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ABSTRACT

This article discusess the determination of pricing Asian call option by applying
variance reduction techniques in Monte Carlo method. Control variates techniques
can increase the efficiency of Monte Carlo method in term of variance. By applying
the variance reduction technique by simulation, the estimated variance obtained
is smaller than the estimated variance of simulation without variance reduction.

Keywords: Monte Carlo Method, control variates, random variables, Asian call
option

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai penentuan harga opsi call Asia dengan menerapkan
teknik reduksi varian dalam metode Monte Carlo. Teknik control variates dapat
meningkatkan efesiensi metode Monte Carlo dalam sisi variansi. Dengan
menerapkan teknik reduksi variansi diperoleh variansi taksiran yang lebih kecil
dibandingkan taksiran simulasi tanpa reduksi variansi.

Kata kunci: Metode Monte Carlo, control variates, variabel acak, opsi call Asia

1. PENDAHULUAN

Ruey [7, h. 252] mengatakan bahwa opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian
antara dua pihak, dengan pihak pertama sebagai pembeli yang memiliki hak
untuk membeli dan dari pihak kedua sebagai penjual suatu aset tertentu pada
harga dan waktu yang telah ditentukan. Sebagai mana layaknya saham, opsi juga
merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan. Opsi tidak akan memiliki
nilai apabila pada saat jatuh tempo pemegang opsi tidak menggunakan haknya.

Berdasarkan jenis hak yang diberikan kepada pemegang opsi, opsi dibedakan
menjadi dua, yaitu opsi call (beli) dan opsi put (jual). Opsi call adalah opsi yang
memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli suatu aset dasar dengan harga
dan jangka waktu tertentu. Sedangkan opsi put adalah opsi yang memberikan hak
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kepada pemegang opsi untuk menjual suatu aset dasar dengan harga dan jangka
waktu tertentu.

Di dalam Luenberger [6, h. 351] dijelaskan bahwa opsi berdasarkan waktu
pelaksanaannya dibedakan menjadi opsi tipe Eropa, opsi tipe Amerika, dan
opsi tipe Asia. Biasanya opsi tipe Asia lebih banyak digemari investor karena
dapat mengurangi kemungkinan si pemegang saham dicurangi oleh para
pemanipulasi harga aset pada saat-saat terakhir menjelang waktu jatuh tempo.
Oleh karena itu, diperlukan formulasi untuk menghitung harga suatu opsi tipe
Asia agar dapat memperkecil kecurangan dalam bisnis perdagangan opsi.

Terdapat dua teknik untuk menentukan opsi tipe Asia, yaitu dengan solusi
analitik dan solusi numerik. Dalam penentuan harga opsi, sulit untuk menurunkan
secara analitik, sehingga solusi numerik dapat digunakan untuk menghitung
harga opsi tipe Asia. Salah satu solusi numerik yang dapat digunakan adalah
metode Monte Carlo.

Higham [4, h. 351] mengatakan metode Monte Carlo merupakan metode untuk
mengaproksimasi ekspektasi dari variabel acak dengan menggunakan pembangkit
bilangan pseudorandom. Bilangan pseudorandom merupakan variabel acak yang
dibangkitkan oleh komputer. Dalam menganalisis metode simulasi Monte Carlo,
peningkatan jumlah sampel akan mengurangi variansi. Untuk meningkatkan
efisiensi dalam metode Monte Carlo diperlukan teknik reduksi varian. Teknik ini
terdiri dari control variates, antithetic variates, stratified sampling, dan lainnya.

Dalam artikel ini penulis membahas kembali metode yang dikembangkan oleh
Zhang et al. [11] dalam teknik reduksi varian dari metode simulasi Monte Carlo
untuk penentuan harga opsi tipe Asia. Dalam artikel ini penulis menggunakan
salah satu teknik reduksi varian yaitu teknik control variates untuk menghitung
harga opsi call dalam opsi tipe Asia yang akan diselesaikan menggunakan teknik
simulasi Monte Carlo. Selanjutnya solusi dari teknik reduksi varian ini diterapkan
pada saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

2. OPSI CALL ASIA

Penentuan harga opsi call Asia membutuhkan model pergerakan harga saham untuk
mengestimasi pergerakan harga saham. Model pergerakan harga saham ini
berbentuk [3, h. 35]

S(t) = S(0)e(r−
1
2
σ2)t+σϵ

√
t, (1)

dengan S(t) adalah harga saham pada waktu t, S(0) adalah harga saham awal
(t = 0), r adalah tingkat bunga bebas resiko, σ adalah volatilitas harga saham, dan
ϵ adalah variabel acak yang menyatakan prediksi lintasan harga saham.

Opsi call Asia adalah hak yang diberikan kepada pemegang opsi untuk membeli
aset pada selang periode masa berlakunya opsi. Nilai dari opsi Asia bergantung
pada rata-rata harga saham selama masa berlakunya opsi dengan harga strike price
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K yang bernilai tetap. Pada selang masa berlakunya opsi, pemegang opsi berhak
memilih akan menggunakan hak mereka atau tidak.

Jika pada masa berlakunya opsi, harga saham S(t) lebih besar dari harga
strike price (harga kesepakatan) K (S(t) > K), maka pemegang opsi call Asia
berhak menggunakan haknya untuk membeli saham dan pemegang opsi akan
memperoleh payoff sebesar (S(t)−K). Sebaliknya, jika harga saham S(t) lebih kecil
atau sama dengan strike price K (S(t) ≤ K), maka pemegang opsi berhak untuk
tidak menggunakan haknya. Kemungkinan-kemungkinan di atas disebut sebagai
nilai payoff opsi, yaitu:

C =

{
S(t)−K , jika S(t) > K,

0 , jiks S(t) ≤ K,

atau payoff dapat dinotasikan sebagai (S(t)−K)+ dan dinyatakan sebagai berikut
[11, h. 4]:

(S(t)−K)+ = max {0, S(t)−K} .

Opsi call Asia dapat dihitung dengan merata-ratakan harga saham selama masa
berlakunya opsi, sehingga harga dari opsi call Asia dapat ditulis sebagai berikut
[11, h. 4]:

C =

(
n∑

i=1

S(ti)

n
−K

)+

, (2)

dengan S(ti) adalah harga saham pada waktu ti, n adalah waktu keseluruhan, dan
K adalah strike price.

3. TEKNIK REDUKSI VARIAN DALAM METODE MONTE CARLO
UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI CALL ASIA

Berikut dijelaskan teknik reduksi varian dalam metode Monte Carlo. Untuk
meningkatkan efisiensi metode Monte Carlo dari sisi variansi, dapat diterapkan
teknik reduksi varian. Salah satu teknik reduksi varian yang digunakan adalah
teknik control variates. Kemudian akan diaplikasikan untuk perhitungan harga
saham.

3.1 Simulasi Metode Monte Carlo Untuk Harga Opsi Call Asia

Metode Monte Carlo merupakan Metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari
variabel acak dengan menggunakan pembangkit bilangan pseudorandom. Bilangan
pseudorandom merupakan variabel acak yang dibangkitkan oleh komputer
[5, h. 418].

Di dalam Glasserman [3, h. 2] dijelaskan bahwa dalam mengestimasi integral
suatu fungsi f terhadap interval satuan berikut:

a =

∫ 1

0

f(x)dx,
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dapat dinyatakan dengan
M∑
i=1

f(Ui)∆xi, dengan U berdistribusi uniform [0, 1].

Misalkan titik-titik acak yang diperoleh dari distribusi uniform tersebut adalah
U1, U2, . . . , UM . Sehingga untuk menghitung fungsi f pada M titik acak yang
berdistribusi uniform akan diperoleh taksiran Monte Carlo sebagai berikut:

ā =
1

M

M∑
i=1

f(Ui). (3)

Jika payoff pada setiap lintasan dalam persamaan (2) diperoleh, maka akan dapat
dihitung harga opsi call Asia dengan metode Monte Carlo sebagai berikut:

C̄ =
1

M

M∑
i=1

Ci. (4)

3.2 Teknik Control Variates Dalam Metode Monte Carlo

Teknik control variates merupakan salah satu teknik reduksi dalam metode Monte
Carlo, dimana teknik ini mengedepankan korelasi dari variabel acak yang nilainya
diketahui. Nilai dari variabel acak ini yang disebut dengan control variates
[2, h. 320].

Misalkan untuk mengestimasi Y dapat dihitung melalui variabel acak X yang
memiliki regresi linear dengan Y dengan nilai dari X diketahui, sehingga model
persamaan regresi linear dapat ditulis sebagai berikut:

Z(b) = Y − b(X − E(X)), b ∈ R. (5)

Jika Z(b) diekspektasikan maka hasilnya akan sama dengan ekspektasi Y . Sehingga
untuk mengestimasi E(Y ) dapat digunakan E(Z(b)). Dalam hal ini, X disebut
control variates [4, h. 320].

Berdasarkan persamaan (5) maka taksiran control variates dalam metode Monte
Carlo adalah

Z̄(b) =
1

M

M∑
i=1

Zi(b),

Z̄(b) =
1

M

M∑
i=1

(Yi − b(Xi − E(X))). (6)

Misalkan pasangan (Xi, Yi), dengan i = 1, 2, . . . ,M saling bebas, maka variansi dari
taksiran control variates adalah

Var(Z̄(b)) = Var

(
1

M

M∑
i=1

(Yi − b(Xi − E(X)))

)
,
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Var(Z̄(b)) =
1

M2
Var

(
M∑
i=1

(Yi − b(Xi − E(X)))

)
. (7)

Karena pasangan (Xi, Yi) saling bebas, maka persamaan (7) dapat ditulis sebagai
berikut:

Var(Z̄(b)) =
1

M2
(Mσ2(b)) =

σ2(b)

M
. (8)

Misalkan σ2(b) = Var(Zi(b)), dengan σ2(b) dapat dijabarkan sebagai berikut:

σ2(b) =Var(Yi − b(Xi − E(X))),

=Var(Yi − bXi + bE(X)),

=Var(Yi − bXi),

=Var(Yi) + V ar(bXi)− 2Cov(Yi, bXi),

=Var(Yi) + b2Var(Xi)− 2bCov(Yi, Xi),

σ2(b) =σ2
Y + b2σ2

X − 2bσXσY ρXY , (9)

dengan σ2
Y = Var(Y ), σ2

X = Var(X), dan ρXY adalah koefisien korelasi antara X
dan Y .

Dengan menggunakan teknik control variates, diharapkan variansi taksiran
control variates lebih kecil dari variansi taksiran standar atau dengan kata lain,

σ2(b) < σ2
Y .

Untuk meminimumkan variansi pada persamaan (9) dapat dilakukan dengan
cara mencari turunan pertama pada persamaan (9) terhadap b, dimana turunan
itu akan dibuat sama dengan nol sehingga diperoleh

2bσ22X − 2σXσY ρXY = 0. (10)

Sehingga dari persamaan (9) akan diperoleh minimum dari b sebagai berikut:

b∗ =
σXσY ρXY

σ2
X

,

b∗ =
Cov(X,Y )

Var(X)
,

b∗ =

∑M
i=1(Xi − X̄)(Yi − Ȳ )∑M

i=1(Xi − X̄)2
. (11)

Teori mengenai control variates akan digunakan untuk mengaproksimasi
harga opsi call Asia. Dalam mengaproksimasi harga opsi call Asia dengan metode
Monte Carlo dan menerapkan teknik control variates harus ditentukan terlebih
dahulu variabel yang akan digunakan sebagai control variates.
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Karena S(T ) berkorelasi dengan payoff dan E(S(T )) diketahui, maka S(T ) dapat
digunakan sebagai control variates. Sehingga taksiran harga opsi call Asia dengan
teknik control variates adalah

¯CCV =
1

M

M∑
i=1

(Ci + b∗(E(S(T ))− Si(T ))) ,

dengan Ci adalah payoff, S(T ) adalah harga saham pada saat T , dan

b∗ =

∑M
i=1(Si(T )− ¯S(T ))(Ci − C̄)∑M

i=1(Si(T )− ¯S(T ))2
.

3.3 Implementasi Metode Monte Carlo Dan Teknik Control
Variates Dalam Penentuan Harga Opsi Call Asia

Data harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk saat ini pada tanggal
06 Juni 2016 (t = 0) adalah Rp3.880, 00. Selanjutnya berdasarkan tingkat bunga
bebas resiko (r) Bank Indonesia diketahui bahwa tingkat bunga bebas resiko pada
tanggal tersebut sebesar 6, 75%. Implementasi ini akan dicoba dengan perjanjian
kontrak saham akan berakhir pada 3 bulan yang akan datang sehingga diketahui
nilai T sebesar 0, 25 dan untuk strike price dengan nilai Rp36.000, 00, Rp37.000, 00,
Rp38.000, 00 dan Rp39.000, 00.

Sebelum menentukan pergerakan harga saham, langkah yang harus dilakukan
adalah penentuan volatilitas harga saham (σ) yaitu

σ̂ = s
√
T .

Dengan bantuan software MATLAB diperoleh taksiran volatilitas harga saham (σ̂)
sebesar 0, 190648.

Berikut hasil simulasi yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel
3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.

Tabel 1: Hasil perhitungan opsi call Asia dengan K=Rp3.600, 00

M
10 100 500 1000

MC 508,164324 499,683218 511,706202 520,372541
Var MC 12,961309 2,684573 0,106790 0,086661
MCCV 508,164324 499,683218 511,672089 520,405355

Var MCCV 8,540012 2,585421 0,105177 0,086007
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan,
semakin kecil variansi taksiran simulasi yang dihasilkan. Dapat dilihat pada
hasil metode Monte Carlo, variansi untuk 100 simulasi lebih kecil dari pada 10
simulasi, variansi 500 simulasi lebih kecil dari 100 variansi, dan seterusnya.
Dengan kata lain, dari tabel terlihat bahwa 12, 961309 > 2, 684573 > 0, 106790 >
0, 086661.

Dari Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa variansi yang diperoleh pada metode
Monte Carlo dengan control variates lebih kecil daripada variansi yang diperoleh
metode Monte Carlo tanpa reduksi variansi. Contohnya, untuk 10 simulasi, variansi
yang diperoleh metode Monte Carlo dengan control variates lebih kecil daripada
variansi yang diperoleh metode Monte Carlo tanpa reduksi variansi. Dengan kata
lain, dari tabel dapat dilihat bahwa untuk 10 simulasi, Var MCCV = 8, 540012 <
Var MC = 12, 961309. Kesimpulan yang sama juga diperoleh untuk 100, 500, 1000
simulasi.

Pada Tabel 2, 3 dan 4 ditampilkan hasil perhitungan harga saham opsi call
Asia dengan K=Rp3.700, 00 untuk Tabel 2, K=Rp3.800, 00 untuk Tabel 3 dan
K=Rp3.900, 00 untuk Tabel 4.

Tabel 2: Hasil perhitungan opsi call Asia dengan K=Rp3.700, 00

M
10 100 500 1000

MC 493,219255 437,018170 433,892724 419,576153
Var MC 210,973865 7,316824 0,143667 0,044960
MCCV 493,219255 437,018170 433,909302 419,564171

Var MCCV 130,320039 7,019944 0,141588 0,044698

Tabel 3: Hasil perhitungan opsi call Asia dengan K=Rp3.800, 00

M
10 100 500 1000

MC 290,289750 307,798518 323,312016 322,853676
Var MC 300,356650 8,032056 0,172226 0,044044
MCCV 290,289750 307,798518 323,299684 322,878920

Var MCCV 185,321499 7,665387 0,169093 0,043611
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Tabel 4: Hasil perhitungan opsi call Asia dengan K=Rp3.900, 00

M
10 100 500 1000

MC 326,864085 222,955998 222,449482 215,826006
Var MC 212,697813 5,562433 0,383273 0,059431
MCCV 326,864085 222,955998 222,417534 215,795204

Var MCCV 146,465487 5,237788 0,378793 0,058989

Secara umum, dari Tabel 1 – 4 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak
simulasi yang dilakukan, variansi taksiran simulasi yang dihasilkan akan semakin
kecil. Dari tabel-tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa variansi yang diperoleh dari
metode Monte Carlo dengan teknik reduksi control variates lebih kecil daripada
variansi yang diperoleh metode Monte Carlo tanpa reduksi variansi.

4. KESIMPULAN

Simulasi metode Monte Carlo merupakan salah satu metode yang dapat
digunakan dalam menentukan harga opsi saham. Penyelesaian simulasi metode
Monte Carlo ini dilakukan dengan membangkitkan bilangan-bilangan acak yang
berdistribusi normal standar. Pembangkitan bilangan-bilangan acak tersebut
digunakan untuk penentuan kemungkinan pergerakan harga saham. Dimana
kemungkinan pergerakan harga saham ini akan digunakan dalam penentuan
payoff disetiap lintasan, kemudian dengan merata-ratakan payoff akan diperoleh
aproksimasi opsi saham. Opsi saham yang digunakan adalah opsi call saham tipe
Asia pada data saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 1 Desember
2015 - 31 Mei 2016.

Hasil perhitungan metode Monte Carlo dan teknik reduksi variansi yaitu teknik
control variates dalam mengaproksimasi harga opsi call Asia, diperoleh bahwa
semakin banyak simulasi yang dilakukan, semakin kecil variansi yang taksiran
simulasi yang diperoleh. Dengan menerapkan teknik reduksi variansi, diperoleh
variansi taksiran simulasi yang lebih kecil dibandingkan dengan variansi taksiran
simulasi tanpa teknik reduksi.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Haposan Sirait, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam
penulisan artikel ini.
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