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ABSTRAK

ANALISIS DATA TIME SERIES
MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL  GENERALIZED
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY

(EGARCH) (1,1)

Oleh

RIYAMA AMBARWATI

Perilaku data finansial terkadang tidak hanya memiliki volatilitas yang tinggi dan
ragam yang heterogen, tetapi juga memiliki pengaruh asimetris atau laverage effect
antara penurunan harga (bad news) dan peningkatan harga (good news). Oleh
karena itu, salah satu model yang dapat mengatasi pengaruh asimetrik ini adalah
model EGARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model
EGARCH yang terbaik dan untuk meramalkan data mingguan harga saham PT.
Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. dari Januari 2009 hingga Februari 2016.
Model terbaik yang diperoleh untuk data tersebut adalah model ARIMA (1, 1, 0)
dan model EGARCH (1,1). Hasil ramalan untuk empat periode berikutnya sangat
baik dan semua nilai berada di dalam interval konfidensi 95%.

Kata Kunci : Heteroskedastisitas, efek asimetris, EGARCH



ABSTRACT

ANALYSIS TIME SERIES DATA
USING EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE

CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) (1,1) MODEL

By

RIYAMA AMBARWATI

The behaviour of financial data sometimes not only have high volatility and
heterogencity of variance, but also has laverage asymmetric effect namely a
decrease in the price (bad news) and increase in the price (good news). There was
a model that can cope with these type of behaviour, namely EGARCH model. The
aims of this study are to find the best EGARCH model and to forecast data weekly
share price of PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. from January 2009 to
February 2016. The best model for the data is ARIMA (1, 1, 0) and EGARCH (1,1).
The results of forecasting for four periods is very good and all the estimation are in
the convidence interval 95%.

Keywords : Heteroscedasticity, laverage effect, EGARCH
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data deret waktu (time series) adalah sekumpulan data berupa angka yang didapat

dalam suatu periode waktu tertentu. Data deret waktu biasanya berupa data

tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, mingguan, harian, dan seterusnya.

Menurut Santoso (2001) dasar dari analisis time series adalah bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi pola dari kumpulan data tersebut pada masa lalu dan

sekarang cenderung tidak banyak berubah pada masa mendatang. Dengan

demikian dapat dilakukan analisis time series yang bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk membantu para peneliti dalam

mengambil keputusan.

Model time series yang umum digunakan adalah Autoregressive (AR), Moving

Average (MA) dan kombinasi Autoregressive Moving Average (ARMA), yang

mempunyai asumsi Homoscedasticity (variansi yang homogen). Namun, pada

kasus data finansial, biasanya cenderung berfluktuasi secara cepat dari waktu ke

waktu sehingga variansi dari error-nya akan selalu berubah setiap waktu

(heterogen).

Ketidakpastian yang dihadapi data finansial biasanya mengakibatkan terjadinya

pengelompokkan volatilitas (volatility clustering) yaitu berkumpulnya sejumlah
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error dengan besar yang relatif sama dalam beberapa waktu yang berdekatan.

Volatilitas digunakan untuk menggambarkan fluktuasi dari suatu data, sehingga

memungkinkan data bersifat heteroskedastisitas. Dalam kasus ini pemodelan data

time series dengan menggunakan metode AR, MA, ARMA menjadi kurang tepat

untuk digunakan, maka diperlukan metode lain untuk mengatasi masalah

keheterogenan variansi tersebut.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keheterogenan

variansi adalah metode Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)

yang diperkenalkan Engle pada tahun 1982. Perubahan variansi pada model

ARCH dipengaruhi oleh sejumlah T data acak sebelumnya. Model tersebut

digeneralisasikan oleh Bollerslev pada tahun 1986 untuk mengatasi orde yang

terlalu tinggi pada model ARCH, yang lebih dikenal dengan Generalized

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).Pada model ini,

perubahan variansinya dipengaruhi oleh data acak sebelumnya dan variansi dari

data acak sebelumnya (Tsay, 2005).

Model ARCH maupun GARCH mengasumsikan bahwa error yang positif dan

error yang negatif akan memberikan pengaruh sama terhadap volatilitasnya.

Namun faktanya, asumsi ini sering kali dilanggar, karena umumnya data time

series justru menunjukkan fenomena ketidaksimetrisan antara nilai error positif

dan error negatif terhadap volatilitasnya (Tsay, 2005). Pada data finansial

khususnya data harga saham jika nilai error kurang dari nol, berarti nilai harga

saham hasil estimasi akan lebih besar dari harga yang asli, dan ini merupakan

kondisi yang buruk yang disebut bad news. Sebaliknya, ketika nilai error lebih
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besar dari nol berarti nilai harga saham lebih besar dari harga estimasinya

sehingga menghasilkan keuntungan yang disebut good news.

Metode yang dapat digunakan untuk menghadapi data dengan perubahan yang

asimetrik adalah metode Exponential GARCH (EGARCH) yang diperkenalkan

Nelson di tahun 1991. Pada model EGARCH tidak membatasi nilai parameter

yang non-negatif untuk menghasilkan variansi bersyarat non-negatif dan variansi

error masa sekarang tidak hanya dipengaruhi oleh error masa lalu tetapi juga

dipengaruhi oleh variansi error masa lalu.

Salah satu kasus data finansial yang memiliki sifat heteroskedastisitas dan bersifat

asimeterik adalah data saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk periode

Januari 2009 sampai Februari 2016. Berdasarkan data ini penulis tertarik untuk

meneliti dan meramalkan data tersebut dengan menggunakan model Exponential

GARCH. Pada penelitian ini akan dibahas tentang analisis data time series

dengan menggunakan model Exponential Generalized Autoregressive Conditional

Heteroskedastic (EGARCH) (1,1).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tahap-tahap analisis data time series dengan model EGARCH

(1,1).

2. Mengestimasi parameter model EGARCH (1,1).

3. Menerapkan model EGARCH (1,1) pada studi kasus untuk memperoleh model

terbaik dan memprediksi/meramalkannya.
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1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui tahap-tahap analisis data time series dengan model

EGARCH (1,1).

2. Memperoleh hasil estimasi model EGARCH (1,1).

3. Dapat menerapkan model EGARCH (1,1) pada study kasus untuk

memperoleh model terbaik dan memprediksi/meramalkan data pada periode

selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis Data Berdasarkan Waktu Pengumpulannya

Menurut Gujarati dan Porter (2009) jenis data dalam analisis empiris terbagi

menjadi tiga, yaitu time series,cross-section dan panel.

1. Data Time series

Data time series adalah kumpulan nilai-nilai pengamatan dari suatu

variabel yang diambil pada waktu yang berbeda. Data jenis ini

dikumpulkan pada interval waktu tertentu, misalnya harian, mingguan,

bulanan, dan tahunan.

2. Data Cross-section

Data cross-section adalah data dari satu variabel atau lebih yang dikumpulkan

pada waktu tertentu secara bersamaan.

3. Data Panel

Data panel adalah data yang elemen-elemennya merupakan kombinasi dari data

time series dan data cross-section.
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2.2 Analisis Deret Waktu (time series)

Time series merupakan serangkaian observasi terhadap suatu variabel yang

diambil secara beruntun berdasarkan interval waktu yang tetap (Wei, 2006).

Rangkaian data pengamatan time series dinyatakan dengan variabel Xt dimana t

adalah indeks waktu dari urutan pengamatan.

2.3 Stasioneritas

Stasioner berarti bahwa tidak terdapat perubahan drastis pada data.  Fluktuasi data

berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu

dan variansi dari fluktuasi tersebut.

Stasioneritas dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Stasioner dalam rata-rata

Stasioner dalam rata-rata adalah fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai

rata-rata yang konstan, tidak bergantung pada waktu dan variansi dari

fluktuasi tersebut.  Dari bentuk plot data seringkali dapat diketahui bahwa

data tersebut stasioner atau tidak stasioner.

2. Stasioner dalam variansi

Sebuah data time series dikatakan stasioner dalam variansi apabila struktur

dari waktu ke waktu mempunyai fluktuasi data yang tetap atau konstan

dan tidak berubah-ubah. Secara visual untuk melihat hal tersebut dapat

dibantu dengan menggunakan plot time series, yaitu dengan melihat

fluktuasi data dari waktu ke waktu (Wei, 2006).
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2.4 Fungsi Autokorelasi dan Fungsi Autokorelasi Parsial

Dalam metode time series, alat utama untuk mengidentifikasi model dari data

yang akan diramalkan adalah dengan menggunakan fungsi

autokorelasi/Autocorrelation Function (ACF) dan fungsi autokorelasi

parsial/Partial Autocorrelation Function (PACF).

2.4.1 Fungsi Autokorelasi

Dari proses stasioner suatu data time series (Xt) diperoleh E (Xt) = µ dan variansi

Var (Xt) = E (Xt - µ)2 = σ2 yang konstan dan kovarian Cov (Xt, Xt+k), yang

fungsinya hanya pada perbedaan waktu │t- (t-k)│.  Maka dari itu, hasil tersebut

dapat ditulis sebagai kovariansi antara Xt dan Xt+k sebagai berikut := Cov (Xt, Xt+k) = E (Xt - µ) (Xt+k - µ)

dan korelasi antara Xt dan Xt+k didefinisikan sebagai

= ( , )( ) =
dimana notasi dan ( ) = . Sebagai fungsi dari k, disebut

fungsi autokovarian dan disebut fungsi autokorelasi (ACF).  Dalam analisis

time series, dan menggambarkan kovarian dan korelasi antara Xt dan Xt+k

dari proses yang sama, hanya dipisahkan oleh lag ke-k.

Fungsi autokovariansi dan fungsi autokorelasi memiliki sifat-sifat sebagai

berikut :
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1. = Var ( ) ; = 1.
Bukti :

Dengan menggunakan definisi korelasi antara Xt dan Xt+k, akan dibuktikan

bahwa = Var ( ) ; = 1.
= ( , )( ) =

Diberikan k = 0, maka

= ( , )( ) =
= ( , )( ) =
= ( ) =
= ( )( ) = = 1

2. │ │ ≤ ;│ │ ≤ 1.
Bukti :

Sifat kedua merupakan akibat dari persamaan autokorelasi kurang dari atau

sama dengan 1 dalam nilai mutlak.

3. = dan = untuk semua k, dan adalah fungsi yang sama

dan simetrik lag k=0.
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Bukti :

Sifat tersebut diperoleh dari perbedaan waktu antara dan . Oleh sebab

itu, fungsi autokorelasi sering hanya diplotkan untuk lag nonnegatif. Plot

tersebut kadang disebut korrelogram (Wei, 2006).

Pendugaan koefisien ( ) adalah dugaan dari koefisien autokorelasi secara teoritis

yang bersangkutan ( ) . Nilai tidak sama persis dengan yang

berkorespondensi dikarenakan error sampling. Distribusi dari kemungkinan nilai-

nilai disebut dengan distribusi sampel. Galat baku dari distribusi sampling adalah

akar dari penduga variansinya.

Pengujian koefisien autokorelasi :

H0 : = 0 (Koefisien autokorelasi tidak berbeda secara signifikan)

H1 : ≠ 0 (Koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan)

Statistik uji : t =
dengan :

= ∑ ( ̅)( ̅)∑ ( ̅) dan SE = ∑ ≈ √
dengan :

SE ( ): standard error autokorelasi pada saat lag k

: autokorelasi pada saat lag k

k : time lag
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T : banyak observasi dalam data time series

Kriteria keputusan : tolak H0 jika nilai│t hitung│> tα/2,df dengan derajat bebas

df = T-1, T merupakan banyaknya data dan k adalah lag koefisien autokorelasi

yang diuji (Pankratz, 1991).

2.4.2 Fungsi Autokorelasi Parsial

Autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara Xt dan

Xt+k, apabila pengaruh dari time lag 1, 2, 3, . . . , dan seterusnya sampai k-1

dianggap terpisah .  Ada beberapa prosedur untuk menentukan bentuk PACF yang

salah satunya akan dijelaskan sebagai berikut.  Fungsi autokorelasi parsial dapat

dinotasikan dengan:

corr (Xt, Xt+1 , Xt+2, Xt+3,…, Xt+k)

misalkan Xt adalah proses yang stasioner dengan E(Xt) = 0, selanjutnya Xt+k dapat

dinyatakan sebagai model linear

Xt+k = ∅ + ∅ + …+ ∅ + (2.1)

dengan ∅ adalah parameter regresi ke-i dan adalah nilai kesalahan yang

tidak berkorelasi dengan dengan j=1,2, … , k.  Untuk mendapatkan nilai

PACF, langkah pertama yang dilakukan adalah mengalikan persamaan (2.1)

dengan pada kedua ruas sehingga diperoleh :

Xt+k = ∅ + ∅ + …+ ∅ +
Selanjutnya nilai harapannya adalah
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( Xt+k ) = E(∅ + ∅ + …+ ∅ +
)

Dimisalkan nilai ( Xt+k ) = , j=0,1,…,k dan karena ( ) = 0,

maka diperoleh

= ∅ + ∅ + ⋯+ ∅ (2.2)

Persamaan (2.2) dibagi dengan

0 = ∅ 1 − 10 + ∅ 2 − 20 + ⋯ + ∅ −0
diperoleh

= ∅ 1 + ∅ 2 + ⋯ + ∅ , j = 1,2,3,…,k

untuk j = 1, 2, 3 ,…, k didapatkan sistem persamaan sebagai berikut :

= ∅ 1 + ∅ 2 + ⋯ + ∅ ,

= ∅ 1 + ∅ 2 + ⋯ + ∅ , (2.3)

⋮
= ∅ 1 + ∅ 2 + ⋯ + ∅ ,

Sistem persamaan (2.3) dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer.

Persamaan (2.3) untuk j = 1, 2, 3, …, k digunakan untuk mencari nilai-nilai fungsi

autokorelasi parsial lag k yaitu ∅ , ∅ , … , ∅ .

a. Untuk lag pertama (k = 1) dan (j = 1) diperoleh sistem persamaan sebagai

berikut :
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= ∅11 , karena = 1 sehingga = ∅11 yang berarti bahwa fungsi

autokorelasi parsial pada lag pertama akan sama dengan fungsi autokorelasi

pada lag pertama.

b. Untuk lag kedua (k = 2) dan (j = 1,2) diperoleh sistem persamaan= ∅11 + ∅22= ∅11 + ∅22 (2.4)

Persamaan (2.4) jika ditulis dalam bentuk matriks akan menjadi∅11∅22 == 1 1 , = 1
, dan dengan menggunakan aturan Cramer

diperoleh

∅ = det( 2)det( ) = 1 11 21 11 1
c. Untuk lag ketiga (k = 3) dan (j = 1,2,3) diperoleh sistem persamaan= ∅11 + ∅22 + ∅33= ∅11 + ∅22 + ∅33= ∅11 + ∅22 + ∅33 (2.5)

persamaan (2.5) jika ditulis dalam bentuk matriks akan menjadi∅11∅22∅33 =
= 1 1 1 , = 1 1 dan dengan menggunakan aturan

Cramer diperoleh
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∅ = det( 3)det( ) =
1 1 11 1 22 1 31 1 21 1 12 1 1

d. Untuk lag ke-j = 1,2,3,…, k diperoleh sistem persamaannya adalah= ∅11 + ∅22 + ∅33 + ⋯ + ∅= ∅11 + ∅22 + ∅33 + ⋯ + ∅= ∅11 + ∅22 + ∅33 + ⋯ + ∅
⋮ (2.6)

= ∅11 + ∅22 + ∅33 + ⋯ + ∅
Persamaan (2.6) jika dinyatakan dalam bentuk matriks menjadi

1 …1 …⋮ ⋮ 1⋮ ⋯⋱… ⋮
∅11∅22∅33⋮∅ = ⋮

dengan aturan Cramer diperoleh

= 1 …1 …⋮ ⋮ 1⋮ ⋯⋱… ⋮
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Nilai autokorelasi parsial lag k hasilnya adalah

∅ = det( )det( ) =
1 1 2 … 11 1 1 … 22⋮− 1

1⋮− 2
1⋮− 3

⋯⋱… 3⋮1 1 2 … − 11 1 1 … − 22⋮− 1
1⋮− 2

1⋮− 3
⋯⋱… − 3⋮1

∅ disebut PACF antara Xt dan Xt+k atau dapat juga dituliskan

∅ = 1 = 00 ≠ 0
Dengan demikian diperoleh autokorelasi parsial dari Xt pada lag k.

Himpunan dari ∅ ∅ ; = 1,2, … , disebut sebagai Partial Autocorrelation

Function (PACF).  Fungsi ∅ menjadi notasi standar untuk autokorelasi parsial

antara observasi Xt dan Xt+k dalam analisis time series.  Fungsi ∅ akan bernilai

nol untuk k > p.  Sifat ini dapat digunakan untuk identifikasi model AR dan MA,

yaitu pada model Autoregressive berlaku PACF akan menurun secara bertahap

menuju nol dan Moving Average berlaku ACF menuju ke-0 setelah lag ke-q

sedangkan nilai PACF model AR yaitu ∅ = 0, k > p dan model MA yaitu∅ = 0, k > q.

Hipotesis untuk menguji koefisien autokorelasi parsial adalah sebagai berikut

H0 : ∅ = 0 ( Koefisien PACF tidak berbeda secara signifikan )

H1 : ∅ ≠ 0 ( Koefisien PACF berbeda secara signifikan)
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Taraf signifikansi : α = 5%

Statistik uji : t =
∅∅

dengan : ∅ =
Kriteria keputusan :

Tolak H0 jika t hitung > , , dengan derajat bebas df = T-1, T adalah

banyaknya data dan k adalah lag autokorelasi parsial yang akan diuji (Wei, 2006).

2.5 Uji Augmented Dickey - Fuller (ADF)

Untuk melihat kestasioneran data selain dengan melihat plot dari ACF dan PACF,

dapat juga mengujinya dengan menggunakan  uji Augmented Dickey-Fuller

(ADF). Misalkan kita punya persamaan regresi

∆ = + ∗∆ +
dimana = − (1) dan ∗ = − ( + ⋯+ ). Uji statistik pada Augmented

Dickey-Fuller (ADF) berdasarkan pada t-statistic koefisien dari estimasi

metode kuadrat terkecil biasa.  Pada model ini hipotesis yang diuji adalah

∶ = 0 (terdapat unit Root atau time series tidak stationer)

∶ < 0 (tidak terdapat unit Root atau time series stationer)

(Gujarati & Porter, 2009)

(2.7)



16

2.6 Proses White Noise

Proses White Noise digunakan untuk pemeriksaan diagnostik model untuk

menguji kelayakan model ARIMA dan Exponential GARCH (EGARCH). Suatu

proses disebut proses white noise jika data terdiri dari variabel acak yang tidak

berkorelasi dan berdistribusi normal dengan rata-rata konstan E (εt) = 0, variansi

konstan Var (εt) = σ2 dan = Cov (εt, εt+k) = 0 untuk k ≠ 0.

Dengan demikian proses white noise stasioner dengan :

Fungsi autokovariansi

= , = 00 , ≠ 0
Fungsi autokorelasi

= 1 , = 00 , ≠ 0
Fungsi autokorelasi parsial

∅ = 1 , = 00 , ≠ 0
Proses white noise dapat dideteksi menggunakan uji autokorelasi residual pada

analisis error-nya. Uji korelasi residual digunakan untuk mendeteksi ada

tidaknya korelasi residual antar lag. Langkah-langkah pengujian korelasi residual

yaitu : H0 : = = = ⋯ = 0 (residual tidak terdapat korelasi)

H1 : ∃ ≠ 0 , k= 1, 2, …, K (residual terdapat autokorelasi)

Taraf signifikansi α = 5%
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Statistik uji Ljung Box-Pierce yaitu:

= ( + 2) −
dengan

T : banyaknya data

K : banyaknya lag yang diuji

: dugaan autokorelasi residual periode k

Kriteria keputusan yaitu tolak H0 jika -hitung > ( , ) tabel , dengan derajat

kebebasan K dikurangi banyaknya parameter pada model (Wei, 2006).

2.7 Uji Jarque-Berra

Pemeriksaan kenormalan sisaan baku model menggunakan uji Jarque Berra. Uji

ini berfungsi untuk menguji kenormalan sebaran data yang mengukur perbedaan

antara skewness (kemenjuluran) dan kurtosis (keruncingan) data dari sebaran

normal.

JB = + ( − 3)
Dimana T = banyaknya pengamatan

S = kemenjuluran

K = keruncingan

Tolak H0 jika JB > ( ), maka galat baku tidak menyebar normal.
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2.8 Pembedaan (Differencing)

Ketika data tidak mempunyai rata-rata yang konstan, kita dapat membuat data baru

dengan rata-rata konstan dengan cara pembedaan data, artinya kita menghitung

perubahan pada data secara berturut-turut. Pembedaan pertama atau d=1

dirumuskan :

Wt = Xt – Xt-1

Jika pembedaan pertama d=1 belum membuat seri data mempunyai rata-rata yang

konstan, maka dilakukan pembedaan ke-2 atau d=2 yang berarti kita menghitung

perbedaan pertama dari perbedaan pertama.  Kita definisikan W*t sebagai

pembedaan pertama dari zt sehingga rumus untuk pembedaan kedua d=2 sebagai

berikut :

Wt = W*t – W*t-1

= (Xt – Xt-1) – (Xt-1 – Xt-2)

(Pankratz, 1991).

2.9 Volatilitas

Volatilitas digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat seberapa besar dan

seringnya perubahan atau fluktuasi yang terjadi pada indikator-indikator ekonomi.

Biasanya besaran ini dinyatakan sebagai standar deviasi perubahan data deret

waktu keuangan. Ukuran volatilitas menurut Gujarati 2003 adalah :

= ( ∗ − )
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dengan = nilai volatilitas

d ∗ = nilai differencing

d = rata-rata differencing

2.10 Model Deret Waktu

Pandangan terhadap volatilitas yang diwakili varians telah membagi metode

autoregresi menjadi dua kelompok berdasarkan asumsi terhadap varians, yaitu

varians konstan dan varians berubah. Model autoregressive (AR), moving-

average (MA) dan autoregressive moving-average (ARIMA) mewakili kelompok

pertama, sedangkan ARCH dan GARCH mewakili kelompok kedua.

2.11 Varians Konstan

Dalam analisis regresi atau time series ada asumsi yang tidak boleh dilanggar

salah satunya adalah varians residual homogen atau sering dikenal dengan sebutan

homoscedasticity, dengan homo berarti sama scedastic berarti sebaran. Adapun

model deret waktu yang dikelompokkan dalam varians konstan, yaitu :

a) Model Autoregressive (AR)

b) Model Moving Average (MA)

c) Model Autoregressive Moving Average (ARMA)

2.11.1 Model Autoregressive (AR)

2.11.1.1 Bentuk Umum Model Autoregressive, AR(p)

Bentuk umum orde ke-p model Autoregressive adalah
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= + + + ⋯+ + (2.9)

Dimana white noise.  Persamaan (2.9) dapat juga ditulisΦ B = +
dimana Φ B = 1 − − − ⋯ − .
untuk AR (p) stasioner

= = 1 − − − ⋯ −
dan = ( , )= ( + + + ⋯+ + , )= ∑ , + ( , ) (2.10)

= − + = 00 > 0
Kemudian kita peroleh

0 = +
⇒ 0 1 − =

Hasil pembagian persamaan (2.10) dengan 0 untuk k > 0 dapat digunakan

untuk mencari nilai ACF pada proses AR(p) yang memenuhi persamaan

Yule-Walker

= ∑ − k = 1, 2, . . . (Montgomery, Jennings, & Kulachi,

2008).
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2.11.1.2 Orde pertama Autoregressive, AR(1)

Pertama, diberikan persamaan time series stasioner sebagai berikut

= + ∝

= + ∝
= + Ψ( )

dimana Ψ = ∑∝ . Dengan pendekatan eksponensial = ∅ dimana|∅| < 1 sehingga dapat ditulis= + + + ∅2 + ⋯ (2.11)

diperoleh = + + + ∅2 + ⋯− = + + ∅2 + ⋯
Kemudian kedua ruas dikalikan dengan , maka persamaannya akan menjadi :( − ) = ( + + 2 + ⋯)− = + 2 + 3 + ⋯ (2.12)

Kita dapat mengkombinasikan persamaan (2.11) dan (2.12) sebagai= + + + 2 + ⋯
= −= − + + (2.13)= + +

dimana = − . Persamaan (2.13) disebut orde pertama proses

autoregressive karena merupakan regresi dari xt pada  xt-1.
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Proses AR (1) stasioner jika | | < 1. Rata-rata dari AR(1) yang stasioner adalah :

= = 1 −
Autokovarian dari AR (1) dapat dihitung dari persamaan (2.11)= ∅ ∅ untuk k = 0, 1, 2, …

Nilai varian diberikan sebagai:0 = ∅
Hubungan dengan fungsi autokorelasi diberikan sebagai:( ) = untuk k = 0, 1, 2, 3,…

Ini menyebabkan proses stasioner AR (1) turun secara eksponensial.

(Montgomery, Jennings, & Kulachi, 2008).

2.11.1.3 Orde Kedua Autoregressive, AR(2)

Dari persamaan (2.13) diperoleh persamaan autoregressive orde kedua= + + +
atau dapat juga ditulis(1 − − ( ) ) = +
Fungsi autokovarian untuk AR(2) adalah= ( , )= ( + + + , )= , + , + (, )

= − 1 + − 2 + = 00 > 0
sehingga
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0 = 1 + 2 += − 1 + − 2 = 1, 2, … (2.14)

Persamaan (2.14) disebut persamaan Yule-Walker untuk .  Dengan cara yang

sama kita peroleh fungsi autokorelasi dari pembagian persamaan (2.14) dengan0 :

= − 1 + − 2 = 1, 2, …
(Montgomery, Jennings, & Kulachi, 2008).

2.11.2 Model Moving Average (MA)

2.11.2.1 Bentuk Umum Model Moving Average, MA(q)

Model moving average dengan orde q dinotasikan MA (q) didefinisikan sebagai :

xt = µ + εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 - θ3 εt-3 - … - θq εt-q ; εt ~ N (0,σ2)

dengan :

xt : nilai variabel pada waktu ke-t

εt : nilai error pada waktu t

θi : koefisien regresi, i: 1,2,3, …,q

q : orde MA

Persamaan di atas dapat ditulis dengan operator backshift (B), menjadi :

xt = µ + (1 + θ1 B + θ2 B2 + … + θq Bq) εt

=  µ + (1 - ∑ ) εt
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= µ + Θ( ) εt (2.15)

dimana Θ( ) = 1 - ∑
Karena εt white noise, nilai harapan MA (q) adalah

E ( ) = E (µ + εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 - θ3 εt-3 - … - θq εt-q)

= µ

dan varian

Var ( ) = (0) = Var (µ + εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 - θ3 εt-3 - … - θq εt-q)

=  σ2 (1 + θ1
2 + θ2

2 + … + θq
2 )

Dengan cara yang sama diperoleh nilai autokovarian pada lag k

( ) = Cov (xt, xt+k)

= E [(µ + εt - θ1 εt-1 - … - θq εt-q) ( µ + εt+k - θ1 εt+k-1 - … - θq εt+k-q)]

=
− + + ⋯+ = 1, 2, … ,0 >

Diperoleh nilai autokorelasi pada lag k yaitu

= ( )(0) = (− + + ⋯+ )1 + + ⋯+ , = 1, 2, 3, …0 >
Dari bagian ini diperoleh bahwa nilai ACF sangat membantu mengindentifikasi

model MA dan orde cut off tepat setelah lag q (Montgomery, Jennings, &

Kulachi, 2008).
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2.11.2.2 Orde Pertama Moving Average, MA(1)

Model paling sederhana dari Moving Average yakni MA(1) ketika nilai q =1

xt = µ + εt - θ1 εt-1

untuk model MA (1) kita peroleh nilai autocovariance function

0 = (1 + )
1 = −

= 0 k > 1

Demikian pula, kita peroleh fungsi autokorelasi

1 = −1 += 0 > 1
Kita dapat lihat bahwa lag pertama fungsi autokorelasi pada MA (1) dibatasi

│ 1 │ = │ │1 + ≤ 12
dan autokorelasi cut off setelah lag 1 (Montgomery, Jennings, & Kulachi, 2008).

2.11.2.3 Orde Kedua Moving Average, MA(2)

Model Moving Average lain yang berguna adalah MA (2),

xt = µ + εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2

=  µ + ( 1 - θ1 B - θ2 B2) εt

Fungsi autocovarian dan autokorelasi untuk model MA (2) yaitu
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0 = (1 + + )
1 = (− + )
2 = (− )

= 0 k > 1

dan

1 = − +1 + +
2 = −1 + +
= 0 > 2 (Montgomery, Jennings, & Kulachi, 2008).

2.11.3 Model Autoregressive Moving Average (ARMA)

Dalam bentuk umum, model Autoregressive Moving Average atau ARMA(p,q)

diberikan sebagai= + ∅ + ∅ + ⋯ + ∅ + − − − ⋯ −
= + ∅ + −

atau Φ = + Θ( ) (Wei, 2006 ). (2.16)

dengan ,

: nilai variabel pada waktu ke-t∅ : koefisien regresi ke-i, i= 1, 2, 3, ..., p

: order AR

: parameter model MA ke-i, i=1, 2, 3, ..., q
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: nilai error pada waktu ke-t, , , … , : error pada saat t, t-1, t-2, ..., t-q dan diasumsikan White

Noise dan normal.

2.11.4 Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Jika d adalah bilangan bulat nonnegative, maka {Xt} dikatakan proses ARIMA jika

Yt := (1 - B)d xt merupakan akibat dari proses ARMA.

Definisi diatas berarti bahwa{Xt} memenuhi persamaan :

∗ ≡ 1 − = , ∼ (0, )
Dengan dan adalah derajat polinomial dari p dan q, ≠ 0 untuk| | < 1 (Brockwell, 2002).

2.12 Pendugaan Parameter Model ARIMA

Maximum likelihood estimation merupakan salah satu metode dalam pendugaan

parameter. Metode ini menggunakan prinsip memaksimumkan fungsi likelihood

dari model ARIMA untuk menduga parameter θ dan .  Diberikan bentuk umum

model ARMA (p,q) sebagai berikut := + ∅ + ∅ + ⋯+ ∅ + − − − ⋯−
atau = + + ⋯+ − − − ∅ − ∅ − ⋯− ∅
dimana ∼ (0, ) dan vektor parameter yang akan diestimasi adalah= ( , ∅ , ∅ , … , ∅ , , , … , )
fungsi kepekatan peluang dari = ( , , … . , ) didefinisikan sebagai berikut :
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= 1√2
Kita dapat menuliskan fungsi likelihood dari parameter (∅, , ).

= |∅, , 2) = 2 2 − 2 exp[ − 12 2 2= 1 ]
Kemudian log likelihood

ln = ln 2 2 − 2 exp[ − 12 2 2= 1 ]
= − ln 2 − 2 ln 2 − ∑ 22 2= 1 (2.17)

Selanjutnya ditentukan turunan dari ln terhadap menggunakan persamaan

(2.17) yaitu sebagai berikut :(ln ) = 0
− 2 ln 2− ∑ 22 2= 1 = 0 (Wei, 2006).

2.13 Varians Berubah

Ketidak konsistenan suatu varians residual sering dikenal dengan sebutan

heteroskedastisitas, dengan hetero berarti berbeda, scedastic berarti sebaran.

Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan

(disturbance) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik,

yaitu semua gangguan (residual) tadi mempunyai varians yang sama (Gujarati &

Porter, 1997).
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Dalam time series dikatakan heteroscedastic jika dari varians berubah tiap

waktunya, dan sebaliknya disebut homoscedastic jika varians konstan (Asokan,

2001).

Adapun model deret waktu yang dikelompokkan dalam varians berubah, yaitu

1). Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH)

2). Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)

2.13.1 Model Autoregresive Conditional Heteroscedastic (ARCH)

ARCH (Autoregresive Conditional Heteroscedastic) merupakan fungsi

autoregresi yang mengasumsikan bahwa varians berubah terhadap waktu dan nilai

varians ini dipengaruhi oleh sejumlah data sebelumnya, ide dibalik model ini

seperti dalam model autoregresi biasa (AR= autoregressive) dan pergerakan rata-

rata (MA= moving average), yaitu untuk melihat hubungan variabel acak dengan

variabel acak sebelumnya.

Secara sederhana ARCH dibangun sebagai berikut :

Misalkan , , . . . , data acak terurut, dan adalah himpunan data acak

terurut hingga saat t, maka ARCH dengan derajat q terhadap adalah :| ~ (0, ) ,

Dengan = + + + ⋯+ (2.18)
Dimana variance residual bergantung pada lag ke q dari kuadrat residual, yang

dikenal sebagai Autoregresive Conditional Heteroscedastic (ARCH). Secara

lengkap model ARCH dapat dituliskan sebagai berikut.
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= + ∅ + −
~ 0,= + + + ⋯+

dengan merupakan persamaan conditional mean (Brooks, 2014).

2.13.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Engle menunjukkan bahwa data time series selain sering memiliki masalah

autokorelasi juga memiliki masalah heteroskedastisitas. Uji yang dapat digunakan

untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas atau keberadaan efek ARCH

adalah uji ARCH Lagrange Multiplier (ARCH-LM) (Tsay, 2005:114).

Langkah-langkah uji ARCH Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut:

1. Jalankan sebarang bentuk regresi linear, seperti:= + + + ⋯+ +
2. Kuadratkan residualnya dan  regresikan resiual tersebut  pada lag ke q untuk

menguji order ke-q ARCH,= + + + ⋯+
dengan adalah residual. Dapatkan dari regresi ini.

3. Statistik uji didefinisikan sebagai = (2.13)

dimana

= ∑ − ̅∑ − ̅
T menyatakan jumlah observasi dan adalah r-square, dan berdistribusi ( ).
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4. Hipotesis nol dan alternatif adalah= = = ⋯ = = 0,∶ ≠ 0 atau ≠ 0 atau … atau ≠ 0 (Brooks, 2014)

2.13.3 Model Generalized ARCH (GARCH)

Model GARCH (Generalized Autoregresive Conditional Heteroscedastic)

merupakan perkembangan lebih lanjut dari ARCH. Model ini dibangun untuk

menghindari ordo yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan berdasar pada

prinsip memilih model yang lebih sederhana, sehingga akan menjamin

variansinya selalu positif. Model GARCH tidak hanya melihat hubungan antara

variansi kesalahan terhadap beberapa nilai variabel acak, tetapi juga melihat

bahwa variabel kesalahan juga bergantung pada beberapa variabel kesalahan data

acak sebelumnya yang dikembangkan oleh Bollerslev dan Taylor (1986). Model

GARCH dengan derajat p dan q adalah :| ~ (0, )
dengan = + ∑ + ∑
Dimana nilai sekarang dari conditional variance diparameterisasi untuk

bergantung terhadap lag ke-p dari kuadrat residualnya dan lag ke-p dari

conditional variance, dilambangkan dengan GARCH (p,q).  Secara lengkap

model GARCH dapat dituliskan sebagai berikut.

= + ∅ − + − −= 1= 1

(2.20)
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~ 0,
= + ∑ + ∑

dengan merupakan persamaan conditional mean (Brooks, 2014).

2.13.4 Keasimetrian Model

Kondisi error lebih kecil dari nol atau penurunan harga aset sering disebut dengan

istilah bad news dan kondisi error yang lebih besar dari nol atau peningkatan harga

aset sering disebut dengan good news. Apabila good news dan bad news

memberikan pengaruh yang tidak simetris terhadap volatilitas, keadaan ini dikenal

sebagai leverage effect (Chen, et al, 2005). Untuk menggunakan model EGARCH

diperlukan asumsi bahwa data residual yang diuji harus memiliki efek asimetris.

Pada tahun 1993, Engle dan Ng mengusulkan suatu uji efek asimetris yang disebut

sign and size bias test untuk menentukan apakah model asimetris dibutuhkan atau

model GARCH sudah cukup memadai. Untuk memeriksa pengaruh efek asimetris,

data deret waktu terlebih dahulu harus dimodelkan ke dalam model GARCH dan

diambil residual datanya. Kemudian lakukan uji efek asimetris berdasarkan

persamaan regresi berikut :

= + + + +
= 1 −

dengan

: variabel dummy yang bernilai satu jika < 0 dan nol untuk yang
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selainnya.

: Parameter sign bias (efek positif atau negatif)

: Parameter size bias (besar efek negatif)

: Parameter size bias (besar efek positif)

Dengan hipotesis yang diuji adalah :

∶ = = = = 0 (residual bersifat simetris).

∶ Paling tidak ada satu tanda “=” tidak berlaku (residual bersifat asimetris).

Dengan kriteria penolakan adalah tolak jika p-value < .

2.13.5 Model Exponential GARCH (EGARCH)

Model EGARCH diperkenalkan oleh Nelson (1991).  Model EGARCH memiliki

persamaan sebagai berikut

Dimana , , , dan adalah parameter-parameter yang diestimasi. ln
merupakan model Exponensial GARCH. merupakan parameter dari model

ARCH. merupakan besarnya pengaruh isu positif terhadap variansi saat ini.

merupakan besarnya pengaruh volatilitas peiode lalu yang mempengaruhi varians

saat ini. Dan merupakan parameter dari model GARCH.

Pada persamaan (2.21) conditional variance menggunakan bentuk logaritma

natural. Ini berarti conditional variance tidak pernah negatif (Brooks, 2014).

ln = + ln + + | | − 2
(2.21)
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2.14 Pendugaan Parameter pada Model EGARCH

Diberikan ~ (0, ) dan , , ..., merupakan sampel acak berukuran n yang

bebas stokastik identik (iid) dari ( ; ) dengan = 0, .

Dengan menggunakan fungsi kepekatan peluang tersebut selanjutnya akan dibentuk

fungsi likelihood :

L( ) = ( ; ). ( ; )..... ( ; ) (2.22)

= ( ; )
= 12

L( )= 2 exp[ − ∑ ] (2.23)

Kita dapat menuliskan fungsi likelihood sebagai berikut :

ln L( ) = ln 2 exp[ − ∑
= − ln 2 − ln − ∑ (2.24)

Menurut (Bollerslev, 1986) metode iterasi Berndt-Hall-Hall-Hausman (BHHH)

dapat digunakan untuk mengestimasi parameter dari EGARCH (p, q). Iterasi

Berndt-Hall-Hall-Hausman (BHHH) menggunakan turunan pertama dari fungsi

log- likelihood.
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2.15 Bernt-Hall-Hall-Hausman (BHHH)

Metode ini mengeksploitasi algoritma iterasi method of scoring. Bagian yang di

eksploitasi adalah dari method of scoring yaitu :

= − |

Menjadi bentuk :

= − ( + + ⋯+ ) |
= − ∑ |

= − |
= − |
= − |
= − 1 |
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Akhirnya diperoleh :

= − |
= − |

Bentuk umum dari iterasi BHHH dinyatakan dengan menggunakan algoritma

iterasi sebagai berikut :

= + − | |
2.16 Kriteria Informasi untuk Memilih Model

Kriteria informasi digunakan untuk pemilihan model terbaik yang dipilih

berdasarkan Akaike Info Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC) karena

kedua kriteria ini konsisten dalam menduga parameter model. Tujuan AIC adalah

menemukan prediksi yang terbaik sedangkan tujuan SC adalah menemukan model

dengan probabilitas posterior tertinggi dari model. Kedua kriteria tersebut

dirumuskan sebagai

AIC = − 2 + 2 ,
SC = − 2 + /
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dengan

= − (1 + ln 2 ) − ln Ω ,
Ω = det

∑
Dengan adalah fungsi log-likelihood, k adalah jumlah parameter yang diestimasi,

T adalah jumlah observasi, dan d adalah banyaknya persamaan. Semakin besar

nilai log-likelihood yang dimiliki suatu model, maka model tersebut akan semakin

baik. Kriteria AIC dan SC memuat fungsi log-likelihood, sehingga model yang

dipilih untuk meramalkan data adalah model dengan nilai SC terkecil karena lebih

konsisten dalam menduga parameter model.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2015/2016,

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Lampung.

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan diperoleh dari http://finance.yahoo.com/ tentang saham PT

Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk dari bulan Januari 2009 – Februari 2016

sebanyak 373 data.

3.3 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan analisis data menggunakan metode

EGARCH adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model EGARCH

a. Melihat kestasioneran data terhadap mean dengan menggunakan plot

data dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) serta stasioner terhadap

variansi dengan menggunakan plot data.
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b. Melakukan pembedaan (differencing) dan transformasi apabila data

belum stasioner dalam rata-rata dan variansi.

c. Menganalisis model ARMA

i. Membuat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasi model

ARMA yang sesuai digunakan untuk memodelkan rata–rata

bersyarat dari data.

ii. Mengestimasi model ARMA.

iii. Melakukan  pemeriksaan diagnostik  model ARMA untuk  menguji

kelayakan model. Model dikatakan baik jika error bersifat white

noise.

d. Menganalisis adanya efek conditional heteroscedasticity dalam data

dengan mengunakan uji Lagrange Multiplier.

e. Mengestimasi model GARCH (1,1).

f. Menguji keasimetrisan volatilitas dengan melihat plot news impact

curve dan uji sign and bias.

2. Menganalisis model EGARCH

a. Mengestimasi parameter model EGARCH (1,1)

i. Mengestimasi parameter model EGARCH dengan menggunakan

metode maximum likelihood estimaton (MLE). Langkah-langkah

dari metode tersebut sebagai berikut :

- Menentukan fungsi log likelihood.

- Mencari turunan pertama dari ln fungsi log likelihood terhadap

parameter , , , dan yang akan diduga dan menyamakan

dengan nol.
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ii. Jika dugaan parameternya tidak dapat diselesaikan secara analitik

maka menggunakan metode iterasi Berndt-Hall-Hall-Hausman

(BHHH) dengan bantuan software R.

b. Melakukan  pemeriksaan  diagnostik  model EGARCH untuk  menguji

kelayakan model. Model dikatakan baik jika error bersifat white noise dan

berdistribusi normal.

c. Melakukan peramalan data PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk.

dengan menggunakan model ARIMA yang didapat pada langkah C dan

peramalan volatilitas data PT Tambang batu Bara Bukit Asam tbk. dengan

menggunakan model EGARCH (1,1).
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3.4 Diagram Alir Analisis Model Exponential GARCH (EGARCH)

Identifikasi Model ARMA/ARIMA

Estimasi Parameter

Uji Diagnostik Model

Model ARIMA

Model GARCH

Identifikasi Model EGARCH

Estimasi Model

Evaluasi Model

Peramalan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Stasioner

Mulai

Plot Data

Data StasionerDifferencing

ACF dan PACF

Keasimetrisan

Estimasi Parameter

MLE

BHHH

Selesai

Efek Conditional
Heteroscedasticity

Ya

Model GARCH
GARCHGARC



V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai analisis data time series menggunakan model

Exponential GARCH (EGARCH) serta aplikasinya dalam analisis harga saham

mingguan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan Model EGARCH untuk meramalkan harga saham mingguan PT.

Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk periode Januari 2009 hingga Februari

2016 yang berjumlah 373 data, diperoleh model EGARCH(1,1) sebagai

model terbaik conditional variance dan ARIMA (1,1,0) sebagai model

conditional mean sebagai berikut :

a. Model conditional mean :

ARIMA (1,1,0)= − 11.97936 − 0.116093 +
b. Model conditional variance:

EGARCH (1,1)

ln = 2.521682 + 0.809723 ln + 0.237119
+ 0.007322 | | − 2

2. Nilai ramalan data harga saham PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk

selama 4 periode selanjutnya mendekati nilai data aslinya, yaitu =
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5705.336, = 5702.946, = 5689.841, dan = 5677.981. Hal

ini ditunjukkan dengan semua nilai ramalan 4 periode selanjutnya masih

berada di dalam interval konfidensi 95% yang berarti bahwa tingkat

kepercayaan hasil peramalan sebesar 95%, sehingga dapat dikatakan model

EGARCH (1,1) baik digunakan untuk meramalkan data harga saham

mingguan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk dalam beberapa periode

selanjutnya.



DAFTAR  PUSTAKA

Asokan, M.V.  2001. ARCH and GARCH Models. Dept of Statistics & Actuarial
Sciences University of Waterloo, Canada.

Bollerslev,T. 1986. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.
Journal of Econometrics, Vol. 31, hal 307-327.

Brockwell, P.J. and Davis, R.A. 2002. Introduction to Time Series and
Forecasting Second Edition. Springer-Verlag New York, Inc., New York.

Brooks, C. 2014. Introductory Econometrics for Finance (3rd ed). Cambridge
University Press, New York.

Chen, M.C., Cheng, S.J. and Hwang, Y.C. 2005. An empirical investigation of the
relationship between intellectual capital and firm’s market value and
financial performance. Journal of Intellectual Capital, Vol 6. No. 2, pp. 159-76.

Gujarati, Damodar.  2003. Ekonometrika Dasar. Terjemahan Sumarno Zain.
Jakarta : Erlangga.

Gujarati, D.N., & Porter, D.C. 2009. Basic Econometrics (5th ed). McGraw-Hill
Irwin, New York.

Gujarati, D.N., & Porter, D.C.1997. Ekonometrika Dasar. Terjemahan Sumarno
Zain. Erlangga, Jakarta.

Montgomery, D.C., Jennings, C.L., and Kulachi, M. 2008. Introduction Time
Series Analysis and Forecasting. John Wiley & Sons,Inc., Hoboken, New
Jersey



Nelson, D.B. 1991. Conditional Heteroscedasticity in asset returns : a new
approach. Econometrica 59, 347-370.

Pankratz, A. 1991. Forecasting with Dynamic Regression models. Willey
Intersciences Publication, Canada.

Santoso, Singgih. 2001. Business Forecasting: Metode Peramalan Bisnis Masa
Kini dengan MINITAB dan SPSS.  Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Shares PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. http://finance.yahoo.com/.
Reterive on 7, Maret 2016.

Tsay, R.S. 2005. Analysis of Financial Time Series. New York : A John Wiley &
Sonc, Inc. Publication

Wei, W.W. 2006. Time Series Analysis : Univariate and Multivariate Methods
(2nd ed). Pearson, New York.


	1. COVER LUAR.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	2. ABSTRAK.pdf

	3. COVER DALAM.pdf
	Doc12.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf
	9. SANWACANA.pdf
	10. DAFTAR ISI.pdf
	11. DAFTAR GAMBAR.pdf
	12. DAFTAR TABEL.pdf
	13. BAB I.pdf
	14. BAB II.pdf
	15. BAB III.pdf
	16. BAB IV.pdf
	17. BAB V.pdf
	18. DAFTAR  PUSTAKA.pdf

