138 28248 -249765 306261 

139 61097 -222823 345018 

140 36965 -252743 326673 

141 42722 -252660 338104 

142 29958 -270991 330908 

143 115219 -191196 421634 

144 43795 -267990 355581 

145 59029 -258035 376094 

146 27826 -294431 350084 

147 4948 -342046 351942 

148 8691 -345699 363081 

149 6790 -354845 368425 

150 7710 -361027 376447 

151 40559 -335146 416264 

152 16427 -366119 398973 

153 22184 -367083 411451 

154 9420 -386453 405294 

155 94681 -307691 497053 

156 23257 -385510 432024 

157 38491 -376572 453554 

158 7288 -413978 428554 
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Gambar 9. Series Plot Untuk Peramalan Banyaknya Penumpang Kereta Api 
Periode Waktu 5 Tahun Mendatang. 

 
Pembahasan 

 

Dari Gambar 1 tampak bahwa perilaku plot series mengalami pengulangan 
pola setiap  periode 12 bulanan, kenaikan jumlah penumpang kereta api terjadi 

pada bulan Januari disetiap tahunnya karena pada bulan Januari bertepatan dengan 

liburan Hari Raya. Hal ini mengindikasikan adanya musiman 12 bulanan. Gambar 

2 menunjukkan perilaku ACF dari lag 1 dan lag 2 turun secara lambat mendekati 

nol. Sedangkan Gambar 3 perilaku PACF cut off setelah lag ketiga. Sehingga dari 

Gambar 1, Gambar 2 dan  Gambar 3 tampak bahwa plot series tidak stasioner 

terhadap mean karena fluktuasi data tidak berkisar disekitar mean. 

Ketidakstasioneran plot series dapat dihilangkan dengan melakukan proses 

pembedaan (differencing) sebelum ditentukan adanya faktor musiman (program 

MINITAB diberikan pada lampiran 2). Dengan melakukan differencing satu kali 

terhadap data banyaknya  penumpang kereta api menghasilkan plot series yang 

dituangkan  dalam  Gambar  4,  yang  menunjukkan  bahwa  differencing  pertama 

telah  mengubah  plot  series  awal  yang  tidak  stasioner  menjadi  stasioner  dan 

mengindikasikan adanya musiman. Hal ini bisa juga dilihat dalam grafik ACF dan 
grafik PACF setelah dilakukan differencing pertama yang dituangkan  berturut- 

turut  dalam  Gambar  5  dan  Gambar  6.  Gambar  5  menunjukkan  nilai  ACF 

terpotong setelah lag ke-1. Sedangkan dari Gambar 6 menunjukkan nilai PACF 

turun secara  eksponensial menuju ke nol. Pada grafik ACF dan PACF setelah 

dilakukan  differencing  pertama  menunjukkan  adanya  faktor  musiman  dengan 

periode 12 atau dengan kata lain pola yang terbentuk berulang-ulang dalam selang 

waktu   12   bulan.   Karena   adanya   faktor   musiman   maka   perlu   dilakukan 

differencing pertama untuk pola musiman dengan time lag  12, yang hasilnya 

dituangkan dalam Gambar 7 dan Gambar 8. Dari grafik ACF pada Gambar  7 

terlihat  bahwa  nilai  ACF  signifikan  pada  lag  1,  lag12,  …….,dan  seterusnya. 

Sedangkan pada Gambar 8 nilai PACF turun secara eksponensial menuju ke nol. 

Selanjutnya untuk menentukan model, dapat diamati dari grafik ACF dan PACF. 

Grafik ACF dan PACF setelah differencing pertama non-musiman menghasilkan 

dugaan  model  ARIMA  (0,1,1).  Sedangkan   grafik  ACF  dan  PACF  setelah 

differencing pertama musiman menghasilkan dugaan model ARIMA (0,1,0)
12 

. 

Sehingga dugaan model ARIMA musiman yang sesuai untuk series ini adalah 

ARIMA ( p, d , q)(P, D, Q) 
s
 = ARIMA (0,1,1)(0,1,0)

12 
. 
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Untuk melihat kebenaran model dugaan ini perlu dilakukan pemeriksaan 
diagnostik (diagnostic checking) yang hasilnya diberikan pada Tabel 2. Dari hasil 
Tabel 2 tampak bahwa parameter MA (1) sudah sesuai karena p-value kurang dari 

tingkat signifikansi α ( α =  0,05). Dan dari hasil statistik Ljung-Box 
menunjukkan bahwa modal sudah memenuhi  white noise, karena nilai-nilai p- 
value pada semua lag musimannya (lag 12, lag 24, lag 36, lag 48,….) lebih besar 
dari  tingkat  signifikansi   α  ( α =  0,05).  Dengan  demikian  model  ARIMA 

(0,1,1)(0,1,0)
12 

sudah  sesuai.  Selanjutnya  dilakukan  peramalan  (forecasting) 
banyaknya penumpang kereta api untuk periode 5 tahun atau 60 bulan mendatang 

dengan menggunakan model ARIMA (0,1,1)(0,1,0)
12  

dan hasilnya diberikan pada 

Tabel 3. Dari hasil peramalan banyaknya penumpang kereta api DAOP IX Jember 
selama  periode  waktu 5 tahun yakni mulai bulan Maret 2005 sampai Pebruari 

2010 menunjukkan bahwa jumlah penumpang kereta api mengalami kenaikan 

yang cukup drastis pada bulan Juli dan Nopember untuk setiap tahunnya. Tabel 3 

juga menunjukkan bahwa  banyaknya penumpang kereta api DAOP IX Jember 

untuk 5 tahun ke depan berkisar dari  4948 (dicapai pada bulan Maret 2009) 

samapi dengan 176834 (dicapai pada bulan Nopember  2005). Sedangkan pada 

bulan-bulan   lainnya   jumlah   penumpang   kereta   api   relatif   stabil.   Hal   ini 

dimungkinkan bertepatan dengan adanya liburan sekolah atau liburan Hari Raya. 

Hasil  peramalan model ARIMA untuk periode 5 tahun disajikan dalam bentuk 

time series plot yang dapat dilihat dalam Gambar 9. Dari Gambar 9 tampak bahwa 

adanya indikasi musiman 12 bulanan. 

 
KESIMPULAN 

 

Model ARIMA yang sesuai untuk data banyaknya penumpang kereta api 

pada DAOP  IX Jember dari bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2005 

adalah ARIMA (0,1,1)(0,1,0)
12

. Hasil peramalan (forecasting) banyaknya 

penumpang kereta api di Jember selama periode waktu 5 tahun atau 60 bulan 

mendatang, yakni hingga Pebruari 2010 menunjukkan bahwa jumlah penumpang 

kereta api mengalami kenaikan yang cukup drastis pada bulan Juli dan Nopember 

untuk setiap tahunnya. Sedangkan  pada bulan-bulan lainnya jumlah penumpang 

kereta api relatif stabil. 
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