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ABSTRAK

E

mpat model sederhana dikembangkan untuk memprediksi
data kebakaran tahunan lahan-liar (wildland fire) periode
tahun 1960-2014 di USA. Keempat model tersebut adalah
Exponential Smoothing, Moving Average, Multiple Regression dan
Persistence. Pemberian masukan berupa data kebakaran (baik
jumlah maupun luas area kebakaran) pada tahun-tahun
sebelumnya, keempat model akan memprediksi jumlah dan luas
area kebakaran pada setahun mendatang. Akurasi keempat model
dalam memprediksi jumlah kebakaran yang dinyatakan dalam
korelasi Pearson dan kesalahan RMSE (root-mean-squared error)
masing-masing adalah 0,95 dan 0,37 × 105, sedangkan untuk
prediksi luas area kebakaran, korelasi dan RMSE-nya masingmasing adalah 0,91 dan 0,24 × 107 Are. Persentase kesalahan RMSE
prediksi terhadap rata-rata data untuk jumlah dan luas area
kebakaran masing-masing adalah 36,3 % dan 55,8 %. Masih
tingginya persentase kesalahan ini mengisyaratkan pentingnya
penggunaan model yang lebih baik lagi. Jika dilengkapi dengan data
biaya penanggulangan bencana kebakaran, keempat model diatas
dapat digunakan untuk menaksir anggaran yang diperlukan setahun
sebelum terjadinya bencana kebakaran.

v

KATA PENGANTAR

B

encana kebakaran lahan telah terjadi berulangkali di
negara kita. Kerapnya kedatangan bencana ini mestinya
membuat kita lebih siap. Namun, setiap kali bencana ini
datang, pemerintah dan masyarakat terkesan tidak siap
menghadapinya.
Buku ini diperuntukkan bagi pengguna yang membutuhkan
perkakas (tool) analitik berupa komputasi untuk memprediksi
bencana kebakaran. Lebih spesifiknya adalah jika kita diberikan
data kebakaran yang telah terjadi, berapakah jumlah kebakaran
dan luas area kebakaran setahun ke depan. Informasi berupa
prediksi ini sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menyiapkan
anggaran penanggulangan bencana setahun sebelumnya.
Perkakas komputasi berupa model prediktif kebakaran yang
disajikan lengkap dalam buku ini terdiri atas 4 model yakni:
Exponential Smoothing, Moving Average, Multiple Regression dan
Persistence. Data yang digunakan untuk pengembangan model
prediktif adalah data kebakaran lahan dari USA pada periode tahun
1960-2014. Akurasi model ditentukan melalui ukuran koreasi
Pearson dan kesalahan RMSE (root-mean-squared error). Hasil
prediksi masing-masing model juga akan diuji kesamaannya dengan
data menggunakan 1-way ANOVA.
Pada bagian akhir buku ini, program MATLAB untuk
memprediksi, memverifikasi dan menampilkan hasil prediksi akan
diberikan secara lengkap. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat
memodifikasi program tersebut sesuai fenomena yang sedang
dihadapinya.
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1
PENDAHULUAN

I

ndonesia kembali menjadi bahan pembicaraan dunia karena
persoalan kabut asap. Selama bulan Oktober hingga
November 2015, negara kita ini disibukkan dengan berbagai

aktivitas untuk mengatasi asap dan mengurangi dampak yang
ditimbulkannya. Kehadiran asap akibat kebakaran lahan ini
membawa partikel pencemar berukuran halus PM2.5 dan PM10
(PM adalah singkatan dari particulate matter) dalam orde mikrometer (sepersejuta meter) [Wegesser dkk., 2009]. Kebakaran yang
diduga disebabkan oleh adanya praktik ‘tebang dan bakar’ atau
‘slash and burn’ ini rupanya telah dilakukan oleh para pelakunya
sejak akhir Juni 2015. Hal ini terekam dalam bentuk kehadiran
sejumlah titik api (hot spot) yang dipantau oleh satelit NASA pada
Provinsi Jambi [Hidayat dan Epu, 2015]. Keadaan menyesakkan ini
diperparah dengan munculnya anomali iklim El Niño [Anonim,
2015a]. Kehadiran dan penyebaran asap secara meluas dan tak
terkendali ini telah menimbulkan sejumlah dampak diantaranya
adalah: bertambahnya jumlah korban penderita ISPA (Infeksi
1

Saluran Pernafasan Atas), terganggunya proses belajar-mengajar di
sekolah, dan tertundanya jadwal penerbangan di sejumlah
bandara. Chan (2015) menyebutkan bahwa krisis asap ini sudah
menimbulkan kerugian yang mencapai 475 trilyun rupiah. Selain
itu, polusi asap ini juga telah menyeberang dan mengganggu
kegiatan pada negara tetangga terdekat seperti Thailand selatan,
Malaysia, Singapura dan Filipina. Fenomena penyebaran kabut asap
semacam ini menimbulkan krisis “kabut lintas-batas” (transboundary haze). Untuk menangani krisis semacam ini, sebenarnya
telah ditandatangani suatu perjanjian yang dikenal sebagai The
ASEAN Agreement on Transboundary Haze pada 10 Juni tahun
2002. Patut dicatat bahwa Indonesia adalah negara terakhir yang
meratifikasi perjanjian ini pada tanggal 20 Januari 2015 [Anonim,
2015b].
Indikasi cikal-bakal krisis asap/bencana kebakaran ini
sebenarnya telah diramalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ramalah
inilah yang menjadi alasan mengapa Field [2015] berpendapat
bahwa bencana ini mestinya diantisipasi lebih awal agar tak
menjadi suatu krisis.

Amat disayangkan, ternyata kita tidak

memanfaatkan prediksi iklim musiman yang dibuat oleh IRI
(International Research Institute) Universitas Columbia, USA.
Prediksi IRI yang dikeluarkan pada bulan April 2015 dan disebarkan
secara gratis ini ditampilkan dalam bentuk probabilitas keadaan
curah hujan dan suhu udara. Prediksi ini secara tepat telah
menyebutkan akan datangnya musim kering pada wilayah
Indonesia. Selanjutnya, pada bulan Juni 2015, IRI kembali
mengeluarkan prediksi yang menyatakan akan tibanya musim
2

kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia pada bulan
Agustus hingga Oktober 2015. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.1.
Prediksi yang ditampilkan pada Gambar 1.1 ini memberi informasi
tentang kemungkinan (probability) mendapatkan jumlah curah
hujan dibawah normal untuk wilayah Kalimantan dan Maluku
adalah sebesar 90%. Sedangkan tingkat probabilitas untuk
mengalami suhu udara diatas normal pada wilayah Kalimantan dan
Maluku masing-masing adalah sebesar 90% dan 10%. Ini berarti
bahwa wilayah Kalimantan pada rentang waktu Agustus hingga
Oktober 2015 amat rentan dengan masalah kekeringan karena
curah hujan yang rendah dan suhu yang tinggi. Kombinasi suhu
tinggi dan curah hujan rendah ini amat mudah menyulut terjadinya
suatu kebakaran.
Dari uraian diatas, jelas bahwa kondisi alam (iklim) pemicu
kebakaran hutan sebenarnya telah diketahui sejak bulan Juni 2015.
Jika kondisi alam pemicu tersebut telah disosialiasikan dengan baik
kepada para pemangku kepentingan, mestinya para pembakar
hutan dan lahan serta pemerintah daerah sudah jauh lebih siap
dengan sejumlah langkah antisipasi. Mungkin saja kegagalan
antisipasi ini adalah akibat ketidakmengertian para pengambil
keputusan dalam menafsirkan prediksi musiman dalam bentuk
probabilitas [Handmer dan Proudley, 2007; Coventry dan Dalgleish,
2014]. Solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang
prediksi probabilitas seperti ini adalah melalui pemberdayaan
sejumlah penasehat prediksi iklim seperti yang telah dilakukan
pada bidang pertanian [Prokopy dkk,, 2013].
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Gambar 1.1 Prediksi yang dikeluarkan pada bulan Juni 2015 tentang
probabilitas curah hujan/precipitation (sebelah kiri) dan suhu udara/air
temperatur (sebelah kanan) pada kurun waktu bulan Juli-Agustus-September
2015 [IRI, 2015].

Selain kemampuan dalam hal memprediksi kebakaran
lahan dan hutan, manusia pun sudah dilengkapi dengan pra-sarana
pemantau jumlah titik-panas. Hal ini diperoleh berkat adanya satelit
NOAA-18. Lembaga penyedia semacam informasi ini juga telah
menyediakan data yang dapat diakses gratis secara online via situs
ASEAN Specialized Meteorological Centre [ASMC, 2015] yang
berkedudukan di Singapura. Salah satu output ASMC terlihat pada
Gambar 1.2 berupa distribusi spasial titik panas (hot spot) dan
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Gambar 1.3 dalam bentuk tampilan temporal data bulanan titik
panas untuk wilayah tertentu.

Gambar 1.2.
Distribusi spasial titik panas pada tanggal 27 Oktober 2015.
Sumber ASMC (2015)

Kedua bentuk informasi ini baik yang berupa prediksi
musiman iklim dari IRI maupun pantauan titik-panas dari ASMC
sejogyanya dapat dimanfaatkan oleh kita untuk menyiapkan diri
menghadapi dan mengatasi bencana kebakaran. Namun, mengapa
bencana ini tetap terjadi diluar kendali? Apa bentuk kontribusi kita
dalam upaya menemukan solusi krisis kebakaran lahan yang tiap
tahun terjadi itu?
Buku ini adalah salah satu upaya menemukan solusi
bencana kebakaran. Fokusnya adalah pengembangan suatu bentuk
peringatan dini bencana kebakaran lahan. Peringatan ini mesti
5

dilakukan jauh sebelum terjadinya bencana kebakaran. Hal ini
diharapkan tercapai melalui keluaran (output) prediksi yang
dihasilkan oleh sejumlah model statistika sederhana. Prediksi ini
berupa informasi tentang berapa jumlah dan berapa luas daerah
kebakaran lahan dan hutan pada tahun mendatang. Sebelum
membicarakan permodelan sederhana tersebut, kita terlebih
dahulu akan membedakan dua jenis kebakaran lahan dan hutan
berdasarkan kejadiannya.

Gambar 1.3. Deret waktu jumlah titik panas bulanan pada tahun 2015.
Sumber ASMC (2015)

Kebakaran lahan dan hutan berdasarkan kejadiannya
ternyata terbagi atas dua jenis. Pertama, kebakaran terkendali yang
memiliki sejumlah manfaat seperti: berkurangnya resiko kebakaran
6

lahan-liar dan terjaganya fungsi dan keragaman hayati lahan dan
hutan [Aponte dkk., 2014]. Kebakaran semacam ini disebut sebagai
kebakaran disengaja (prescribed fire). Hal ini ditunjukkan pada
Gambar 1.4 yang merupakan koleksi foto kebakaran lahan milik NPS
(National Park Service) yang dapat diakses bebas oleh masyarakat
[NPS, tak bertahun]. Bagian kiri pada Gambar 1.4. menunjukkan
peta tanda batas luas lahan dan hutan yang dibakar, sedangkan
bagian kanan Gambar 1.4 adalah kondisi daerah yang telah dibakar.
Kedua, kebakaran lahan dan hutan yang berada diluar kendali
manusia (kebakaran liar/wildland fire) seperti terlihat pada Gambar
1.5 [NPS, tak bertahun]. Kebakaran semacam inilah yang membawa
bencana tidak saja bagi lahan dan satwa penghuninya namun juga
bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan penduduk negara tetangga pun
ikut terganggu akibat kabut asap (smoke haze) yang menyertai
kebakaran tersebut.

Gambar 1.4. Kebakaran lahan yang disengaja (Prescribed Fire).
Sumber: NPS (National Service Park) untuk umum.
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Gambar 1.5. Kebakaran liar hutan dan lahan (Wildland Fire).
Sumber: NPS (National Service Park) untuk umum.

Kejadian buruk berupa kebakaran lahan dan hutan yang
kembali dialami oleh Indonesia pada tahun 2015 ini mestinya
menjadi sesuatu yang dapat diambil hikmah dan berkahnya
(kebakaran ini dianggap semacam blessing in disguise). Seperti
telah diuraikan sebelumnya, kondisi alam (baca: iklim) El Niño
sebagai pemicu bencana ini sebenarnya sudah mampu diprediksi
oleh IPTEKS manusia beberapa bulan sebelumnya. Faktor iklim El
Niño yang menjadi awal penanda (precursor) tibanya kemarau
panjang juga telah mampu diprediksi kedatangannya menggunakan
metoda dinamika, statistika dan hibrida (gabungan model dinamika
8

dan statistika) [Gershunov dkk., 2000]. Hasil evaluasi Halide dan
Ridd [2008] tentang model prediksi El Niño ini menunjukkan bahwa
akurasi model statistik yang sederhana ternyata tidak berbeda
signifikan dibanding akurasi model dinamika yang kompIeks. Ini
artinya bahwa permodelan statistik berpotensi sebagai salah satu
model prediktif kebakaran lahan. Lantas, adakah persyaratan yang
mesti dipenuhi dalam pengembangan model prediktif kebakaran
ini?
Dua faktor penting yang mesti diperhatikan dalam mengembangkan model prediktif kebakaran lahan dan hutan adalah
ketersediaan data dan ketersediaan model.
Sebagaimana kita ketahui bersama, agar efektif, penganggaran (budgeting) penanganan bencana kebakaran mesti
direncanakan setahun sebelumnya. Ini artinya, model prediksi yang
dikembangkan harus memiliki cakrawala prediksi (prediction
horizon) dalam orde tahunan. Prediksi yang akan dihasilkan
tersebut haruslah mampu menjawab pertanyaan: berapa jumlah
kebakaran dan luas area lahan yang terbakar tahun depan jika data
jumlah kebakaran dan luas daerah terbakar pada beberapa tahun
sebelumnya diketahui? Dengan mengetahui jumlah kebakaran dan
luas lahan yang terbakar pada tahun mendatang, para perencana
anggaran memiliki cukup waktu untuk menyiapkan alokasi
dana/anggaran untuk operasi pemantauan aktivitas pembakaran
dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan.
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Permodelan prediksi kebakaran tahunan semacam ini tentu
mensyaratkan ketersediaan data kebakaran tahunan. Syarat ini
tidak dapat dipenuhi untuk kasus kebakaran di Indonesia. Data
kebakaran tahunan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) hanya terdiri atas 5 data saja. Kelima data ini adalah
jumlah kebakaran rata-rata pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan
2015 [BNPB, 2015]. Untuk mengatasi kendala data tahunan dalam
pengembangan model kebakaran lahan ini, kami menggunakan
data kebakaran lahan dan hutan tahunan milik NIFC (National
Interagency Fire Center) USA. Data kebakaran ini tersedia untuk
kurun waktu tahun 1960 hingga tahun 2014 [NIFC, 2014].
Setelah memecahkan masalah ketersediaan data kebakaran
puluhan tahun yang diambil dari data USA seperti disebutkan
diatas, masalah selanjutnya adalah bagaimana menemukan model
prediktif untuk memprediksi kebakaran tahunan. Pada konteks
prediksi temporal, sejumlah model prediktif yang dikenal adalah:
prediksi kebakaran hingga 2-minggu kedepan [de Groot dan
Flannigan, 2014] dan prediksi kebakaran musiman [Shabbar dkk.,
2011; Gudmundsson dkk., 2014; Harris dkk., 2014]. Kita hanya akan
membincangkan prediksi kebakaran musiman yang relevan dengan
model prediksi kebakaran tahunan yang akan dikembangkan.
Prediktor/masukan model prediksi kebakaran musiman
adalah indeks kemarau (drought index) dan luaran (output) dari
permodelan iklim global [Roads dkk., 2010; Spessa dkk., 2014]. Hasil
verifikasi akurasi model prediksi kebakaran musiman yang dikaji
10

oleh Marcos dkk. [2015] menunjukkan bahwa nilai korelasi Pearson
antara prediksi versus observasi ternyata masih adalah tak lebih
dari 0,7. Model Marcos dkk. [2015] menggunakan hujan dan suhu
udara sebagai predictor.

Sementara itu, Halide [2014]

mengembangkan model prediktif kebakaran lahan dan hutan di
USA. Masukan model untuk memprediksi kebakaran lahan dan
hutan tahunan ini adalah anomali suhu muka-laut di samudera
Pasifik (El Nino) dan anomali suhu udara nasional USA. Akurasi
prediksinya juga menggunakan nilai korelasi Pearson dan RMSE
(Root-Mean-Squared Error). Bergantung pada kombinasi prediktor
yang digunakan untuk memprediksi jumlah kasus kebakaran,
korelasi Pearson yang diperoleh berkisar antara 0,54 hingga 0,99
sedangkan kesalahan RMSE berkisar antara 38.574 hingga 52.201
kasus. Patut dicatat bahwa jumlah kasus kebakaran lahan di USA
pada kurun waktu tahun 1960-2013 adalah antara 18.229 hingga
249.370 kasus.
Mengingat keterbatasan akurasi dan masih besarnya kesalahan model prediksi kebakaran yang tersedia seperti disebutkan
diatas, kami mencoba menggunakan 4 (empat) buah metode
univariate yang sederhana untuk memprediksi kebakaran. Mereka
adalah model: ES (Exponential Smoothing), MA (Moving Average),
MR (Multiple Regression) dan Naïve. Akurasi keempat model ini
dalam memprediksi kebakaran lahan dan hutan di USA juga diukur
menggunakan besaran korelasi Pearson dan kesalahan RMSE (RootMean-Squared-Error). Perbedaan pokok antara keempat model
11

prediktif

ini

dengan

model

Halide

[2014]

adalah

pada

input/prediktornya. Keempat model ini tak lagi menggunakan data
anomali suhu laut dan suhu udara sebagai prediktor melainkan data
historis kebakaran semata. Selain itu output keempat model ini
tidak saja berupa prediksi jumlah kasus kebakaran namun juga
prediksi luas kebakaran. Hasil prediksi dari keempat model itu juga
akan dianalisis dengan 1-way ANOVA untuk menguji hipotesis
bahwa tak ada perbedaan yang siginifikan untuk selang
kepercayaan 95% pada prediksi keempat model tersebut.
Model prediktif yang dikembangkan dari data kebakaran USA
ini diharapkan dapat diadopsi untuk memprediksi jumlah dan luas
kebakaran lahan dan hutan Indonesia. Selanjutnya, output
prediksinya akan ditampilkan dalam format spasial untuk disimpan
pada situs web UNHAS. Pihak terkait misalnya BMKG (Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dengan tautan (link) ke situs
Unhas sebagai penyedia (provider) dapat segera menyebarkan
informasi kebakaran ini kepada para pemangku kepentingan.
Dengan adanya informasi ini, para pelaku pembakaran yang
berkepentingan

untuk

pembukaan

lahan

industri

segera

menyiapkan langkah antisipasi resiko kebakaran (contingency plan)
termasuk alternatif penggunaan jasa asuransi bencana akibat
kebakaran [Olsen dan Sharp, 2013; Stidham dkk., 2013; Meldrum
dkk., 2014]. Dipihak lain, pemerintah lokal maupun pusat
diharapkan bergegas menyiapkan kegiatan pemantauan titik panas
dengan bekerja sama dengan penyedia informasi kebakaran spasial
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seperti ASMC dan menyediakan sedini mungkin pendanaan darurat
(emergency financing) dalam bentuk pembiayaan sarana dan
prasarana pemadaman api yang tak terkendali. Keterlambatan
tindakan antisipasi bencana kebakaran ini akan dibayar mahal oleh
bangsa kita dengan tersedotnya penganggaran dana daerah dan
pusat untuk menangani krisis kebakaran dan runtuhnya kewibawaan kita di mata negara-negara tetangga.
Sistematika penyusunan buku tentang prediksi tahunan
kebakaran lahan dan hutan adalah seperti berikut. Setelah bagian
pendahuluan ini, akan disajikan Bab 2 tentang keempat formulasi
metoda prediksi kebakaran tahunan dan formulasi penghitungan
nilai-nilai akurasi prediksi yakni korelasi Pearson dan kesalahan
RMSE. Bab 3 akan menyajikan tentang hasil prediksi keempat
model itu versus observasi jumlah kebakaran dan luas daerah
terbakar dalam domain waktu beserta diagram serak masingmasing model, akurasi prediksi berupa nilai korelasi dan RMSE yang
diperoleh dari keempat model prediktif, dan hasil uji hipotesis 1way ANOVA bahwa tak perbedaan yang signifikan pada prediksi
keempat model itu. Pembahasan akurasi prediksi kebakaran
tahunan keempat model dan hasil uji hipotesis kemiripan prediks
dan observasi disajikan pada Bab 4. Bab 5 ini diisi dengan
kesimpulan dan implikasi kemampuan prediksi kebakaran tahunan,
sedangkan Daftar Pustaka mutakhir ditampilkan pada Bab 6. Selain
keenam Bab tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan sejumlah
Lampiran yang berisikan semua pemrograman MATLAB yang
13

dipakai dalam: penggambaran jumlah dan luas kebakaran,
pengembangan model prediktif, pengujian/verifikasi model dan
penampilan hasil prediksi dan akurasinya. Dengan adanya listing
pemrograman tersebut, pembaca buku ini diharapkan dapat
mengembangkan sendiri model prediksi time-series apapun yang
sedang digelutinya.
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2
BAHAN DAN METODE

P

ada bagian ini, sumber data kebakaran USA dari tahun 1960
hingga 2014 dan perumusan keempat permodelan deretwaktu (ES, MA, MR dan Persistence) serta formulasi akurasi

prediksi dalam bentuk korelasi Pearson dan kesalahan RMSE
disajikan dengan lengkap.
2.1 Data Kebakaran
Sebagaimana disebutkan pada Bab 1, kita akan
mengembangkan model prediktif kebakaran lahan dan hutan
setahun kedepan. Lebih spesifiknya adalah bahwa model tersebut
akan menentukan berapa jumlah dan berapa luas daerah
kebakaran lahan. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan penganggaran
dalam hal penanggulangan bencana lkebakaran tersebut. Untuk
maksud ini, data kebakaran tahunan dari USA pada kurun waktu
tahun 1960 hingga 2014 diunduh dari situs NIFC (National
Interagency Fire Center) USA [NIFC, 2014]. Data tersebut disajikan
pada Gambar 2.1.
15

2.2 Metode Prediksi Jumlah Kebakaran
Metode prediksi yang dikembangkan adalah menggunakan
model-model yang lazim dijumpai pada analisis deret/runtun waktu
(time series). Ada 4 (empat) model paling sederhana yang akan
digunakan yakni: Exponential Smoothing atau ES (Penghalusan
Eksponensial), Moving Average atau MA (Pererataan Berpindah),
Multiple Regression atau MR (Regresi Berganda) dan Persistence
(Terus Bertahan). Keempat model ini memiliki satu persamaan
yakni masing-masing model membutuhkan masukan (input) berupa
data historis kebakaran (baik jumlah kebakaran maupun luas
daerah kebakaran) pada tahun-tahun sebelumnya. Namun
demikian, mereka juga memiliki perbedaan/ keunikan masingmasing. Hal ini tampak pada hal pembobotan model.
Nilai/besar bobot (weight) yang akan dikenakan pada data
historis. Besar bobot ini spesifik sesuai bentuk modelnya. Model ES,
misalnya, memiliki bobot yang meluruh (decay) sesuai dengan
perjalanan waktu. Bobot (pengaruh) untuk kejadian pada 2 tahun
yang lalu akan lebih kecil dari bobot setahun lalu. Hal ini bisa
dianalogikan dengan kemampuan memori pada satu peristiwa.
Ingatan kita lebih kuat pada suatu peristiwa yang terjadi pada hari
kemarin dibanding ingatan kita pada suatu peristiwa yang telah
terjadi beberapa hari yang lalu. Berbeda halnya dengan model ES,
model MA memiliki bobot yang sama pada masing-masing suku
pada persamaan yang membentuk model MA. Misalnya, jika model
MA terdiri atas 3 suku, maka masing-masing suku akan memiliki
bobot sebesar 1/3. Sementara itu, model MR memiliki cara
penentuan bobot yang unik. Masing-masing bobot secara simultan
ditentukan melalui prinsip ‘kesalahan kuadrat terkecil’ (Least
16

Squared Error). Semakin besar bobot didepan suatu peubah,
semakin besar pula pengaruhnya. Bobot yang paling mudah
ditentukan adalah bobot model Persitence. Ia bernilai 1 – artinya
peristiwa tahun ini sama saja dengan peristiwa tahun lalu.

Gambar 2.1 Jumlah dan luas daerah kebakaran lahan dan hutan tahunan
di USA periode tahun 1960-2014. JUmlah dan luas kebakaran
ditandai dengan lambing ‘•’
Sumber NIFC [2015].

2.2.1 Metode Exponential Smoothing (ES)
Metode ES ini adalah salah satu metode deret-waktu untuk
memprediksi nilai 1-langkah ke depan yang juga dikenal sebagai
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model SES (Simple Exponential Smoothing) [Makridakis dkk., 1998].
Model ini bisa ditulis dalam sejumlah versi bergantung pada jumlah
sukunya yakni:
ES 1-suku:
y,



tp1

=  yt-1

(2.1)

=  yt-1 + (1-)  yt-2

(2.2)

=  yt-1 +  (1-) yt-2 +  (1-)2 yt-3

(2.3)

ES 2-suku:
y,



tp2

ES 3-suku:
y,



tp3

dimana  adalah tetapan penghalusan (smoothing constant)
dengan nilai  dipilih antara angka 0 dan 1. Untuk prediksi
kebakaran ini diambil nilai  = 0,8.
2.2.2 Metode Moving Average (MA)
Mirip dengan metode ES ini, metode MA juga adalah salah
satu metode deret-waktu untuk memprediksi nilai pada 1-langkah
ke depan [Makridakis dkk., 1998]. Model ini bisa ditulis dalam
sejumlah versi bergantung pada jumlah sukunya yakni:
MA 1-periode:
y,
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ta1

= yt-1

(2.4)

MA 2-periode:
y,



ta2

= ½ yt-1 + ½ yt-2

(2.5)

MA 3-periode:
y,



ta3

= ⅓ yt-1 + ⅓ yt-2 + ⅓ yt-3

(2.6).

2.2.3 Metode Multiple Regression (MR)
Alasan dikembangkannya model regresi berganda MR
adalah untuk memperhitungkan adanya hubungan kausalitas atau
sebab-akibat (cause and effect) pada suatu kejadian [Draper dan
Smith, 1998; Makridakis dkk., 1998]. Kuatnya hubungan tersebut
ditentukan oleh koefisien regresi dari masing-masing faktor
penyebab yang membentuk suatu persamaan regresi. Koefisien
regresi ini mirip dengan bobot pada model ES dan MA.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, nilai koefisien dan tetapan
regresi dari suatu persamaan regresi ditentukan melalui prinsip
kesalahan kuadrat terkecil.
MR 1-Lag:
y,



t1p

= k1 yt-1 + c1

(2.7)

= l1 yt-1 + l2 yt-2+ c2

(2.8)

MR 2-Lag:
y,



t2p
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MR 3-Lag:
y,



t3p

= m1 yt-1 + m2 yt-2 + m3 yt-3 + c3

(2.9)

dengan masing-masing koefisien regresi k1, l1, l2, m1, m2,
m3, dan tetapan c1, c2 dan c3 dapat ditentukan
menggunakan operasi matriks baku [Halide dan Sanderson,
1993 ; Draper dan Smith, 1998 ; Brown, 2009]. Hal ini diawali
dari perumusan umum model MR yakni :
Y=βX+ε

(2.10).

Pada persamaan (2.10), Y adalah prediktan (peubah yang
akan diprediksi), X adalah prediktor (peubah yang dipakai untuk
memprediksi), β adalah koefisien dan tetapan regresi dan ε adalah
suku kesalahan acak. Ada sumsi yang harus dipenuhi oleh (2.10)
yakni prediktor X adalah saling bebas. Jika asumsi ini dilanggar, kita
akan dihadapkan dengan masalah multi-kolinearitas. Prosedur
baku untuk menyelesaikan (2.10) adalah meminimumkan kuadrat
kesalahan ε2. Langkah ini akan menghasilkan persamaan normal
yang dapat dipakai menen-tukan nilai β dapat ditentukan melalui
serangkaian operasi perkalian, transpos dan invers matriks berikut:
β = (XT X)-1 XT Y
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(2.11).

2.2.4 Metode Persistence (P)
Model ini berasal dari kata ‘persist’ artinya ‘tetap ada’. Ini
berarti sesuatu kejadian hari ini adalah perulangan dari kejadian
kemarin. Ini diungkapkan dalam:

y, t = yt-1
(2.12).
Tampak bahwa (2.12) sama dengan salah satu formulasi
model MA yakni persamaan (2.4).

2.3 Akurasi Model
Untuk menguji akurasi suatu model, ada dua besaran yang
lazim digunakan yakni korelasi Pearson dan kesalahan RMSE (RootMean-Squared Error) [Makridakis dkk., 1998].

2.3.1 Korelasi Pearson

𝑟 =

∑𝑛𝑚=1(𝑝𝑚 − 𝑝̅ ) ∑𝑛𝑚=1(𝑜𝑚 − 𝑜̅ )
√∑𝑛𝑚=1 (𝑝𝑚 − 𝑝̅ )2 √∑𝑛𝑚=1(𝑜𝑚 − ō)2

(2.13)

dengan 𝑝̅ dan ō nilai rata-rata (mean) prediksi dan observasi
ke-m hingga total observasi sebanyak n.
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2.3.2 Kesalahan RMSE (root-mean-squared error)

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑚=1(𝑝𝑚 − 𝑜𝑚 )
𝑛

(2.14)

dengan pm dan om masing-masing adalah prediksi dan
observasi ke-m (dimana m = 1, 2, …, n) dan n adalah
banyaknya pengamatan.

2.4 Analisis 1-Way ANOVA
Analisis ini ditujukan untuk mengetahui ada-tidaknya
perbedaan berarti dari masing-masing prediksi terhadap nilai
observasi kebakaran (jumlah dan luas daerah). Masukan (input)
pada analisis ini adalah: jumlah sampel kebakaran USA sebanyak 51
tahun, rata-rata dan simpangan baku jumlah kebakaran dan luas
daerah kebakaran yang diamati dan hasil prediksi dari keempat
model. Hipotesisnya adalah bahwa tak ada perbedaan antara
observasi dan prediksi keempat model untuk selang kepercayaan
95% menggunakan uji Post-Hoc Tukey [Myers dan Well, 2003].
Pengerjaan analisis ini dilakukan secara online [JCP, 2015].
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3
HASIL

K
(2.12))

eempat model prediktif kebakaran yakni ES (persamaan
(2.1) – (2.3)), MA (persamaan (2.4) – (2.6), MR
(persamaan (2.7) – (2.11)) dan Persistence (persamaan

selanjutnya

digunakan

untuk

memprediksi

jumlah

kebakaran dan luas daerah kebakaran (Gambar 2.1) secara
berurutan.

Hasil prediksi masing-masing model ditentukan

akurasinya melalui besaran korelasi Pearson (persamaan (2.13))
dan kesalahan RMSE (persamaan (2.14)). Selain nilai numeric
koelasi dan RMSE tersebut, tampilan akurasi ini juga disajikan
melalui diagram serak (scattered diagram). Akhirnya akan disajikan
pula hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa tak ada perbedaan
nyata pada hasil prediksi dibandingkan observasi.
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3.1 Prediksi Jumlah Kebakaran
3.1.1 Metode Exponential Smoothing (ES) untuk Prediksi Jumlah
Kebakaran
Hasil prediksi metode ES ditampilkan pada Gambar 3.1. Ada
4 (empat) kurva untuk model yang dihasilkan dalam memprediksi
data jumlah kebakaran yang disimbolkan dengan ‘•’. Ketiga hasil
prediksi yang menggunakan rumus [2.1], [2.2] dan [2.3] ini
disimbolkan sebagai ‘p1’, ‘p2’, dan ‘p3’. Tampak bahwa hasil
prediksi ‘p3’ lebih mendekati data dibandingkan ketiga kurva
lainnya. Ini berarti bahwa hasil prediksi menjadi lebih baik dengan
semakin

banyaknya

suku

(term)

yang

dilibatkan

dalam

memprediksi.
Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga

prediksi

jumlah

kebakaran.

Prediksi

rata-rata

ini

dilambangkan dengan ‘rerata p1 p2 p3’ dan ia terletak diantara
ketiga prediksi. Prediksi rata-rata jumlah kebakaran inilah yang
nantinya akan dibandingkan dengan prediksi model MA, MR dan
Persistence.
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Gambar 3.1 Prediksi Jumlah (jumlah) kebakaran menggunakan model ES

3.1.2 Metode Moving Average (MA) untuk Prediksi Jumlah
Kebakaran
Hasil prediksi metode MA ditampilkan pada Gambar 3.2.
Gambar ini juga menampilkan 4 (empat) kurva untuk model yang
dihasilkan dalam memprediksi data jumlah kebakaran yang
disimbolkan dengan ‘•’. Ketiga hasil prediksi yang menggunakan
rumus [2.4], [2.5] dan [2.6] ini disimbolkan sebagai ‘a1’, ‘a2’, dan
‘a3’. Berbeda dengan prediksi model ES, tampak bahwa hasil
prediksi ‘a1’ lebih mendekati data dibandingkan ketiga kurva
lainnya. Ini berarti bahwa hasil prediksi menjadi lebih jelek dengan
semakin

banyaknya

suku

(term)

yang

dilibatkan

dalam

memprediksi.
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Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga prediksi jumlah kebakaran. Prediksi rata-rata jumlah
kebakaran ini dilambangkan dengan ‘rerata a1 a2 a3’ dan ia terletak
diantara ketiga prediksi. Prediksi rata-rata inilah yang nantinya akan
dibandingkan dengan prediksi model ES, MR dan Persistence.

Gambar 3.2 Prediksi jumlah kebakaran menggunakan model MA

3.1.3 Metode Multiple Regression (MR) untuk Prediksi Jumlah
Kebakaran
Hasil prediksi metode MR ditampilkan pada Gambar 3.3.
Sebagaimana halnya Gambar 3.1 dan 3.2, Gambar 3.3 juga
menampilkan 4 (empat) kurva untuk model yang dihasilkan dalam
memprediksi data jumlah kebakaran yang disimbolkan dengan ‘•’.
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Ketiga hasil prediksi yang menggunakan rumus [2.7], [2.8] dan [2.9]
ini disimbolkan sebagai ‘1p’, ‘2p’, dan ‘3p’. Berbeda dengan prediksi
model ES dan MA, tampak bahwa ketiga hasil prediksi ‘1p’, ‘2p’, dan
‘3p’ tak dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya.
Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga prediksi MR. Prediksi rata-rata jumlah kebakaran ini
dilambangkan dengan ‘rerata 1p 2p 3p’. Hasil prediksi rata-rata ini
juga tak bisa dibedakan dengan ketiga prediksi lainnya. Prediksi
rata-rata inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan prediksi
model ES, MA dan Persistence.

Gambar 3.3 Prediksi jumlah kebakaran menggunakan model MR
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3.1.4 Metode Persistence (P) untuk Prediksi Jumlah Kebakaran
Hasil prediksi jumlah kebakaran metode Persistence
ditampilkan pada Gambar 3.4. Prediksi yang dihasilkan dari
penggunaan rumus [2.12] ini disimbolkan sebagai ‘persist’. Perlu
dicatat bahwa prediksi model Persistence ini persis sama dengan
prediksi model MA yang dibentuk dari rumus [2.4]. Prediksi model
Persistence ini yang selanjutnya akan dibandingkan pula dengan
prediksi model ES, MA, dan MR.

Gambar 3.4 Prediksi jumlah kebakaran menggunakan model Persistence
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3.1.5 Penggabungan 4 Metode Prediksi Jumlah Kebakaran
Hasil prediksi jumlah kebakaran tahunan dari keempat model
secara simultan ditampilkan pada Gambar 3.5. Perlu dicatat bahwa
prediksi ES, MA, dan MR menggunakan prediksi rata-rata masingmasing. Tampak bahwa keempat model sederhana ini memberikan
prediksi yang mendekati data jumlah kebakaran tahunan. Untuk
melihat seberapa dekat nilai masing-masing prediksi terhadap nilai
observasi, maka dibuatlah diagram serak dan dihitung pula nilai
korelasi Pearson dan kesalahan RMSE. Hasilnya ditunjukkan berikut
ini.

Gambar 3.5 Prediksi jumlah kebakaran menggunakan
model ES, MA, MR dan Persistence.
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3.1.6 Akurasi Prediksi Jumlah Kebakaran dari 4 Model
Kedekatan antara nilai observasi dan prediksi jumlah
kebakaran tahunan dapat digambarkan melalui diagram-serak. Hal
ini ditunjukkan pada Gambar 3.6 untuk model ES. Tampak bahwa
pasangan data-prediksi yang diwakili oleh lingkaran berwarna
merah terdistribusi disekitar sebuah garis bersudut 45o. Garis yang
dibentuk oleh titik-titik putus ini adalah tempat kedudukan prediksi
sempurna (perfect prediction) dimana nilai data tepat sama dengan
nilai prediksi. Semakin jauh letak suatu lingkaran terhadap garis
tersebut, semakin besar pula ketidaksesuaian antara data dan
prediksi. Diagram serak untuk model MA, MR dan Persistence
masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3.7 – 3.9.
Selanjutnya, ketidaksesuaian atau penyimpangan ini
dikuantifikasi dengan besaran korelasi Pearson dan kesalahan
RMSE. Hal ini disajikan pada Tabel 3.1 untuk keempat model.

Gambar 3.6 Diagram serak model ES dalam memprediksi
jumlah kebakaran
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Gambar 3.7 Diagram serak model MA dalam memprediksi
jumlah kebakaran

Gambar 3.8 Diagram serak model MR dalam memprediksi
jumlah kebakaran
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Gambar 3.9 Diagram serak model Persistence dalam
memprediksi jumlah kebakaran

Nilai akurasi masing-masing model prediksi jumlah kebakaran
dinyatakan juga dalam ukuran nilai korelasi Pearson dan kesalahan
RMSE. Hal ini disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Akurasi keempat model prediksi jumlah kebakaran menggunakan nilai
korelasi Pearson dan kesalahan RMSE. Kolom ‘rata-rata’ dan ‘simpangan baku’
prediksi digunakan untuk analisis ANOVA. Rata-rata dan simpangan baku jumlah
kebakaran masing-masing adalah 1,02 × 105 dan 0,52 × 105.
Model
Exponential
Smoothing
Moving Average
Multiple
Regression
Persistence
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Rata-rata
(× 105)
0,96

Simp. Baku
(×105)
0,46

Kor.
Pearson
0,95

RMSE
(×105)
0,36

1,05
1,03

0,47
0,38

0,95
0,95

0,37
0,34

1,04

0,52

0,95

0,37

3.1.7 Kesamaan Prediksi Jumlah Kebakaran dari 4 Model dengan
Data
Untuk melihat kesamaan hasil prediksi jumlah kebakaran
yang dihasilkan oleh keempat terhadap data jumlah kebakaran,
dilakukan analisis 1-way ANOVA. Hasilnya ditampilkan pada
Ilustrasi 3.1. Input analisis ANOVA adalah nilai rata-rata dan
simpangan baku yang ditampilkan pada Tabel 3.1 untuk jumlah
prediksi sebanyak 51 buah. ‘Group 1’ hingga ‘Group 5’ masingmasing adalah data, prediksi ES, prediksi MA, prediksi MR dan
prediksi Persistence.
Hasil uji hipotesis perbedaan antara grup menghasilkan nilai
p hitung sebesar 0,8874. Nilai p hitung ini lebih besar dari nilai p =
0,05 (selang kepercayaan 95%). Ini berarti tak ada perbedaan nyata
antara data dan prediksi. Selain itu, hasil uji Post-hoc Tukey
ditemukan pula bahwa tak ada perbedaan nyata (nilai p hitung lebih
besar dari 0,05) antara data dengan hasil prediksi masing-masing
model dan hasil prediksi antara satu model dengan model lainnya.
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Ilustrasi 1. Hasil uji 1-way ANOVA untuk data dan prediksi jumlah kebakaran
tahunan [JCP, 2015]

34

3.2 Prediksi Area Kebakaran
3.2.1 Metode Exponential Smoothing (ES) untuk Prediksi Area
Kebakaran
Hasil prediksi metode ES ditampilkan pada Gambar 3.10. Ada
4 (empat) kurva untuk model yang dihasilkan dalam memprediksi
data luas area kebakaran yang disimbolkan dengan ‘•’. Ketiga hasil
prediksi yang menggunakan rumus [2.1], [2.2] dan [2.3] ini
disimbolkan sebagai ‘p1’, ‘p2’, dan ‘p3’. Tampak bahwa hasil
prediksi ‘p3’ lebih mendekati data dibandingkan ketiga kurva
lainnya. Ini berarti bahwa hasil prediksi menjadi lebih baik dengan
semakin banyaknya suku (term) yang dilibatkan dalam
memprediksi. Hal serupa ini telah dijumpai saat memprediksi
jumlah kebakaran seperti diuraikan diatas (3.1.1).
Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga prediksi luas area kebakaran. Prediksi rata-rata ini
dilambangkan dengan ‘rerata p1 p2 p3’ dan ia terletak diantara
ketiga prediksi. Prediksi rata-rata luas kebakaran ini juga yang
nantinya akan dibandingkan dengan prediksi model MA, MR dan
Persistence.

Gambar 3.10 Prediksi luas daerah kebakaran menggunakan model ES
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3.2.2 Metode Moving Average (MA) untuk Prediksi Area
Kebakaran
Hasil prediksi metode MA ditampilkan pada Gambar 3.11.
Gambar ini juga menampilkan 4 (empat) kurva untuk model yang
dihasilkan dalam memprediksi data luas area kebakaran yang
disimbolkan dengan ‘•’. Ketiga hasil prediksi yang menggunakan
rumus [2.4], [2.5] dan [2.6] ini disimbolkan sebagai ‘a1’, ‘a2’, dan
‘a3’. Berbeda dengan prediksi model ES, tampak bahwa hasil
prediksi ‘a1’ lebih mendekati data dibandingkan ketiga kurva
lainnya. Ini berarti bahwa hasil prediksi menjadi lebih jelek dengan
semakin banyaknya suku (term) yang dilibatkan dalam
memprediksi. Hal yang serupa telah dijumpai ketika memprediksi
jumlah kebakaran pada bagian (3.1.2) diatas.
Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga prediksi luas area kebakaran. Prediksi rata-rata luas area
kebakaran ini dilambangkan dengan ‘rerata a1 a2 a3’ dan ia terletak
diantara ketiga prediksi. Prediksi rata-rata inilah yang nantinya akan
dibandingkan dengan prediksi model ES, MR dan Persistence.

Gambar 3.11 Prediksi luas daerah kebakaran menggunakan model MA
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3.2.3 Metode Multiple Regression (MR) untuk Prediksi Area
Kebakaran
Hasil prediksi metode MR ditampilkan pada Gambar 3.12.
Sebagaimana halnya Gambar 3.10 dan 3.11, Gambar 3.12 juga
menampilkan 4 (empat) kurva untuk model yang dihasilkan dalam
memprediksi data luas area kebakaran yang disimbolkan dengan
‘•’. Ketiga hasil prediksi yang menggunakan rumus [2.7], [2.8] dan
[2.9] ini disimbolkan sebagai ‘1p’, ‘2p’, dan ‘3p’. Sama halnya
dengan prediksi model ES dan MA, tampak bahwa ketiga hasil
prediksi ‘1p’, ‘2p’, dan ‘3p’ sudah dapat dibedakan antara yang satu
dengan lainnya. Dalam hal ini, semakin banyak prediktor yang
dilibatkan yakni hasil ‘3p’, hasil prediksi akan lebih mendekati nilai
data.
Selain ketiga hasil prediksi itu, disajikan pula hasil rata-rata
ketiga prediksi MR. Prediksi rata-rata luas area kebakaran ini
dilambangkan dengan ‘rerata 1p 2p 3p’. Prediksi rata-rata inilah
yang nantinya akan dibandingkan dengan prediksi model ES, MA
dan Persistence.

Gambar 3.12 Prediksi luas daerah kebakaran menggunakan model MR
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3.2.4 Metode Persistence (P) untuk Prediksi Area Kebakaran
Hasil prediksi luas area kebakaran metode Persistence
ditampilkan pada Gambar 3.13. Prediksi yang dihasilkan dari
penggunaan rumus [2.12] ini disimbolkan sebagai ‘persist’. Perlu
dicatat bahwa prediksi model Persistence ini persis sama dengan
prediksi model MA yang dibentuk dari rumus [2.4]. Prediksi model
Persistence ini yang selanjutnya akan dibandingkan pula dengan
prediksi luas area kebakaran tahunan dari model ES, MA, dan MR.

Gambar 3.13 Prediksi luas daerah kebakaran menggunakan
model Persistence
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3.2.5 Gabungan 4 Metode Prediksi Area Kebakaran
Hasil prediksi luas area kebakaran tahunan dari keempat
model secara simultan ditampilkan pada Gambar 3.14. Perlu dicatat
bahwa prediksi ES, MA, dan MR menggunakan prediksi rata-rata
masing-masing. Tampak bahwa keempat model sederhana ini
memberikan prediksi yang mendekati data luas kebakaran tahunan.
Untuk melihat seberapa dekat nilai masing-masing prediksi
terhadap nilai data (observasi), maka dibuatlah diagram serak dan
dihitung pula nilai korelasi Pearson dan kesalahan RMSE. Hasilnya
ditunjukkan berikut ini.

Gambar 3.14 Rekap prediksi luas daerah kebakaran menggunakan
keempat model
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3.2.6 Akurasi Prediksi dari 4 Metode Prediksi Area Kebakaran
Kedekatan antara nilai observasi dan prediksi luas area
kebakaran dapat digambarkan melalui diagram serak. Hal ini
ditunjukkan pada Gambar 3.15 untuk model ES. Tampak bahwa
pasangan data-prediksi yang diwakili oleh lingkaran berwarna
merah terdistribusi disekitar sebuah garis bersudut 45o. Garis yang
dibentuk oleh titik-titik putus ini adalah tempat kedudukan prediksi
sempurna (perfect prediction) dimana nilai data tepat sama dengan
nilai prediksi. Semakin jauh letak suatu lingkaran terhadap garis
tersebut, semakin besar pula ketidaksesuaian antara data dan
prediksi. Diagram serak untuk model MA, MR dan Persistence
masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3.16 – 3.18.
Selanjutnya, ketidaksesuaian atau penyimpangan ini
dikuantifikasi dengan besaran korelasi Pearson dan kesalahan
RMSE. Hal ini disajikan pada Tabel 3.2 untuk keempat model.

Gambar 3.15 Diagram serak model ES dalam memprediksi
jumlah kebakaran
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Gambar 3.16 Diagram serak model MA dalam memprediksi
jumlah kebakaran

Gambar 3.17 Diagram serak model MR dalam memprediksi
jumlah kebakaran
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Gambar 3.18 Diagram serak model Persistence dalam memprediksi
jumlah kebakaran
Tabel 3.2 Akurasi keempat model prediksi luas daerah kebakaran menggunakan
nilai korelasi Pearson dan kesalahan RMSE. Kolom ‘rata-rata’ dan ‘simpangan
baku’ prediksi digunakan untuk analisis ANOVA. Rata-rata dan simpangan baku
luas daerah kebakaran (dalam Are) selama 51 tahun masing-masing adalah 0,43
× 107 dan 0,23 × 107.
Model
Exponential
Smoothing
Moving Average
Multiple
Regression
Persistence
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Rata-rata
Are × 107
0,40

Simp.Baku
Are × 107
0,20

Kor.
Pearson
0,89

RMSE
Are × 107
0,22

0,44
0,44

0,19
0,10

0,90
0,91

0,21
0,20

0,44

0,23

0,88

0,24

3.2.7 Kesamaan Prediksi Luas Area Kebakaran dari 4 Model
dengan Data
Untuk melihat kesamaan hasil prediksi luas area kebakaran
yang dihasilkan oleh keempat terhadap data luas area kebakaran,
dilakukan analisis 1-way ANOVA. Hasilnya ditampilkan pada
Ilustrasi 3.2. Input analisis ANOVA adalah nilai rata-rata dan
simpangan baku yang ditampilkan pada Tabel 3.2 untuk jumlah
prediksi sebanyak 51 buah. ‘Group 1’ hingga ‘Group 5’ masingmasing adalah data, prediksi ES, prediksi MA, prediksi MR dan
prediksi Persistence.
Hasil uji hipotesis perbedaan antara grup menghasilkan nilai
p hitung sebesar 0,8679. Nilai p hitung ini lebih besar dari nilai p =
0,05 (selang kepercayaan 95%). Ini berarti tak ada perbedaan nyata
antara data dan prediksi. Selain itu, hasil uji Post-hoc Tukey
ditemukan pula bahwa tak ada perbedaan nyata (nilai p hitung yang
jauh lebih besar dari 0,05) antara data dengan hasil prediksi masingmasing model dan hasil prediksi antara satu model dengan model
lainnya.
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Ilustrasi 2. Hasil uji 1-way ANOVA untuk data dan prediksi luas area kebakaran
tahunan [JCP, 2015]
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4
PEMBAHASAN

P

ada bagian 3 diatas, tampak bahwa keempat model
sederhana (ES, MA, MR dan Persistence) berhasil
memprediksi jumlah dan luas area kebakaran tahunan

secara akurat. Prediksi keempat model sederhana itu juga tak
memiliki perbedaan yang signifikan dengan data jumlah kebakaran
dan luas area kebakaran tahunan pada selang kepercayaan 95%.
Akurasi prediksi yang ditunjukkan dengan nilai korelasi Pearson
yang mampu mencapai nilai 0,95 untuk prediksi jumlah kebakaran
dan nilai korelasi ini juga bisa berkisar antara 0,88 hingga 0,91 untuk
prediksi luas area kebakaran.
Namun, patut dicatat bahwa meskipun nilai korelasi Pearson
keempat model ini begitu tinggi, tingkat persentase kesalahan
prediksi model (nilai RMSE) terhadap nilai rata-rata jumlah ataupun
luas area kebakaran ternyata masih besar. Persentase kesalahan
untuk jumlah kebakaran dan luas area kebakaran tahunan masingmasing adalah 36,3 % (dihitung dari nilai RMSE sebesar 0,37 × 105
dari Tabel 3.1 dan rata-rata jumlah kebakaran sebesar 1,02 × 105)
45

dan 55,8 % (dihitung dari nilai RMSE sebesar 0,24 × 107 Are dari
Tabel 3.2 dan rata-rata luas area kebakaran sebesar 0,43 × 107 Are).
Tampak bahwa persentase kesalahan prediksi pada penentuan area
kebakaran masih jauh lebih besar dibanding persentase kesalahan
prediksi jumlah kebakaran. Hasil ini menunjukkan bahwa masih
terbuka peluang bagi penggunaan model yang lebih canggih untuk
menurunkan tingkat persentase kesalahan. Beberapa alternatif
permodelan bencana yang bisa digunakan adalah model Neuralnetwork [Chen dkk., 2015; Jia dkk., 2015; Mehrotra dkk., 2015],
Fuzzy Logic [Bui dkk., 2015; Liu dkk., 2015] maupun Supporting
Vector Machine [Kavsoglu dkk., 2014; Tsai dkk., 2015].
Tingkat akurasi prediksi dalam bentuk korelasi Pearson yang
begitu tinggi dari keempat model sederhana itu sebenarnya tak
mengejutkan. Hal ini disebabkan karena keempat model sederhana
ini hanya diminta untuk memprediksi satu nilai kedepan saja (onestep-ahead forecast) – ini dikenal sebagai prediksi jangka-pendek
(short-term prediction). Untuk kasus prediksi jangka-pendek, model
sederhana dan model kompleks memiliki akurasi yang tinggi. Hal ini
misalnya telah ditunjukkan pada prediksi fenomena El Niño
Southern Oscillation (ENSO) oleh Halide dan Ridd [2008] dan
Barnston dkk. [2012].
Kesuksesan prediksi jangka-pendek model-model sederhana
tidak hanya dijumpai pada kasus kebakaran tahunan diatas.
Keberhasilan

prediksi

model-model

sederhana

ini

juga

didemonstrasikan pada sejumlah persoalan. Model ES, misalnya,
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ternyata sukses dipakai untuk memprediksi sejumlah fenomena
alam mulai darai penyinaran (irradiance) matahari global [Yang
dkk., 2015], bisnis dan pemasaran [Gardner, 2015; Kumar dkk.,
2014] hingga masalah limbah perkotaan [Denafas dkk., 2014].
Keberhasilan serupa juga ditunjukkan oleh model MA dalam
memprediksi perubahan nilai saham [Wei dkk, 2014], epidemi
penyakit kuku dan mulut [Yu dkk., 2014], dan laju angin [Liu dkk.,
2014]. Sementara itu, kesuksesan prediksi menggunakan model MR
juga dapat ditunjukkan pada permodelan debit air [Sehgal dkk.,
2014], kualitas udara [Donnelly dkk., 2015] dan alergi [de Weger
dkk., 2014].
Akurasi prediksi (yang ditunjukkan oleh nilai korelasi) model
kebakaran tahunan oleh keempat model sederhana yakni ES, MA,
MR dan Persistence ini ternyata lebih tinggi dari akurasi model
prediktif yang sudah ada sebelumnya. Salah satu model prediksi
kebakaran musiman hingga 7 bulan kedepan dikenal sebagai FDRSI
(Fire Danger Rating System Indices) dar USA [Roads dkk., 2010].
Nilai akurasi model ini juga maksimum sebesar 0,7. Selain itu ada
pula model dari Marcos dkk. [2015] dengan prediktor suhu udara
dan curah hujan. Model ini memprediksi areal kebakaran (Burnt
Area). Suhu dan curah hujan yang digunakan sebagai prediktor ini
merupakan luaran proses downscaling dari prediksi iklim musiman
ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
Sistem ke-4 [Molteni dkk., 2011]. Model ini ternyata memiliki nilai
korelasi yang lebih rendah dari nilai 0,7. Ada pula model prediksi
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kebakaran musiman hingga 7 bulan kedepan dikenal sebagai FDRSI
(Fire Danger Rating System Indices) dar USA [Roads dkk., 2010].
Nilai akurasi model ini juga maksimum sebesar 0,7.
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5
KESIMPULAN

E

mpat buah model sederhana prediksi kebakaran tahunan
telah berhasil dikembangkan untuk kasus kebakaran di USA.
Kesederhanaannya terletak pada perumusannya yang

linear dan prediktor yang digunakan hanya berupa informasi
kebakaran (jumlah kebakaran atau luas kebakaran) pada tahuntahun sebelumnya. Walaupun sederhana, akurasi model-model ini
(dinyatakan dalam korelasi Pearson) ternyata melampaui modelmodel

sejenis

yang

diturunkan

dari

proses

downscaling

permodelan yang rumit. Jika dikombinasikan dengan data biaya
penanganan kebakaran, model-model sederhana ini dapat
digunakan

sebagai

perkakas

untuk

menaksir

pembiayaan

kebakaran pada tahun mendatang. Taksiran ini akan lebih tepat
lagi, jika persentase kesalahan keempat model sederhana yang
masih tinggi ini (hampir mencapai 60% untuk prediksi luas area
kebakaran) dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini diharapkan
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tercapai dengan penggunaan seperangkat model non-linear yang
lebih canggih.
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Kami ingin mengucapkan terima kasih dan appresiasi yang
tinggi kepada sejumlah pihak yakni: NIFC (National Interagency Fire
Center) yang telah menyediakan data kebakaran USA secara online,
NPS (national Park Service) yang membuat koleksi kebakaran untuk
dapat diakses oleh umum, ASMC (Asean Specialized Meteorological
Centre) yang telah menyediakan tampilan online distribusi spasial
dan histogram bulanan titik panas wilayah Asia Tenggara, situs
online

IRI

(International

Research

Institute)

yang

telah

menyediakan tampilan prediksi probabilitas curah hujan dan suhu
udara musiman, dan situs web J. C. Pezzullo (JCP) yang
menyediakan kalkulator ANOVA untuk digunakan secara online.
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LAMPIRAN A: Pemrograman MATLAB Prediksi Jumlah Kebakaran
A.1 Pemrograman Metode ES untuk Prediksi Jumlah Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi ES (Exponential Smoothing)
%dengan alfa tetap
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load fireonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(fireonintitxt);
observasi=fireonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=fireonintitxt(:,1);
a=0.8;
fmin=min(s);fmax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=a*s(i-1);
end
for j=3:m;
pred2(j)=a*s(j-1)+(1-a)*a*s(j-2);
end
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for k=4:m;
pred3(k)=a*s(k-1)+(1-a)*a*s(k-2)+(1-a)*a^2*s(k-3);
end
predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk'];
save eskombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d)' pred2(d)' pred3(d)' predk'];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','p_1','p_2','p_3',...
'Rerata p_1 p_2 p_3','location','northeast'), hold off
axis([1960 2015 0 3e5])
xlabel('Tahun'),ylabel('Jumlah Kebakaran')
print -dtiff firees.tiff
A.2 Pemrograman Metode MA untuk Prediksi Jumlah Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi MA (moving averages)
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load fireonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(fireonintitxt);
observasi=fireonintitxt(:,2);
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s=observasi(:,1);
waktu=fireonintitxt(:,1);
fmin=min(s);fmax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=s(i-1);
end
for j=3:m;
pred2(j)=(s(j-1)+s(j-2))./2;
end
for k=4:m;
pred3(k)=(s(k-1)+s(k-2)+s(k-3))./3;
end
predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk'];
save makombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d)' pred2(d)' pred3(d)' predk'];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
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x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','a_1','a_2','a_3',...
'Rerata a_1 a_2 a_3','location','northeast')
axis([1960 2015 0 3e5])
xlabel('Tahun'),ylabel('Jumlah Kebakaran')
print -dtiff firema.tiff
A.3 Pemrograman Metode MR untuk Prediksi Jumlah Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi MR (Multiple Regression)
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load fireonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(fireonintitxt);
observasi=fireonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=fireonintitxt(:,1);
fmin=min(s);fmax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
Y(i)=s(i);X1(i)=s(i-1);
end
Y1=Y(2:m)';X11=X1(2:m)';satu=ones(size(Y1));
x1=[satu X11];g1=inv(x1'*x1)*x1'*Y1;
pred1=x1*g1;pred1=[0; pred1];clear('Y','X11','satu', 'Y1','x1')
for j=3:m;
Y(j)=s(j);X1(j)=s(j-1);X2(j)=s(j-2);
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end
Y2=Y(3:m)';X21=X1(3:m)';X22=X2(3:m)';satu=ones(size(Y2));
x2=[satu X21 X22];
g2=inv(x2'*x2)*x2'*Y2;
pred2=x2*g2;pred2=[0; 0;pred2];
clear('Y','X21','X22','satu','Y2','x2')
for k=4:m;
Y(k)=s(k);X1(k)=s(k-1);X2(k)=s(k-2);X3(k)=s(k-3);
end
Y3=Y(4:m)';X31=X1(4:m)';X32=X2(4:m)';X33=X3(4:m)';satu=ones(si
ze(Y3));
x3=[satu X31 X32 X33];
g3=inv(x3'*x3)*x3'*Y3;
pred3=x3*g3;pred3=[0; 0; 0; pred3];
clear('Y','X31','X32','X33','satu','Y3','x3')
predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk];
save mrkombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d) pred2(d) pred3(d) predk];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
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x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','1p','2p','3p',...
'Rerata 1p 2p 3p','location','northeast')
axis([1960 2015 0 3e5])
xlabel('Tahun'),ylabel('Jumlah Kebakaran')
print -dtiff firemr.tiff

A.4 Pemrograman Metode Persistence untuk Prediksi Jumlah
Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi Persistence
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load fireonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(fireonintitxt);
observasi=fireonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=fireonintitxt(:,1);
fmin=min(s);fmax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=s(i-1);
end
predk=pred1(d);
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hasils=[waktu(d) data(d) predk];
save fnaive.dat -ascii hasils
x1=plot(hasils(:,1),hasils(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasils(:,1),hasils(:,3),'-g','LineWidth',2)
legend([x1 x2],'data','persist','location','northeast')
axis([1960 2015 0 3e5])
xlabel('Tahun'),ylabel('Jumlah Kebakaran')
print -dtiff firenaive.tiff
A.5 Pemrograman Penyajian Hasil dari 4 Model Prediksi Jumlah
Kebakaran
%program MATLAB membuat kombinasi prediksi
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load makombi.dat
load eskombi.dat
load mrkombi.dat
load fnaive.dat
waktu=makombi(:,1);
data=makombi(:,2);
pma=makombi(:,3);
pes=eskombi(:,3);
pmr=mrkombi(:,3);
pmn=fnaive(:,3);
fmin=min(data);fmax=max(data);
predk=(pma+pes+pmr)/3;
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x1=plot(waktu,data,'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(waktu,pma,'-g','LineWidth',2)
x3=plot(waktu,pes,'-r','LineWidth',2)
x4=plot(waktu,pmr,'-b','LineWidth',2)
x5=plot(waktu,pmn,'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','MA','ES','MR','Persist',...
'location','northeast')
axis([1960 2015 0 3e5])
xlabel('Tahun'),ylabel('Jumlah Kebakaran')
print -dtiff fkombi4.tiff
A.6. Pemrograman Penyajian Hasil Diagram Serak 4 Model Prediksi
Jumlah Kebakaran
%program MATLAB membuat diagram serak, korelasi Pearson dan
kesalahan RMSE
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load makombi.dat
load eskombi.dat
load mrkombi.dat
load fnaive.dat
waktu=makombi(:,1);
data=makombi(:,2);
pma=makombi(:,3);
pes=eskombi(:,3);
pmr=mrkombi(:,3);
pmn=fnaive(:,3);
x=0:max(data);
y=x;
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axis('square')
plot(data,pes,'ok','MarkerFaceColor','r'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('# KEBAKARAN (DATA)')
ylabel('# KEBAKARAN (PREDIKSI) model ES')
print -dtiff scatfes.tif
clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pma,'ok','MarkerFaceColor','g'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('# KEBAKARAN (DATA)')
ylabel('# KEBAKARAN (PREDIKSI) model MA')
print -dtiff scatfma.tif
clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pmr,'ok','MarkerFaceColor','b'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('# KEBAKARAN (DATA)')
ylabel('# KEBAKARAN (PREDIKSI) model MR')
print -dtiff scatfmr.tif
69

clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pmn,'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('# KEBAKARAN (DATA)')
ylabel('# KEBAKARAN (PREDIKSI) model Persistence')
print -dtiff scatfnaive.tif
clf
RMSE_ES = round(sqrt(mean((pes-data).^2)))
korr_ES=xcorr(pes,data,'coeff');korr_ES(51)
RMSE_MA = round(sqrt(mean((pma-data).^2)))
korr_MA=xcorr(pma,data,'coeff');korr_MA(51)
RMSE_MR = round(sqrt(mean((pmr-data).^2)))
korr_MR=xcorr(pmr,data,'coeff');korr_MR(51)
RMSE_Na = round(sqrt(mean((pmn-data).^2)))
korr_Na=xcorr(pmn,data,'coeff');korr_Na(51)
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LAMPIRAN B: Pemrograman MATLAB Prediksi Area Kebakaran
B.1 Pemrograman Metode ES untuk Prediksi Area Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi k-periode ES (Exponential
Smoothing)
%dengan alfa tetap
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load areaonintitxt.txt %yr area areap1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(areaonintitxt);
observasi=areaonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=areaonintitxt(:,1);
a=0.8;
amin=min(s);amax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=a*s(i-1);
end
for j=3:m;
pred2(j)=a*s(j-1)+(1-a)*a*s(j-2);
end
for k=4:m;
pred3(k)=a*s(k-1)+(1-a)*a*s(k-2)+(1-a)*a^2*s(k-3);
end
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predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk'];
save eskombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d)' pred2(d)' pred3(d)' predk'];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','p_1','p_2','p_3',...
'Rerata p_1 p_2 p_3','location','northwest'), hold off
axis([1960 2015 0 12e6])
xlabel('Tahun'),ylabel('Luas Kebakaran [Are]')
print -dtiff areaes.tiff

B.2 Pemrograman Metode MA untuk Prediksi Area Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi MA (moving averages)
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load areaonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(areaonintitxt);
observasi=areaonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
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waktu=areaonintitxt(:,1);
amin=min(s);amax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=s(i-1);
end
for j=3:m;
pred2(j)=(s(j-1)+s(j-2))./2;
end
for k=4:m;
pred3(k)=(s(k-1)+s(k-2)+s(k-3))./3;
end
predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk'];
save makombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d)' pred2(d)' pred3(d)' predk'];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
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legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','a_1','a_2','a_3',...
'Rerata a_1 a_2 a_3','location','northwest')
axis([1960 2015 0 12e6])
xlabel('Tahun'),ylabel('Luas Kebakaran [Are]')
print -dtiff areama.tiff

B.3 Pemrograman Metode MR untuk Prediksi Area Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi MR (Multiple Regression)
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load areaonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(areaonintitxt);
observasi=areaonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=areaonintitxt(:,1);
fmin=min(s);fmax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
Y(i)=s(i);X1(i)=s(i-1);
end
Y1=Y(2:m)';X11=X1(2:m)';satu=ones(size(Y1));
x1=[satu X11];g1=inv(x1'*x1)*x1'*Y1;
pred1=x1*g1;pred1=[0; pred1];clear('Y','X11','satu', 'Y1','x1')
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for j=3:m;
Y(j)=s(j);X1(j)=s(j-1);X2(j)=s(j-2);
end
Y2=Y(3:m)';X21=X1(3:m)';X22=X2(3:m)';satu=ones(size(Y2));
x2=[satu X21 X22];
g2=inv(x2'*x2)*x2'*Y2;
pred2=x2*g2;pred2=[0; 0;pred2];
clear('Y','X21','X22','satu','Y2','x2')
for k=4:m;
Y(k)=s(k);X1(k)=s(k-1);X2(k)=s(k-2);X3(k)=s(k-3);
end
Y3=Y(4:m)';X31=X1(4:m)';X32=X2(4:m)';X33=X3(4:m)';satu=ones(si
ze(Y3));
x3=[satu X31 X32 X33];
g3=inv(x3'*x3)*x3'*Y3;
pred3=x3*g3;pred3=[0; 0; 0; pred3];
clear('Y','X31','X32','X33','satu','Y3','x3')
predk=(pred1(d)+pred2(d)+pred3(d))/3;
hasils=[waktu(d) data(d) predk];
save mrkombi.dat -ascii hasils
hasil=[waktu(d) data(d) pred1(d) pred2(d) pred3(d) predk];
x1=plot(hasil(:,1),hasil(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasil(:,1),hasil(:,3),'-g','LineWidth',2)
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x3=plot(hasil(:,1),hasil(:,4),'-r','LineWidth',2)
x4=plot(hasil(:,1),hasil(:,5),'-b','LineWidth',2)
x5=plot(hasil(:,1),hasil(:,6),'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','1p','2p','3p',...
'Rerata 1p 2p 3p','location','northeast')
axis([1960 2015 0 12e6])
xlabel('Tahun'),ylabel('Luas Kebakaran [Are]')
print -dtiff areamr.tiff
B.4 Pemrograman Metode Persistence untuk Prediksi Area
Kebakaran
%program MATLAB membuat prediksi metode Persistence
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load areaonintitxt.txt %yr frq frqp1 oni onip1 nti ntip1
[m,n]=size(areaonintitxt);
observasi=areaonintitxt(:,2);
s=observasi(:,1);
waktu=areaonintitxt(:,1);
amin=min(s);amax=max(s);
d=4:m;
data=observasi(:,1);
for i=2:m;
pred1(i)=s(i-1);
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end
predk=pred1(d);
hasils=[waktu(d) data(d) predk'];
save areanaive.dat -ascii hasils
x1=plot(hasils(:,1),hasils(:,2),'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(hasils(:,1),hasils(:,3),'-g','LineWidth',2)
legend([x1 x2],'data','persist','location','northeast')
axis([1960 2015 0 12e6])
xlabel('Tahun'),ylabel('Luas Kebakaran [Are]')
print -dtiff areanaive.tiff
B.5 Pemrograman Penyajian Hasil dari 4 Model Prediksi
AreaKebakaran
%program MATLAB membuat kombinasi prediksi
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load makombi.dat
load eskombi.dat
load mrkombi.dat
load areanaive.dat
waktu=makombi(:,1);
data=makombi(:,2);
pma=makombi(:,3);
pes=eskombi(:,3);
pmr=mrkombi(:,3);
pmn=areanaive(:,3);
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amin=min(data);amax=max(data);
predk=(pma+pes+pmr)/3;
x1=plot(waktu,data,'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
x2=plot(waktu,pma,'-g','LineWidth',2)
x3=plot(waktu,pes,'-r','LineWidth',2)
x4=plot(waktu,pmr,'-b','LineWidth',2)
x5=plot(waktu,pmn,'-k','LineWidth',2)
legend([x1 x2 x3 x4 x5],'data','MA','ES','MR','Persist',...
'location','northwest')
axis([1960 2015 0 12e6])
xlabel('Tahun'),ylabel('Luas Kebakaran [Are]')
print -dtiff akombi4m.tiff
B.6 Pemrograman Penentuan Skill Prediksi Area Kebakaran
%program MATLAB memplot diagram-serak dan menghitung
korelasi dan RMSE
%Halmar Halide, Fisika Unhas, 2015
load makombi.dat
load eskombi.dat
load mrkombi.dat
load areanaive.dat
waktu=makombi(:,1);
data=makombi(:,2);
pma=makombi(:,3);
pes=eskombi(:,3);
pmr=mrkombi(:,3);
pmn=areanaive(:,3);
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x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pes,'ok','MarkerFaceColor','r'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('LUAS KEBAKARAN (DATA) [Are]')
ylabel('LUAS KEBAKARAN (PREDIKSI)[Are] model ES')
print -dtiff scataes.tif
clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pma,'ok','MarkerFaceColor','g'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)

xlabel('LUAS KEBAKARAN (DATA) [Are]')
ylabel('LUAS KEBAKARAN (PREDIKSI) [Are] model MA')
print -dtiff scatama.tif
clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pmr,'ok','MarkerFaceColor','b'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
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xlabel('LUAS KEBAKARAN (DATA) [Are]')
ylabel('LUAS KEBAKARAN (PREDIKSI) [Are] model MR')
print -dtiff scatamr.tif
clf
x=0:max(data);
y=x;
axis('square')
plot(data,pmn,'ok','MarkerFaceColor','k'),hold on
plot(x,y,':k','LineWidth',2)
xlabel('LUAS KEBAKARAN (DATA) [Are]')
ylabel('LUAS KEBAKARAN (PREDIKSI) [Are] model Persist')
print -dtiff scatanaive.tif
clf
RMSE_ES = round(sqrt(mean((pes-data).^2)))
korr_ES=xcorr(pes,data,'coeff');korr_ES(51)
RMSE_MA = round(sqrt(mean((pma-data).^2)))
korr_MA=xcorr(pma,data,'coeff');korr_MA(51)
RMSE_MR = round(sqrt(mean((pmr-data).^2)))
korr_MR=xcorr(pmr,data,'coeff');korr_MR(51)
RMSE_Na = round(sqrt(mean((pmn-data).^2)))
korr_Na=xcorr(pmn,data,'coeff');korr_Na(51)
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GLOSARI

Bintik panas (hot spot): lokasi konsentrasi sumber-sumber panas
yang dideteksi oleh satelit.
Diagram serak: diagram yang menunjukkan sebaran 2-dimensi
pasangan titik observasi dan prediksi.
Garis prediksi sempurna: garis khayal yang membentuk sudut 45o
antara sumbu observasi dan sumbu prediksi.
Kabut asap: keadaan atmosfir yang mengandung partikel halus
(aersol) akibat proses pembakaran yang menurunkan daya tembus
sinar matahari.
Kebakaran lahan-liar (wildland fire): kebakaran tak terkendali
pada suatu lahan yang memiliki infra-struktur terbatas misalnya
tiang listrik, rel kereta dan jalan raya.
Kebakaran terencana (prescribed fire): kebakaran yang disengaja
untuk tujuan tertentu misalnya untuk mengurangi kebakaran
lahan-liar.
Kepiawaian model (model skill): ukuran kesesuaian antara
prediksi dan observasi. Ukuran ini dinyatakan dengan korelasi
Pearson atau kesalahan RMSE (root-mean-squared error).
Koefisien regresi: tetapan pada persamaan regresi yang diperoleh
proses meminimalkan kesalahan antara nilai model dan nilai
estimasi.
Model dinamis atau model fisis: model yang menerapkan hukumhukum fluida dan termodinamika untuk melukiskan suatu
fenomena alam.

81

Model statistik: model yang melibatkan proses pencarian
prediktor yang optimal agar dihasilkan prediktan yang paling cocok
tanpa mempedulikan hubungan kausalitas antara prediktor dan
prediktan.
Model hibrida: model yang mengkombinasikan antara model
dinamika dan model statistika.
One-step-ahead forecast: prediksi satu nilai kedepan atau pada
masa datang.
Permodelan runtun-waktu (time series modeling): penentuan
nilai besaran pada suatu waktu t berdasarkan nilai besaran
tersebut pada masa lalu.
Prediksi: pernyataan tentang sesuatu yang akan ditemukan pada
masa mendatang.
Prediktor: faktor atau kuantitas yang digunakan untuk
memprediksi.
Prediktan: faktor atau kuantitas yang diprediksi.
Prediktor: faktor atau kuantitas yang digunakan untuk
memprediksi.
Uji hipotesa: proses penentuan diterima atau ditolaknya suatu
hipotesa pada tingkat signifikansi tertentu.
Validasi gulung (rolling validation): proses penentuan suatu
prediksi di masa mendatang berdasarkan permodelan pasangan
prediktor-prediktan yang lalu.
Verifikasi prediksi: proses penentuan kepiawaian suatu prediksi.
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