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Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT  karena  hanya  berkat  rahmat,  hidayah   dan  karunia-Nya  penulis  berhasil 

menyelesaikan  skripsi  dengan  judul  “Multifraktalitas  dan  Studi  Komparatif 

Prediksi  Indeks  Dengan  Metode  ARIMA  dan  Neural  Network  (Studi  pada 

Indeks LQ45 periode 1997 – 2007)”. 

Meramal atau memprediksi merupakan dua kata yang mirip tapi cenderung 

memiliki konotasi yang berbeda. Jika berbicara tentang peramal, hal pertama yang 

terlintas  di  benak  sebagian  besar  orang  adalah  dukun,  paranormal,  dan  peramal 

tentunya. Skripsi ini tidak melakukan pada hal tersebut. Peramalan menjadi bagian 

dari  perencanaan  dalam proses  manajemen.  Melakukan  peramalan  membuat  kita 

mengerti, waspada dan dapat mengantisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan 

yang  mungkin  terjadi  dimasa  depan.  Berbagai  macam  cara  dilakukan  untuk 

mendapatkan hasil peramalan yang paling jitu dan akurat, tetapi bagaimanapun juga 

hingga saat ini berbagai metode yang digunakan tidak ada (dan tidak akan pernah 

ada) yang mampu melakukan prediksi tanpa kesalahan sedikitpun.

Melakukan  peramalan  Indeks  dapat  memberikan  gambaran  pada  investor 

mengenai  bagaimana  kondisi  pasar  dimasa  depan.  Indeks  LQ45 yang  merupakan 

indeks  dari  harga 45 saham dengan kapitalisasi  terbesar  di  Bursa Efek Indonesia 

(yang merupakan penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) dapat 

menjadi  panduan  yang  baik,  baik  investor  mengenai  tindakan  apa  yang  harus 
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dilakukan  saat  ini  untuk  perubahan  harga  yang  baru  terjadi  atau  mengantisipasi 

perubahan yang akan terjadi.

ARIMA sebagai metode  de facto dalam ekonometrika dipilih sebagai salah 

satu  metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  peramalan  Indeks.  Lag-lag  yang 

dinyatakan  signifikan  mempengaruhi  harga  pada  periode  tertentu  (t)  kemudian 

digunakan  untuk  melakukan  prediksi.  Dengan  lag-lag  yang  sama  dilakukan 

peramalan  dengan  metode  Jaringan  Syaraf  Tiruan.  Kedua  metode  ini  kemudian 

dibandingkan untuk mencari metode yang memberikan tingkat kesalahan lebih kecil 

dibandingkan metode lainnya. Pembandingan yang dilakukan pada skripsi ini hanya 

berada  pada  tataran  praktis  bukan  pada  tataran  teoritis,  karena  kedua  metode 

memiliki  dasar  teori  sendiri-sendiri  yang  memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda. 

Penelitian  ini  bukan  ditujuan  untuk  menunjukkan  superioritas  satu  metode 

dibandingkan  metode  lain  melainkan  memberikan  gambaran  mengenai  performa 

kedua metode tersebut dalam meramalkan Indeks LQ45.
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