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ABSTRAK

METODE PERAMALAN ANALISIS DERET WAKTU PADA SAHAM
SENTUL CITY Tbk. MENGGUNAKAN MODEL GENERELIZED

AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH)

Oleh

Imelda Anggraini

Data deret waktu terutama data keuangan seringkali memiliki volatilitas yang
tinggi sehingga diperlukan pemodelan yang sesuai dengan hal tersebut.
Adapun salah satu metode pemodelan yang dapat digunakan adalah model
GARCH. Pada penelitian ini data return saham Sentul City Tbk. digunakan untuk
menentukan model GARCH dan meramalkan return saham dan harga saham
periode berikutnya. Hasil penelitian didapatkan model terbaik yaitu GARCH(1,1)
dengan persamaan

= 8.09E-05+0.273359 + 0.605662

Kata kunci : volatilitas, return saham, model GARCH.



ABSTRACT

METHOD FORECASTING TIME SERIES ANALYSIS STOCK OF
SENTUL CITY Tbk. USING GENERELIZED AUTOREGRESSIVE

CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) MODEL

BY

Imelda Anggraini

Analysis time series especially finances data has a high volatility so it takes a
certain approach to model such data. One of which is the GARCH model. This
research use GARCH model to forecast return stock of Sentul City Tbk. and price
stock of Sentul City Tbk. for GARCH. The result shows that the best model return
stock of Sentul City Tbk is GARCH(1,1) with the equation

= 8.09E-05+0.273359 + 0.605662 .

Keywords : volatility, return of stock, GARCH model.



METODE PERAMALAN ANALISIS DERET WAKTU PADA SAHAM
SENTUL CITY TBK. MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED

AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH)

Oleh

Imelda Anggraini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  Memperoleh Gelar
Sarjana Sains

Pada

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG
2017









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal

23 Januari 1995, anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Marzon Fikri

dan Ibu Nurfadillah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Bukit

Kemuning pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2007,

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2010, Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2013, Lampung Utara.

Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama kuliah

penulis pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai anggota

departemen Kebijakan Publik pada tahun 2014-2015, Himpunan Mahasiswa

Jurusan Matematika (HIMATIKA) FMIPA Unila sebagai anggota kesekretariatan

pada tahun 2014-2015.

Pada Januari 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa

Rejosari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan pada

bulan Juli 2016 penulis melakukan Kerja Praktik (KP) di Kantor Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung.



KATA INSPIRASI

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al Insyirah 5-6)

An investment in knowladge pays the best interest

(Benjamin Franklin)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulilah atas Rahmat Allah SWT

kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Ayah, Ibu yang telah

memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak

terhingga dan selalu mendoakanku.

Kakak Malida Aprilliza, adik Mafalda M yang selalu

memberi semangat serta doa selama ini

Sahabat da teman-teman yang telah membantu dan

memberikan dukungan selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung



SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Metode Peramalan

Analisis Deret Waktu Pada Saham Sentul City Tbk. Menggunakan Model

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (Garch)”. Skripsi ini

ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan

dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapan terima kasih

kepada :

1. Ibu Netti Herawati, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing 1 atas bimbingan, kritik

dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Aang Nuryaman, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan

nasihat selama penyusunan skripsi.

3. Bapak Mustofa Usman, Ph.D., selaku Dosen Pembahas atas kritik dan saran

untuk perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Dian Kurniasari, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas

bimbinganannya selama ini.

5. Ibu Wamilliana, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.



6. Bapak Prof. Warsito, S.Si.,D.E.A.,Ph.d., selaku Dekan Fakultas Matematika

Ilmu Pegetahuan Alam Universitas Lampung.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Matematika Fakultas Matematika Ilmu

Pegetahuan Alam Universitas Lampung.

8. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan

nasihat.

9. Kakak Malida Aprilliza, M.Si dan adik Mafalda M yang telah memberikan

semangat dan doa.

10. Teman-teman yang selalu membantu penulis, Dian P, Tika, Septina, Evi ,

Chaterine, Maimuri, Suci, Eka, Sinta, Rifa, Galuh, Nina.

11. Teman-teman satu pembimbing skripsi dan teman-teman kajian.

12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis

Imelda Anggraini



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL............................................................................................ i

DAFTAR GAMBAR .................................................................................…ii

I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah............................................................. 1
1.2 Tujuan Penelitian .............................................................................. 2
1.3 Manfaat Penelitian ............................................................................ 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 3

2.1 Data Deret Waktu.............................................................................. 3
2.2 Analisis Peramalan............................................................................ 4
2.3 Teknik Peramalan ............................................................................. 4
2.4 Kestasioneran Data DeretWaktu....................................................... 5
2.5 Uji Akar Unit .................................................................................... 6
2.6 Model Autoregressive ....................................................................... 6
2.7 Model Moving Average..................................................................... 7
2.8 Model Autoregresive Moving Avarage (ARMA) ............................. 8
2.9 Model Autoregresive Integrated Moving Avarage(ARIMA) ........... 8
2.10Model Autoregresive Conditional Heteroscedastic (ARCH) .......... 8
2.11 Uji  ARCH Lagrange Multiplier (LM)............................................ 9
2.12Model Generalized ARCH (GARCH)........................................... 10
2.13Metode Box-Jenkins ...................................................................... 10
2.14 Heteroskedastisitas........................................................................ 11
2.14 Schwarz Criterion ......................................................................... 12
2.14 Return............................................................................................ 12

III. METODOLOGI PENELITIAN............................................................ 14

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ......................................................... 14
3.2 Data Penelitian ................................................................................ 14
3.3 Metode Penelitian ........................................................................... 14

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. 16

4.1 Pemeriksaan Kestasioneran Data .................................................... 16
4.2 Identifikasi Model Box-Jenkins ...................................................... 18
4.3 Estimasi Model Box-Jenkins .......................................................... 19
4.4 Evaluasi Model Box-Jenkins .......................................................... 21



4.5 Identifikasi Efek ARCH.................................................................. 23
4.6 Menentukan Order GARCH ........................................................... 23
4.7 Estimasi Model GARCH ................................................................ 24
4.8 Evaluasi Model GARCH ................................................................ 25
4.9 Peramalan........................................................................................ 27

V. KESIMPULAN DAN SARAN............................................................. 28
5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 28
5.2 Saran ............................................................................................... 28

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Grafik Data Saham Sentul City Tbk....................................................... 16

2. Grafik Data Return Saham Sentul City Tbk........................................... 17

3. Corellogram ACF dan PACF ................................................................. 24



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Uji Augmented Dickey Fuller Data Saham Sentul City Tbk. ...................... 17

2. Uji Augmented Dickey Fuller data Return .................................................. 18

3. Corelogram data return ............................................................................... 18

4. Estimasi Model Box-Jenkins Dengan Tidak Menggunakan Konstanta ...... 20

5. Model Box-Jenkins Dengan Menggunakan Konstanta ............................... 20

6. Corellogram ACF dan PACF dari model ARMA(3,1) ............................... 22

7. Uji ARCH-LM ............................................................................................ 23

8. Model GARCH............................................................................................ 25

9. Corellogram ACF dan PACF dari model GARCH(1,1) ............................. 26



2

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Analisis deret waktu merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan periode

waktu tertentu. Berdasarkan sifat variasi residualnya analisis deret waktu dibagi

menjadi dua yaitu deret waktu dengan variasi residual konstan dan deret waktu

dengan variasi residual tidak konstan. Data deret waktu dengan variasi tidak

konstan salah satuya yaitu model Autoregressive Conditional Heteroscedatic

(ARCH)

Data deret waktu terutama data keuangan seringkali memiliki volatilitas yang

tinggi, dimana volatilitas yaitu mengacu pada kondisi yang berkonotasi tidak

stabil. Sehingga diperlukan suatu pendekatan tetentu untuk mengukur volatilitas

residualnya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model ARCH dimana

rata-rata dan ragam suatu data deret waktu dimodelkan secara simultan (Juanda

dan Junaidi, 2012).

Bollerslev (1986) memperumum model ARCH dengan mencakup nilai lag dan

variasi bersyarat yang dikenal dengan Generalized Autoregressive Conditional

Heteroscedatic (GARCH).
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Pada penelitian ini akan digunakan model GARCH untuk meramalkan saham PT

Sentul City Tbk. sebagai objek penelitian karena sektor ini memiliki volatilitas

cukup tinggi sehingga dapat diramalkan menggunakan analisis deret waktu.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menentukan model GARCH pada data saham Sentul City Tbk .

2. Meramalkan saham Sentul City Tbk menggunakan model GARCH.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Menambahkan pengetahuan tentang GARCH.

2. Mengetahui langkah-langkah dalam memodelkan data dengan model

GARCH.

3. Menambah wawasan mengenai sofware Eviews 9 dalam menyelesaikan

persamaan deret waktu.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Data Deret Waktu

Data deret waktu adalah sekumpulan data pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari

waktu ke waktu. Pada umumnya pengumpulan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka

waktu tertentu.Teknik peramalan dapat bermacam-macam tergantung pada pola data yang

ada.Menurut Hanke dan Wichern (2005) ada empat macam tipe pola data yaitu :

1. Pola Data Horizontal

Pola data horizontal terjadi saat data observasi berfluktuasi di sekitaran suatu nilai

konstan atau mean membentuk garis horizontal. Data ini disebut juga dengan data

stasioner.

2. Pola Data Trend

Pola data trend terjadi bilamana data pengamatan mengalami kenaikan atau penurunan

selama periode jangka panjang. Suatu data pengamatan yang mempunyai trend disebut

data nonstasioner.

3. Pola Data Musiman

Pola data musiman terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Pola

data musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode

berikutnya.
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4. Pola Data Siklis

Pola data siklis terjadi bila mana deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka

panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis.

2.2 Analisis Peramalan

Peramalan yaitu memprediksi dari satu atau beberapa kejadian di masa yang akan datang.

Peramalan dilakukan berdasarkan data yang berbentuk deret waktu Masalah peramalan

sering kali di bedakan menjadi jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang.

1. Jangka Pendek

Masalah peramalan jangka pendek melibatkan prediksi kejadian masa yang akan datang

hanya pada periode waktu yang sedikit(hari,minggu,bulan).

2. Jangka Menengah

Masalah peramalan jangka menengah memaparkan periode waktu yang agak panjang

(tahunan, dua tahunan)

3. Jangka Panjang

Masalah peramalan jangka panjang memaparkan periode waktu yang panjang

(Montgomery, Jennings, & Kulahci, 2015).

2.3 Teknik Peramalan

MenurutMontgomery, Jennings, & Kulachi (2008),meskipun ruang lingkup masalah dalam

peramalan luas, namun hanya terdapat dua jenis teknik peramalan yaitu metode kualitatif dan

metode kuantitatif.
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1. Metode Kualitatif

Teknik peramalan kualitatif sering bersifat subjektif dan membutuhkan pertimbangan dari

para ahli.Peramalan kualitatif sering digunakan jika terdapat sedikit atau tidak ada data

historis yang digunakan sebagai dasar peramalan.

2. Metode Kuantitatif

Teknik peramalan kuantitatif dibuat dengan menggunakan data historis dan model

peramalan.Model ini merangkum pola-pola pada data dan menyatakan hubungan statistik

antara nilai sebelum dan sesudah dari suatu variabel.  Model peramalan digunakan untuk

mengektrapolasikan perilaku/nilai masa lampau dan masa sekarang ke dalam masa depan.

Ada beberapa tipe model peramalan yang sering digunakan yaitu, model regresi

(peramalan kausal ), model pemulusan dan model deret waktu.

2.4 Kestasioneran data deret waktu

Jika proses pembangkitan yang mendasari suatu deret berkala didasarkan pada nilai tengah

(µ) konstan dan ragam ( ) yang konstan, maka deret berkala berupa stasioner (Makridakis,

dkk.,1992).

Stasionaritas dibagi menjadi dua 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 ragam dari fluktuasi tersebut.

2. Stasioner dalam ragam. Sebuah data deret waktu dikatakan stasioner dalam ragam 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 menggunaan

grafik deret waktu, yaitu dengan melihat fluktuasi data dari waktu ke waktu (Wei, 2006).
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2.5 Uji Akar Unit

Uji akar unit yaitu untuk memeriksa kestasioneran, meskipun dapat diidentifikasi secara

visual sering kali diperlukan uji formal untuk mengetahui kestasioneran data.Uji formal ini

dikenal sebagai uji akar unit (unit root test), uji yang biasa digunakan adalah uji Augmented

Dickey Fuller (ADF), pengujian degan menggunakan metode ADF menyatakan data bersifat

stasioner jika hasil ADF lebih kecil dari nilai kritis 5%. Adapun persamaan ADF sebagai

berikut: = + ; -1≤ρ≤1 (2.1)

dimana apabila ρ=1 maka memiliki akar unit, jika maka ρ=1  maka dengan mengurangi

dikedua ruas pada persamaan 2.1 sehingga berlaku:− = ρ − + (2.2)∆ (ρ-1) + (2.3)

=δ + (2.4)

dengan δ=(ρ-1)=0 atau ρ=1 yang berarti data tidak bersifat stasioner.

Hipotesis:

: data tidak stasioner

: data stasioner

Jika p-value<α maka tolak yang berarti persamaan tidak mengandung akar unit sehingga

data stasioner (Gujarati & Porter, 2009).

2.6 Model Autoregressive

Menurut Brooks (2014), model autoregressive adalah model dimana nilaivariabel y

bergantung pada nilai variabel itu sendiri pada periode sebelumnya ditambah dengan residual.

Model autoregressive order p, dinotasikan sebagai AR(p), memiliki persamaan sebagai

berikut:
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= + + +⋯+ + (2.5)

dimana adalah white noise, untuk AR(p) stasioner maka:

E( )= ⋯ =0

2.7 Model Moving Average

Model moving average dengan ordo q dinotasikan MA(q) didefinisikan sebagai:= + + + +⋯+ (2.6)

dimana ~ (0, ),persamaan 2.6 dapat dinyatakan menggunakan notasi sigma sebagai

berikut: = +∑ + (2.7)

= nilai variabel pada waktu ke-t

= nilai error pada waktu t

=koefisien regresi i=1,2,…,q

q= ordo MA

karena white noise, nilai harapan MA(q) adalah :

E( )=E(μ+ - − -…- )=μ

Var( ) = ( + − − −⋯− )
=Var( − − −…− )

= ( ) + ( )+…+ ( )
= (1+ + +⋯+ )

Kovarians =cov( , )
= E [( − −⋯− )( − −⋯− )]
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=
+ + +⋯+ ; = 1,2, … ,0 ; >

2.8 ARMA

Menurut Brooks (2014), dengan mengkombinasi model AR(p) dan MA(q), maka akan

didapat model ARMA(p,q).  Model ini menyatakan bahwa nilai sekarang dari suatu variabel

bergantung secara linear pada nilai variabel tersebut pada periode sebelumnya ditambah

dengan kombinasi dari nilai white noise residual sekarang dan sebelumya.  Model ini dapat

ditulis := + + +⋯+ + + +⋯+ + (2.8)

Persamaan 2.8 dapat juga ditulis

(1- ) = +(1+ ) (2.9)

dengan

E( ) = 0
E( ) =

2.9 ARIMA

Model ARIMA adalah model ARMA ditambah dengan I dimana I adalah ‘integrated’.

Jika suatu model ARMA(p,q) didifference sebanyak d kali untuk membuat model tersebut

stasioner maka model ARMA tersebut dikatakan model ARIMA(p,d,q).  Dengan p

menyatakan banyaknya ordoautoregresive, d menyatakan banyaknya difference yang

dilakukan untuk membuat model tersebut stasioner dan q menyatakan banyaknya ordomoving

avarage (Gujarati & Porter, 2009).

2.10 ARCH

Menurut Brooks (2014), khusus untuk model non linear umumnya pada data keuangan

menggunakan model ARCH, dikarenakan data keuangan biasanya bersifat heterokedastisitas,
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hal itu terjadi karena data deret waktu memiliki volatilitas tinggi. Jika suatu data pada suatu

periode memiliki fluktuasi yang tinggi dan residualnya juga tinggi, diikuti suatu periode di

mana fluktuasinya rendah dan residualnya juga rendah, ragam residual dari model akan

sangat tergantung dari fluktuasi residual sebelumnya. Persamaan ragam residual dalam model

ARCH dengan varians dari dinotasikan dapat dituliskan sebagai berikut:

= + + +⋯+ (2.10)

Persamaan (2.9) menunjukkan bahwa ragam residual 2 memiliki dua unsur, yaitu konstanta

( ) dan kuadarat residual periode yang lalu dimana ragam residual bergantung pada

lag ke q dari kuadrat residual.

2.11 Uji  ARCH Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Brooks (2014) uji ARCH LM yaitu untuk mengetahui unsur heterokedastisitas

dalam data deret waktu atau uji untuk menentukan apakah terdapat ‘efek-ARCH’ pada

residual dari model dugaan.

Hipotesis yang di uji adalah := = = ⋯ = = 0 (tidak ada efek ARCH)∶ ≠ 0 ≠ 0 … ≠ 0 . (ada efek ARCH)

Prosedur yang dilakukan menurut Enders(2004) yaitu:

1. Gunakan model autoregressivesebagaiberikut:= + + +⋯+ + (2.11)

2. Kuadratkan residualnya dan  regresikan resiual tersebut  pada lag ke q untuk menguji ordo

ke-q ARCH,

2= + + +⋯+ (2.12)
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dengan statistik uji didefinisikan sebagai =
dimana T menyatakan jumlah observasi dan dari persamaan 2.11

2.12GARCH

Bollerslev (1986) mengemukakan bahwa ragam residual tidak hanya tergantung dari residual

periode lalu tetapi juga ragam residual periode yang lalau. Berdasarkan hal tersebut

Bollerslev mengembangkan model ARCH dengan memasukkan unsur residual periode lalu

dan ragam residual. Model ini dikenal sebagai model Generalized Autoregressive

Conditional Heteroscedasticity (GARCH) dengan persamaan ragam GARCH(1,1) sebagai

berikut:

2= +λ1 + (2.13)

Persamaan 2.12 menunjukkan bahwa ragam residual ( 2) tidak hanya dipengaruhi oleh

kuadrat residual periode lalu ( ), tetapi juga oleh ragam residual periode yang lalu ( ).

Jika ragam residual dipengaruhi oleh residual p periode sebelumnya dan ragam residual q

periode sebelumnya (lag q unsur GARCH), maka model GARCH(p,q) secara lengkap dapat

dinyatakan sebagai berikut:

2= +λ1 +…+ + + +⋯+ (2.14)

2.13Metode Box-Jenkins

Menurut Gujarati & Porter (2009) metode Box-Jenkins terdiri dari empat tahap yaitu :

1. Identifikasi

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi ordo pada model. Ha ini dapat dilihat dengan

menggunakan correlogram dan partial correlogram
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2. Estimasi

Setelah mengidentifikasikan ordo yang cocok, tahap selanjutnya adalah

mengestimasi parameter dari model.

3. Evaluasi Diagnosa Model

Setelah menentukan model yang cocok beserta parameternya, tahap selajutnya adalah

melihat apakah model terpilih cocok dengan data.Salah satu uji sederhana untuk model

terpilih adalah dengan melihat residual dari model meupakan white noise.

4. Peramalan. Pada banyak kasus, peramalan yang didapatkan dari metode ini lebih realibel

daripada model yang didapat dari pemodelan ekonometrika.

2.14 Heteroskedastisitas

Menurut Enders (1995), data deret waktu bidang keuangan yang memperlihatkan adanya

periode-periode dengan volatilitas besar diikuti oleh perode-periode yang relatif stabil,

menunjukkan asumsi galat konstan menjadi tidak terpenuhi. Dalam model deret waktu

terdapat proses galat yang biasanya dinotasikan dengan , salah satu asumsi yang harus

dipenuhi adalah asumsi heteroskedastisitas.

Var( )= 2 (2.15)

Menurut Lo (2003), data pada bidang keuangan mempunyai tiga karakteristik :

1. Sebaran bersayarat dari data deret waktu, misalnya pengembalian harga saham

( )memiliki ekor yang lebih panjang dari sebaran normal.

2. Nilai tidak memiliki autokorelasi tinggi, tetapi nilai 2 memiliki autokorelasi tinggi.

3. Perubahan pada cenderung menggerombol. Besar atau kecil perubahan pada

cenderung diikuti oleh besar atau kecil perubahan pada periode berikutnya.
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2.15 Schwarz Criterion

Menurut Grasa (1989), SC adalah metode yang dapat digunakan untuk memilih model regresi

terbaik yang ditemukan oleh Akaike dan Schwarz. Untuk menghitung nilai SC digunakan

rumus sebagai berikut:

SC =
∑

(2.16)

dengan:

k= jumlah parameter yang diestimasi dalam model
n= jumlah observasi
u= residual

persamaan dapat juga ditulis sebagai berikut:

SC= ln + ln ∑
(2.17)

menurut metode AIC, model regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai nilai AIC

terkecil.

2.16 Return

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi

yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan

akanterjadi dimasa mendatang. Return realisis merupakan return yang telah terjadi. Return

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return reaslisasi penting karena digunakan

sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan dan berguna juga sebagai dasar

penentuan return ekspektasi serta risiko di masa datang. Adapun rumus return adalah sebagai

berikut :

= (2.18)



13

= Selisih (untung atau rugi) dari harga saham sekarang relatif dengan

harga periode yang lalu

= Harga saham pada waktu ke-t

=  Harga saham pada waktu ke (t-1)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017  bertempat

di Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Lampung.

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan adalah return saham Sentul City Tbk. periode Mei 2016

sampai dengan Januari 2017  yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com.

3.3 Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan berupa tahapan-tahapan dalam

membentuk model Box-Jenkins, ARCH, dan GARCH menggunakan program

Eviews versi 9. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kestasioneran datadengan melihat tren data pada grafik.

2. Identifikasi model Box-Jenkins dengan menggunakan plot correlogram dari

ACF dan PACF. Plot ACF digunakan untuk menentukan order dari MA dan

plot PACF digunakan untuk menentukan order AR.
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3. Estimasi model Box-Jenkinsdengan melihat nilai SC dari model-model Box-

Jenkins

4. Evaluasi model Box-Jenkins, pada tahapan ini akan dilakukan pengujian

terhadap asumsi Box-Jenkins yaitu mengetahui residual bersifat acak

menggunakan uji Ljung-box Q statistics

5. Menganalisis model GARCH

a. Identifikasi efek ARCH menggunakan Uji ARCH LM

b. Menentukan order dari GARCH dengan melihat plot correlogram ACF

dan PACF

c. Estimasi model GARCH berdasarkan nilai AIC dan SC terkecil

d. Evaluasi model GARCH pada tahapan ini akan dilakukan pengujian

residual bersifat acak menggunakan uji Ljung-box Q statistics dan

pemeriksaan data berdistribusi normal menggunakan normal probability

plot.

e. Melakukan peramalan menggunakan model GARCH.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari penilitian ini didapatkan model terbaik yaitu GARCH(1,1) yang akan

digunakan untuk meramalkan saham PT Sentul City Tbk. Dengan model

sebagai berikut :

= 8.09E-05+0.273359 + 0.605662

2. Hasil peramalan data return saham Sentul City Tbk. pada periode ke-171

yaitu 2,535 − 4
5.2 Saran

Data deret waktu terutama data saham memiliki nilai yang berbeda tiap waktunya

sehingga akan menghasilkan model yang berbeda. Oleh karena itu pada penelitian

selanjutnya dapat menggunakan perluasan dari GARCH yaitu TGARCH,

EGARCH dan APARCH.
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