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phenomena in financial market show that many people tend to invest in
Wtatior
H na*d more than in banking. Thafs happened, because of the return on *ock is
pnatffi tlan bnking interest nte. Bt^rt, there is a big risk in apital market ltb natural,
W ma*et say that high nsk high tetum, bw rtsk low rctum. So, if we do not want to loss,

rff

ffTrsf lave ability to analqe rtrck pefformance, specially volatility of stock" This researclt
RAI/GARCH Model to estimation of volatility. The research show that stock growth in
MZ - 2N9 tend to durease for att index (JSX and KLCI). JSX and KLCI just have ARCH effect,
"@ fE infu influence votatitrty this time price index. The research show toq that a value 2 0,7
u/4rc @

Mr ae rersistent or the volatility are high and prsistent
grads : ARCH, GARCH, volatility and percistent
t" Fendahuluan
Semakin maju perekonomian suatu negara maka akan semakin besar peran pasar

m@l yang diikuti dengan semakin mengecilnya peran perbankan
mmsrm${lisasi

psr

komersial di dalam
dana mereka ke seKor produKif. Fenomena ini disebut sebagai disintermediasi

kzuangan.

Peran penting pasar modal dalam perekonomian adalah pertama sebagai sarana
Nr.martaan usaha. Dana yang diperoleh dari pasr modal dapat digunakan untuk
Mli$rnbangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal
ffi,rlpd sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham,

,mlqnsi" reksa dana, dan lain{ain.
Besarnya peran reksa dana bagi pertumbuhan pasar modal di Amerika telah menjadi
ldM S.r modeldalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modaldi Indonesia. Pada 1
flurIr :996, lahir reksa dana Kontrak Investasi Kolekif (KIK) dengan emisi 500 juta unit
tmiln€!'taan atau senilai Rp 500 milyar. Setahun kemudian telah ada 67 reksa dana dengan
r'fiwmnnn 8 juta unit penyeftaan
dan nilainya mencapai Rp trilyun. Tahun 2003 jumlahnya

I

mren4ai 186 reksa dana dengan nilai Rp 69,475 trilyun. Peftumbuhan reksa dana yang
rurekuler dapat menjadi indikator bagi optimisnya perkembangan pasar modal di Indonesia.
an ini juga menunjukkan semakin diminatinya pasar modal sebagai alternatif
illlti*re<-?si,

dimana pemodal bisa melakukan inveshsi langsung, dengan langsung membeli

SmEm atau investasi melalui

reka

dana.

Setiap investor yang melakukan investasi saham mempunyai dua kemungkinan yaitu
rilnrel6apatkan capital gain dan deviden atau sebaliknya mengalami capital /oss dan tidak
nrntmapat deviden. Investor yang membeli saham untuk jangka pendek disebut speculatoralau
Fader sedangkan investor yang membeli saham untuk jangka panjang yaitu untuk
ffimpan dan dijual setelah beberapa bulan disebut true investon
Berinvestasi dalam saham memilki resiko besar tetapi kalau untung juga menggiurkan
ffi'ffia dalam pasar keuangan dikenal ist:tlah high risk high retutrn, low risk low return. Dengan
tmnlkian kalau investor ingin berinvestasi maka harus memahami pergerakan harga saham
rmeatui pergerakan dari indeks harga.
Indeks harga saham berubah setiap hari karena perubahan harga pasar yang terjadi
qsl'iap hari dan adanya saham tambahan. Peftambahan jumlah saham yang beredar berasal
mnr emisi baru, yaitu masuknya emiten baru yang tercatat di Bursa Efek atau terjadi tindakan
xqrate action berupa spli( right, warrant, deviden saham, saham bonus dan saham konversi.
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Perubahan harga mham individu di pasar terjadi karena pqrubahan permintaan dan
penawaran baik karena faktor yang rasional maupun yang inasional. FaKor yang sifatnya
rasional mencakup,ftinerja.,perusahaan, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan,
kurs valuta asing atau indeks harga saham negam lain, sedangkan faktor inasional mencakup
rumor di pasar, mengikuti mimpi, bisikan teman atau permainan harga.
Bila kenaikan atau penurunan saham terjadi terus rnenerus selama beberapa hari,
maka akan diikuti dengan arus balil<, karena te4adi oveneaction ahu mispid.Oveneadion

terjadi karena terlalu optimistis ahu pesimistis dalam menanggapi suatu peristiwa yang
diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di1nasa dabng. Terlalu optimistis atau
pesimistis mempercepat kenaikan atau penurunan harga saham sehingga ada unsur misprtcd,
akibatnya akan terjadi arus balik untuk mengkoreksi misprid tersebut. Oleh karena itu,
investor harus hati-hati terhadap pergerakan harga saham yang terlalu cepat naik atau terlalu

cepat turun dengan tajam atau istilahnya terjadinya volatilitas harga saham. Kemampuan
investor untuk memprediksi ada tidaknya volatilitas harga saham akan mempengar.uhi return
yang akan didapat investor.
ladi volatilitas harga saham dapat terjadi karena pasar modal sangat sensitif terhadap
kebijakan fiskal dan moneter, ketidalGtabilan politik. dan keamanan bahkan yang sifatnya
sekedar rumor. Adanya volatilitas akan menyebabkan resiko dan ketidakpastian yang dihadapi
investor semakin besar sehingga minat investor untuk berinvestasi menjadi tidak stabil. Pasar
yang volatile akan menyulitlon perusahaan untuk menaikkan modalnya di pasar modal.
Sebagai negara tetangga, kondisi ekonomi Malaysia jauh lebih baik dari pada kondisi
ekonomi Indonesia. GDP per kapih Malaysia $12.000, tiga kali lipat dari pada GDP per kapita
Indonesia yang hanya sekitar $4.000. Malaysia memiliki kebrjakan dan visi untuk mengubah
basis produksi ekonominya menjadi industri semikonduktor seperti Korea Selatan, Jepang, dan
China. Bisa dikatakan pembuat kebijakan di Malaysia memiliki visi ke depan, ada kontinuitas
dari kebijakan yang pemah dijalankan sebelumnya. Dengan tingkat inflasi yang hanya sekitar
t,9o/o, jauh lebih kecil dibanding Indonesia (sekitar 9olo), menjadikan ekonomi Malaysia tumbuh
stabil dan baik untuk investasi. Mestinya dengan kondisi ekonomi seperti itu, Malaysia menjadi
negara yang lebih menarik bagi investor dibanding Indonesia, dengan resiko ketidakpastian
yang relatif kecil.

B. Tinjauan Pustaka

1.

Pasar Modal Sebagai Alternatif fnvestasi

Pasar modal (caprbl marketl merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa
dana, inskumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal menjadi sarana pendanaan
bagi perusahaan maupun institusi lain. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan
untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal
juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi.
Setiap investor mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan investasi yaitu
mendapatkan capital gain dan deviden. Tetapi investor juga bisa mendapatkan kerugian (capital
/oss). Dilihat dari kesediannya menanggung resiko, investor dikategorikan dalam tiga tipe yaitu,
pertama investor yang berani mengambil resiko atau disebut risk taker/risk lover/risk seeker.
Kedua, investor yang takut atau enggan resiko, biasa disebut isk averter atau risk aversion,
Ketiga, investor yang hkut tidak, berani juga tidak disebut risk modente/modeiate investor
atau indifference investor. Seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara, ada
kecenderungan masyarakat semakin berani menanggung resiko karena menjanjikan return
yang lebih tinggi, high risk high retum, low risk low retum. OIeh karena itu, peranan bank
dalam memobilisasi dana semakin menurun diikuti dengan semakin besarnya peran pasar
modal dalam memobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif atau istilahnya terjadi
disintermediasi pasar keuangan.
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Resiko

iiE*s rF.alu arla resiko, no risk no retum, Menurut Van Deer Heidjen (1996),
p nrr$iki ketidakpastian dapat digolongkan menjadi tiga: risk, structural

fupt#

lHh ar*as.
llllllllllllllll

e4 rnenriliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi
Alh llrrnl" *rfrnl unafrintisadalah kemungkinan

unft, Udak memiliki preeden masa lalu, tetapi tetap tefiadi
Sedangkan unknownables menunjuk kejadian yang secara ekstrim

tilak Erbayarghn

sebel um nya.

kli
tFSrroilem (1999), resiko dibedakan menjadi dua tipe yaitu resiko pasif,
yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, resiko responsive
d
dwre,
lre
ilt mrEkirtcn adanya probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang
dffi).
btt
f<iOa*pa*iatn secara intrinsik terkandung dalam setiap alGivitas ekonomi. Tetapi,
sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya.

r!ryUFEtEn merpikuti

Murnrrya, resiko diukur dengan bem atau standard deviasi.
kdaan menanggung resiko merupakan hal yang tak terhindarkan, tetapi resiko yang
addah resiko yang melibatkan pengetahuan, sebagai game of skiltbukan game of
W
rtElrnFmen resiko. Upaya pngelolaan resiko dalam manajemen investasi melalui diversifikasi
dhrm grs*aatan financial engineing instntment xrnacam derivatives.

3" Inveshsi Saham
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Segala jenis sekuritas menawarl<an prdetermined fixed-income. Selain itu juga
rilmnarErfan interest bearing securities, baik long-term maupun short-term, prefercnce stocks,
"n*ryarc, teasury saurities and consul, commercial papeq obligasi konvensional, mediumW,wt nda, interest rate swap, sertifikat deposito dan repo surat hutang maupun produkPffi* fuirative, seperti forward, fiiturs dan juga options. Saham dapat dijual kapan saja
ilm# pur sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan
dlaltr Dengan investasi saham, maka investor akan mendapatkan apitalgain.
Adanya praKek akuntansi modern dan kewajiban disclosure laporan keuangan kepada
renf,ik saham maka, investor dan pasar secara luas memiliki pengetahuan tentang nilai sebuah
Wnrsilhaan, sehingga saham-saham dapat diperjualbelikan secara wajar dengan harga pasar.
-aB rula market valuetampaknya lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar dibanding book
uan[.re - Jadi, sekurifas-sekuritas dapat diperjualbelikan dengan menggunakan mekanisme pasar
wrarnai penentu harga. sehingga apital gain dapat diperoleh selain proftt sharing dari deviden.
Dalam literatur keuangan, pasar modal yang efisien haruslah menyediakan likuiditas
mlgBn biaya transaksi minimum sebagai syarat terbentuknya efisiensi harga. Kesetaraan raile
wl pri7 akan dicapai melalui efisiensi informasi yaitu tidak ada penundaan dalam diseminasi
rffii Gimilasi informasi untuk seluruh pelaku pasar sehingga penyesuaian harga tefiadi secara
Wt. Pasar yang efisien adalah pasar yang stabil dimana fluktuasi harga karena tindakan
m'a*mal disingkirkan
Pasar modal yang waras adalah dengan membuat perilaku rasional dalam harga saham
ses.ei dengan tingkat deviden dan ekspeKasi yang wajar. Ketidakwajaran dalam fluktuasi
mirga yang tidak waras disebabkan beberapa faKor.yaitu spekulasi yang didukung dengan
mxgin trading. Para spekulan mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam jangka pendek.
Spekulan dikontraskan secara tajam dengan true investordi bursa efek dalam beberapa
nd. Investor melakukan pembelian dengan melakukan pembayaran sepenuhnya, jadi tidak
s*edar melakukan margin tnding. Tujuan investor adalah mengalokasikan tabungan,
rernperoleh pendapatan dan keuntungan dari apresiasi harga saham pada saat dijual di masa
@an. True investor tidak berniat dan/atau terlibat dalam perdagangan jangka pendek. Niat
rllr€Stor, setidaknya pada saat pembelian adalah memegang saham dalam jangka panjang.
Chapra menyimpulkan adanya tiga elemen yang mencirikan perilaku true investoryaitu
:nengambil saham yang telah dibeli, melakukan pembayaran penuh pada saat serah terima dan
ndat untuk memegang saham untuk periode tidak terbatas.
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Spekulasi dengan marEin trading mendorong terjadinya bubble, oveffeadion, mania
ahupun overchooting. Oleh karenanya, Chapm menyarankan perdagangan dengan 100o/o
margin atau melakukan pembayaran penuh untuk rnencegah fluktr.rasi yang tidak waras
tersebut. Hal ini sejalan dengan Miller, Scholes dan Hawke (1987) yang meneliti crash OKober
L987, yang menunjukkan bahwa persentase margin berkorelasi negatif dengan fluktuasi yang
diukur dengan standar deviasi. Makin tinggi persentase margin makin rendah fluktuasinya. Oleh
karenanya disarankan menaikkan rhargin untuk' derivatives fuding. Sedangkan Obaidullah
(1987), lebih menyarankan perlunya minimum holding prid.
Fluktuasi bertambah parah bila keputusan yang diambil ber:dasarkan rumor bahkan

tipuan. fingkat "dosa" manipulator tentunya jauh lebih besdr dibanding spekulan, karena
spekulan tidak punya kekuatan apa-apa untuk mempengaruhi pasar sedangkan manipulator
mempengaruhi pasar untuk keuntungan pribadi, contohnya adalah insider tnding. Pencegahan
atas praKek yang tidak waras ini adalah dengan pengawasan dan pemberlakuan aturan yang
lebih ketat dari badan pengawas ahu istilahnya,adalah hansparansi.
Spekulasi dapat membantu penentuan harga efisien jika spekulan bergerak dengan
arah berbeda dan saling mengkoreksi. Tetapi bila yang terjadi adalah efek bebek atau herding
behauior, yang terjadi bukannya ekuilibrium haqga wajar: tetapi fluktuasi tajam. Ditekankan
sekali tentang pentingnya menangkal spekulasi yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga
tajam yang tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja perusahaan.

4.

Indeks Harga Saham

Indeks harya saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga
saham. Indeks berfungsi sebagai indikator Fend pasar, aftinya pergerakan indeks
menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu.
Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah
mereka akan menjual, menahan ahu membeli suatu atau beberapa saham. Karena hargaharga saham bergerak dalam hitungan deUk dan menit, maka nilai indeks juga bergerak turun
naik dalam hitungan waktu yang cepat pula.

1.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG disebut juga lakafta Composit Inde4 JCI atau JSX Composit merupakan salah

satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ). Diperkenalkan

pertama kali pada tanggal 1 April 1983. Indeks ini mencakup pergerakan seluruh saham biasa
dan preferen yang tercatat di BEl. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10
Agustus 1982 dimana indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat
itu berjumlah 13 saham.
Perhitungan indeks merepr€sentasikan pergerckan harga saham di bursa yang terjadi
melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat bila terjadi
perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang terkait dengan harga saham.
Penyesuaian akan dilakukan bila ada tambahan emiten baru, right issue, partial company,
listing, waft,n dan obligasi konversi, demikian juga delisting. Dalam hal terjadi stock split,
deviden saham atau saham bonus, nilai dasar tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak
terpengaruh. Formula perhitungannya

:

IHSG=Ipldx100
Diarnan p adalah harga pada hari penutupan di pasar regular, x adalah jumlah saham
dan d adalah nilai dasar.

Perhitungan dilakukan yaitu setelah penutupan perdagangan setiap harinya. Dalam
waktu dekat, diharapkan perhitungan IHSG dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam
beberapa menit, hal ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomatis
diimplementasikan dengan baik.

2.

Kuala Lumpur Composite Index (KLCI)

Kuala Lumpur Composite Index adalah indeks pasar saham yang secara umum diterima
sebagai barometer pasar saham lokal. Diperkenalkan pada tahun 1986 untuk menjawab
kebutuhan akan indeks pasar saham dimana akan melayani sebagai indikator performance dari
pasar saham Malaysia yang akurat. KLCI digunakan sebagai indeks utama dan sekarang

rrErlFdi salah satu dari tiga indeks utama untuk pasar saham Mataysia, dimana dua yang
Ehnya adalah FMB30 dan fMgfMAS.
Ada sekitar 650 perusahaan dalam main burd di Malaysia dan 100 perusahaan di
ffi91Y9 tercatat pada Kula Lumpur &mposite index. KtCt aOaan sebuah capitatiationwilhtd indexdan terdiri dari perusahaan multi seKor. Tahun dasar untuk KLCI adalah tahun

197. Indeks dihitung

dengan formula

:

lfireks = {(current a6greg;te marreicapitalization) / (base aggregate market
Capitatization )) x 100

C. iletode penelitian
1. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
- intemet
sfu.s
JSX daily stock price index dan surat kabar
Iun&nesia.

L

Data diperoleh dari

harian Republika dan Bisnis

Populasi dan Sampet

_
Fq'

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dunia karena penelitian ini bisa diterapkan
d negara manapun. Tetapi dalam penetitian ini digunakan sampel saham-saham yang dijual di
nEdal Indonesia maupun Malaysia. Data yang digunakan adalah data'ind-eks harga
sfErn harian dari IHSG, dan KLCI dengan periode waftu penelitian 2 Januari 2007 sampiai
ffingan 16 Juli 2009.

a

Definisi Operasional Variabel
Defi nisi

operational variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

a- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu nilai yang digunakan untuk
mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Dalam IHSG
tercatat 332 saham perusahaan.
Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) adalah suatu nilai yang digunakan untuk

b.

mengukur kinerja dari pasar saham Kuala Lumpur dengan menggunakan 100

{

perusahaan yang tercatat di KLCI.

Perumusan Model
yang digunakan dalam penelitian
Model
.

ini adalah model

ARCH(q) dari Hakan

ilffirfruday yaitu:
Bj = oo + o1YL12 t a2Yy22 * o3YE32 +....... + oqyl-z
lHxa ff rnasukkan lag dari o,2 tle dalam model ARCH;di dapat Model GARCH(p,q)

B

{I'j = Oo * O1Y1-12 *
ana:
.-:
q
Varian

Y

T

:

Br0ur2

konstanta
indeks harga saham
Periode

5" Teknik Analisis Data
Data time series, terutama data finansial seperti data indeks
saham, tingkat
h*q" nilai tukar, inflasi seringkali bervolatilitas. Implikasi data yangharga
bJrvolatilitas adalah
{e'.rc dari error term tidak konstan atau mengalami heteroskedaitisitas. Implikasi dari

llffiMskedastisitas terhadap estimasi OIS tetap tid;k bias tetapi standard erro,
dan interval
iltildk nan menjadi terlalu sempit sehingga dapat membe ril<an sense of precisionyang
salah.
Untuk memahami volatilitas digunakan model ARCH/GARCH (Auto -Regressive
wffifltpt Heteroscedasticity/Generat Auio Rqressiue Conditional Heteroscedasticity). Model
rf,m illEngBnggap uariance yang tidak konstan(heteroscedasticity)
bukan sebagai suatu masalah,

lnsr-,4rt

il[tlMl

jir$u

dapat digunakan untuk modeling dan peramalan (forecasting).
Helalui model ARCH, Engle membandingkan hasil estimasi antara model standar yakni
penaksiran OIS dengan model ARCH melalui penaksiran maKimum likelihood. nasitnya

mmmmperlihatkan

bahwa model ARCH mampu memperbaiki hasil dari model OLS din

rrmmmperoleh prediksivarian yang lebih relistis (Engle, 1982).

a. ModeIARCH
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ARCFI pertama kali dipopulerkan oleh Engle (1982) untuk memodelkan volatilitas
residualyang sering terjadi pada data-data keuangan. Oengan-menggunakan metode ini, kasus

heteroskedastis dan korelasi serial dapat diUeahrent sekaligus, oalam metode OlS, eror
eror konstan. Bentuk umum persamaan regresi
univariat adalah :

diasumsikan homoskedastis, yaitu varians dari

nwalnva,Y';Stl Lnatronat heteroscedastic yang diusutkan oleh Engte sebagai
persamaan multiplikatif antara
et = Vty'ht

suatu

:

dimana:
o Rata-rah Vt adalah nol (4Vt)=0); Variance Vt adalah satu (ou2 = 1) dan V, mengikuti proses
white nois.
. htmerupakan faktor skala. Dalam kesempatan ini, bagaimana set uphl menjadi penting dan
dapat menghasilkan beberapa kemunghnan yang berbeda. Bentuk umum h, adalah
q

I oiet_r ini disebut modelARCH(q).

ht = oo +

i=1

Apabila hl berbentuk sebagai berikut
ht = Oo * Or Q-r2

:

maka bentuk tersebut dikenal dengan model ARCH(1). Dengan model ARCH(I) per$maan

pertama menjadi

:

*

Yt = yXt + Vty' os
o1 e-12
Pada uncondftional long run uaiancedari galat et adalah
Va(€t) = (Vl){ht) = ool 1-or

:

Agar variance menjadi positif maka perlu dibuat rstriksi terhadap nilai oo dan 01, yaitu

dan 0< or<1. Intuisidi balik modelARCH(1) adalah :

1.

2.

q>0

effor process dapat digunakan untuk memodelkan periode volatilitas dalam kerangka
univariate.

&nditional shoft run uariance (volatilitas) dari series merupakan fungsi dari nilai masa
lalu galat kuadrat. Aftinya efek dari seuap shock baru q tergantung pada ukuran dari
shock masa lalunya - shock yang besar pada periode t akan meningkatkan pengaruh
(terhadap y) shock pada periode t+1, t+2, dan sebagainya.

b. ModeIGARCH
Kondisi yang seringkali terjadi adalah bahwa varians saat ini tergantung dari volatilitas

beberapa periode di masa lalu. Hal ini menimbulkan banyaknya parameter dalam conditiona!
variance yang harus diestimasi. Pengestimasian parameter-parameter tersebut sulit dilakukan
dengan presisi yang tepat. Oleh karena itu, Bollerslev (1986) memperkenalkan metode GARCH

dimana variance dari error saat ini terdiri dari

3 komponen :

varians yang konstan (d),

volatilitas pada periode sebelumnyd, u t-q (suku ARCH), dan varians pada periode sebelumnya
d1-, (suku GARCH).
Model GARCH merupakan pengembangan model ARCH. Model GARCH memungkinkan

conditional uaiance menjadi ARMA process. Dengan effor prucess yang sama dengan

persamaan :
st = Vty'ht

dimana

.

:

Rata-rata Vt adalah nol

((Vt)=0);

Variance Vt adalah satu (ou2

= 1) dan V. mengikuti

proses

white noise independen dari realisasi masa lalu dari q-1 maka conditionat means dan

unconditional means dari et akan sama dengan nol.
faktor skala. Bentuk umum hl adalah

. ff merupakan

q
ht = oo +

i=I

_p

I oiet-rr + Iprht-r
i=1

Ini disebut model GARCH(p,q). Model ini memungkinkan terjadi komponen autoregressive (AR)
maupun moving average (MA) di dalam heteroscedastic vaiance. Keuntungan dari model
GARCH adalah lebih mudah diestimasi untuk kasus ARCH model dengan ordo tinggi.

6. Estimasi

ARCH/GARCH
Untuk mengestimasi model ARCH/GARCH, tehnik yang digunakan adalah Maximum
LkdiW (ML) Estimation, Dengan tehnik ini diharapkan akin didapatkan estimator yang
sFnrct asimtotik lebih efisien dibandingkan dengan estimator Ol5. Model GARCH yang
drgnrnakan di sini dievaluasi dengan fungsi likelihood sebagai :
I = - T - q I 2log 2n - Vzzlog(h) + th Z (e'e).
Model ARCH dan GARCH diestimasi dengan ML dengan asumsi bahwa kondisi error
mrdftsbibusi normal. Penggunaan fungsi likelihood karena persamaan condltionat uariance
eHah persamaan non linier. Fungsi likelihood membutuhkan algoritma iterasi, sehingga
esrna;i ditentukan jika konvergensi nilai log terbesar tercapai.

D. Hasil dan Pembahasan
L Pengujian ARCH/GARCH
Untuk memahami volatilitas digunakan model

ARCH/GARCH dimana model ini
tidak konstan (heteroskedafitlcity) bukan sebagai suatu masalah,
l !a[!{ iustm dapat digunakan untuk modeling dan peramalan. Berdasar hasil penelitian Engle
tll9&), model ARCH mampu memperbaiki hasil dari model OIS (Ordinary Least Square) ian
mmBrqBrEgap uariance yang

lrurya rnemperoleh

prediksi uantanceyang lebih realistis.
Untuk mengestimasi model ARCH/GARCH, tehnik yang dugunakan adalah Maximum
iJteumqood (ML) Estimation. Dengan tehnik ini diharapkan akan didapatkan estimator yang
erara asimtotik lebih efisien dibandingkan dengan estimator Ol5. Asumsi yang dipakai dalam
ilrrmld ini adalah kondisi errorberdi*ribusi normal.
Dilihat dari kinerja saham, kedua indeks menunjukkan kinerja yang sama-sama
Y$1{Jrn. Pada IHSG, pertumbuhan indeks sebesar -0.27o/o yaitu dari 2.282,379 pada tanggal
llfi 1il.rf; 2007 menjadi 2.276,231 pada 10 luli 2008 dan pada tanggal yang sama tahun 2009
ltumfi iagi menjadi sebesar -9.360/o. Sedangkan untuk KLCI turun sebesar -l7,LLo/o dimana pada
@Eal 10 luli 2007 indeks harga sebesar L.37L,45 menjadi hanya sebesar 1.135,49 (10 Juli
&[frE) dan kemudian turun sebesar -5,960/o (10 ]uli ZObSI sefringga indeks harga menjadi
u"$rE724.

Rata-rata penurunan indek harga IHSG lebih kecil (4,8155) dibanding penurunan
fiiilffirs harga dari KLCI (-11,585o/o). Fenomena penurunan indeks harga saham sekarang ini
'mer'makan fenomena yang umum d'rjumpai secara global. Hal itu mengingat data yang diambil
m rcneliti adalah dah tahun 2007 hingga 2009 dimana krisis global mulai terjadi dan terasa
ffiI,?trEknya sampai sekarang.

Akan tetapi untuk rnengukur baik tidaknya kinerja saham maka perlu dilihat juga
ffirftils volatilitasnya, apakah juga menunjukkan kinerja yang baik ? Hasil estimasi bisa dilihlt
,fdim tabel di bawah ini

rariabel

:

Tabel I
Hasil Estimasi ARCH/GARCtI

Konstanta

ARCH

GARCH

AIC

SIC

Koef.

Prob.

Koef.

Prob.

Koef.

Prob.

}tSG

4s8.2004

0.0972

0.8343

0.002s

0.1785

4.2706

14.0562s

14.08s08

K]-CI

L32,0926 0.0001

0.9879

0.0000

0.0389

0.7tL4

12.2955L

12.32434

Dari tabel di atas nampak bahwa return umum saham yang tergabung dalam IHSG
?',ah 458o/o. Sedangkan untuk KLCI, return saham sebesar L3Zo/o.
Hasil uji ARCH untuk IHSG sebesar 0,8343 (disebut o) dengan probabilitas 0,0025,
ffim1ra terdapat efek ARCH pada IHSG. Dengan demikian, IHSG dipengaruhi volatilitas harga
sanann saat ini sehingga indeks harga tersebut mempunyai uarian etor termyang tidak konstan
ffii rraktu ke waktu. Nilai GARCH sebesar 0,1785 (disebut B) dengan probabilitas sebesar 0,

@
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27L. Hal ini berarti tidak ada efek GARCH pada IHSG. OIeh karena itu IHSG tidak dipengaruhi
volatilitas harga saham periode lalu atau tidak tergantung enor term di masa lalu. Kemudian
kalau dilihat,daritinginya nilai o yaitu lebih dari 0,7d/o, menunjukkan bahwa pada IHSG terdapat
persistent volatile yaitu volatilitas yang tinggi dan terjadi terus menerus. Hal ini didukung pula
dari hasil penjumlah o dan p dimana nilainya mendeloti satu yaitu sebesar L,OL28, yang arrtinya
the volatility shoclcsrc pe$i*ent atau volatilihs tinggi dan berlangsung terus menerus atau
bersifat menetap sehingga sulit untuk membuat peramalan karena resiko ketidakpastiannya
tinggi.
Nilai ARCH atau nilai o dari, saham KLCI sebesar 0.987851 dengan probabilitas 0.0000.
Hal ini berarti ada efek ARCH pada saham KLCI. Oleh karena itu harga iana', kLCt O,p"nguiuni
volatilitas harga saham saat ini sehingga indeks tersebut mempunyai vadance error term yang
tidak konstan dari waKu ke waktu. Sedangkan koefisien dari GARCH atau nilai,dari B sebesar
0.038994 dengan probabilitas 0.7Lt4. Hal ini berarti indeks harga saham KLCI tidak dipengaruhi
volatilitas harga saham periode lalu. Kemudian bila dilihat dari besamya nilai o,menunjukkan
nilainya lebih besar dari 0,7 sehingga dikatakan indeks harga saham i<l-Ct Uersifat pekistent
volatile. Hal ini didukung dengan nilai gabungan antara o dengan p, dimana nilai keduanya
mendekati 1 yaitu sebesar 1,026845. Itu berafti volatilihs tinggi dan berlangsung terus
menerus atau bersifat menetap.
Berdasar kriteria AIC dan SIC, model terbaik adalah model yang mempunyai AIC dan
SIC yang terkecil (Gujarati, 2003; Pindick dan Rubinfield, 1998; Hill, Griffiths dan Judge, 1998).
Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa nilai AIC (12.29551) dan SIC (12.32434) dari indeks
harga saham KLCI lebih kecil dibanding dengan IHSG dimana AIC sebesar 14.05625 dan SIC
sebesar 14.08508. Hal ini berafti peramalan dari indeks harga saham KLCI lebih baik dibanding
IHSG.

2. Uji Normalitas
Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak maka, digunakan uji
normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil uji Jarque-Bera disajikan pada tabel
berikut ini :

Tabel 2
Nilai Jaque-Bera
Variabel

Jarque-Bera

IHSG
KLCI

73.45275

Probabilitas
0.000000
0.000000

30.31876

Dari tabel tersebut nampak bahwa HSG maupun KLCI mempunyai distribusi yang tidak
normal. Distribusi yang tidak normal mengakibatkan data dari kedua indeks harga tidak bisa
digunakan untuk peramalan.
3. Uii Heteroskedastis
Untuk menguji terjadi tidaknya heteroskedastisitas maka, digunakan uji ARCH atau
ARCH test. Hasil ujiARCH ditunjukkan oleh tabeldi bawah ini :
Tabel 3

uii

ARCH

Variabel

F-Statistic

IHSG

4.L93792

KLCI

1.347707

Probabilitas
0.015528
0.246133

Dari hasil perhitungan di atas nampak bahwa pada indeks harga saham IHSG terjadi
heteroskedastis sedangkan indeks harga saham KLCI tidak terjadi heteroskedastis.
4. Pembahasan
Jika seorang investor menginginkan untuk melakukan inveshsi dalam bentuk saham
maka, dia harus memperhatikan bagaimana kinerja dari saham-saham tersebut melalui
pergerakan harga saham. Kinerja yang bagus tentu saja kalau pergerakan harga saham
mempunyai trend yang meningkat. Tetapi karena krisis global yang melanda seluruh dunia
termasuk Indonesia dan Malaysia, maka sulit untuk menyimpulkan saham mana yang lebih baik
karena kedua saham yaitu IHSG dan KLCI sama-sama mengalami trend yang menurun dari

Efun 2fi)7

sampai dengan 2009; Meskipun demikian bila dilihat rah-rata penurunannya pada
periode tersebut, IHSG lebih kecil penurunannya dibanding KLCI. Hal itu berarti kinerja IHSG
reffif lebih baik dari pada KLCL
Akan Letapi, investor juga harus mempertimbangakan bagaimana kondisi volatilitasnya
+al<ah juga menunjukkan kinerja yang baik. Untuk itu perlu analisis ARCH/GARCH yaitu
rnebdologi valuasi untuk mengukur volatilitas dari sebuah pergerakan harga saham. Mengukur
uolatilitas harga saham berguna untuk menunjukkan apakah asset tersebut adalah excessive

(arcrional) investor mengatur atau mempengaruhi harga sehingga pergerakan harga tersebut

Erildi bukan karcna alasan yang fundamenbl(mendasar) misalnya, harga saham berubah
faena perubahan dari tingkat bunga ahu inflasi atau nialai tukar atau karena kinerja

perusahaan atau falGor non ekonomi seperti kondisi sosial, politik suatu negara sehingga harga
berubah.
Untuk mengetahui terjadi volaUlitas atau Udak, bisa dilihat dari koefisien ARCH (o) dan
uElihat koefisien dari GARCH (P). Bila nilai dari a > 0,7 maka volatilitas bersifat percistentyaitu
dtilitas tinggi dan berlangsung terus menerus. Bisa juga dilihat dari hasil penjumlahan dari o
dan p, dimana jika jumlah keduanya mendekati satu maka, saham tersebut memiliki volatilitas
ymg tinggi dan efek volatilitas berlangsung terus menerus atau bersifat menetap (percistenQ
kena reaksi untuk kembali normal kecil sehingga cenderung terus bergerak. Oleh karena itu

Stam

slBm

dengan indikator seperti itu, cenderung diatur oleh para speculator bersama frenzy
mepengaruhiharga saham. Oleh karena itu dengan memahami volatilitas maka,
pBra investor akan bisa meraih keuntungan berupa capital gain maupun deviden dari
gusahaan. Hal ini tentu saja mengandung resiko yang tidak kecil karena hukum ekonomi
nrngabkan high risk high retum, loiw risk low retum. Dengan demikian investor akan selalu
fftadapkan pada resiko dan ketidakpastian.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kedua indeks harga baik itu IHSG maupun
f,LCI sama-sama hanya memiliki efek ARCH. Itu artinya kedua indeks saham tersebut,
pergerakan harga sahamnya hanya dipengaruhi oleh volatilitas harga saham saat ini saja tanpa
dpengaruhi oleh pergerakan harga saham periode sebelumnya. Oleh karena itu para investor di
Indonesia dan Malaysia akan lebih mudah melihat bagaimana pergerakan harga saham karena
trga saham hanya dipengaruhi oleh harga saham saat ini tanpa perlu memperhitungkan

i*&rdalam

pergerakan harga saham sebelumnya.
Bila dilihat dari nilai o kedua indeks harga saham menunjukkan nilai yang tebih besar
A,7. Hal ini berarti para investor harus hati-hati dalam melakukan investasi karena
rdatilitas yang terjadi pada kedua indeks adalah tinggi dan berlangsung terus menerus, untuk
r{ernbali normal peluangnya kecil. Tetapi kondisi ini justru bagus bagi investor yang
menyukai
'€siks, karena kalau dia faham bagaimana kondisi volatilitasnya dia akan bisa memanfaatkan
r@tilibsnya itu untuk meraih keuntungan yang besar dengan aksijual belinya itu.
Bila dilihat dari penjumlah nilai o dan p, kedua indeks harga saham yaitu IHSG dan
frLCI sama-sama mendekati satu. Hal inijuga menunjukkan bahwa volatilitas bersifat persistent
aht menetap atau dengan kata lain volatilitas tinggi dan berlangsung terus menerus.

M

E

Kesimpulan

Saham-saham yang tergabung dalam indeks harga pastl menghadapi pasar yang
dnamis karena para pemain mudah masuk atau keluar pasar. Hal nilah yang menyeOabfan
@jadinya fluktuasi harga saham ahu istilahnya volatilitas. Untuk itu agar investor bisa
nendapatkan keuntungan baik berupa apital gain ataupun deviden maka ia harus memahami
'ttobtilitas yang terjadi sehingga dia bisa memanfaatkan efek dari volatilitas itu.
Dari hasil analisis di atas, kelihatan bahwa indeks harga saham di Indonesia maupun
i{ala}reia yaitu IHSG dan KLCI bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang mencolok. Hal ini
rnrnpak dari kinerja saham keduanya yang berupa trend pertumbuhan indeks
ldflg Somd-stsrT1d
nengalami penurunan. Tetapi penurunan IHSG lebih kecil dibanding KLCI, begitupun bila dilihat
@ri return saham, masih lebih tinggi IHSG dibanding KLCL
Akan tetapi untuk mengukur baik tidaknya kinerja saham bukan hanya dilihat dari
pertumbuhannya saja tetapijuga dilihat dari kondisi volatilitasnya. Dari hasil analisis di atas bisa

E
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disimpulkan bahwa kedua,indela harga hanya mempunyaiefek ARCH. Hal ini berarti bahwa
pergerakan IHSG dan.KLCI_hanya dipengaruhi oleh volatilitas harga saham saat ini saja
tanpa
dipengaruhi oleh volatilitas harga saham periode sebelurnnya.
Bila dilihatdari nilai o-nya yang lebih besar dan0,7, telah menunjukkan bahwa terjadi
volaUlitas yang tinggi dan berlangsung terus menerus (persistenQ pada fedua indeks. Hai ini
didukung dengan hasil penjumlahan dari o dan p dimana:nilai keduanya mendekati sittu yang
artinya juga volatilitas bersifat persistent yaitu tinggi dan terus menerus Oerfangiung. eeluan!
untuk kebali normal kecil. Oleh karcna itu investor harus haU-hatidalam membeti sahim. fetapi
bila investor mampu memanfaatkan volatilitas dengan baik maka dia akan diuntungkan dengan
aksijual belinya itu.
Hasil uji normalitas, kedua indeks menunjuklon residualnya Udak berdistribusi normal
sehingga tidak bisa digunakan untuk peramalan, karena memang kondisi saat ini masih krisis
sehingga tingkat ketidakpastian dan resiko juga tinggi.
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