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ABSTRACT

This article discusses the application of ARCH-GARCH method to calculate value at
risk. The application process begins by constructing model using ARCH-GARCH.
This model is used to predict the variance or the volatility of share price index of LQ
45. This model considers heteroscedasticity factor of time series data used. Based
on the volatility, value at risk of share price index of LQ 45 is calculated.

Keywords: ARCH-GARCH method, value at risk, volatility, heteroscedasticity, share
price index of LQ 45

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan metode ARCH-GARCH dalam menghitung value
at risk. Proses penerapan dimulai dengan membentuk model dengan menggu-
nakan metode ARCH-GARCH. Model ini digunakan untuk meramal ragam ataupun
volatilitas dari indeks harga saham LQ 45. Model ini mempertimbangkan faktor
heteroskedastisitas dari data runtun waktu yang digunakan. Berdasarkan ragam
ataupun volatilitas akan dihitung risiko atau value at risk dari data indeks harga
saham LQ 45.

Kata kunci: Metode ARCH-GARCH, value at risk, volatilitas, heteroskedastisitas,
indeks harga saham LQ 45

1. PENDAHULUAN

Secara umum pasar modal merupakan suatu sistem yang memperdagangkan sa-
ham dan surat berharga pada suatu lembaga keuangan yang disiapkan untuk
seorang pemodal menginvestasikan dananya. Investasi merupakan komitmen
atas sejumlah dana yang dilakukan investor pada saat ini dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan di masa yang akan datang [5, h. 4]. Dalam melakukan
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investasi di pasar modal. Seorang investor biasanya tidak hanya fokus mem-
perhatikan keuntungan yang akan diterima di masa yang akan datang tetapi
seorang investor juga fokus terhadap kerugian yang akan dialami.

Untuk mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan, seorang investor harus
dapat mengukur kerugian yang akan dialaminya. Salah satu pendekatan yang cukup
popular digunakan dalam mengukur besarnya risiko adalah value at risk (var). Var
merupakan pengukuran resiko secara kuantitatif yang mengestimasi kerugian mak-
simal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang yang akan dihadapi pada
jangka waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu pada kondisi yang
normal.

Dalam perhitungan VaR dibutuhkan perhitungan volatilitas. Volatilitas dari
suatu data runtun waktu dapat bersifat heteroskedastik yang berarti
mempunyai nilai volatilitas yang berubah-ubah. Metode yang dapat digunakan
untuk memodelkan volatilitas yang tidak konstan atau selalu berubah-ubah
adalah Autoregresive Conditional heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized
Autoregressive Heteroskedastic (GARCH).

Pada artikel ini penulis membahas perhitungan value at risk dengan meng-
gunakan metode yang sudah ada yaitu metode ARCH-GARCH untuk diterapkan
pada indeks harga saham LQ 45 [7]. Metode ARCH-GARCH tersebut digunakan
untuk menghitung volatilitas, dimana volatilitas berfungsi dalam perhitungan value
at risk.

2. UJI STASIONER DAN MODEL ARIMA (p, d, q) SERTA VALUE
AT RISK RETURN SAHAM BERDISTRIBUSI NORMAL

Misalkan Rt adalah variabel yang menyatakan return saham pada waktu ke-
t, return saham yang dimaksud adalah perubahan harga saham yang merupakan
tingkat pengembalian harga saham dari harga sebelumnya.

Definisi 1 [2, h. 93]. Jika investor menginvestasikan dananya pada waktu ke i− 1
pada suatu saham dengan indeks harga saham Pi−1, kemudian pada waktu
ke-i indeks harga saham berubah menjadi Pi maka return periode ke-i dinotasikan
dengan Ri dan didefinisikan dengan

Ri =
Pi − Pi−1

Pi−1

, i = 1, 2, 3, · · · , n. (1)

Definisi 2 [1, h. 61]. Jika n waktu kepemilikan saham dan Ri adalah variabel
acak yang menyatakan return saham pada waktu ke-i serta P (Ri) adalah peluang
dari setiap return saham pada waktu ke-i dengan i = 1, 2, 3, · · · , n, maka
rata-rata return saham dinotasikan dengan E(R) dapat didefinisikan dengan

E(R) =
n∑

i=1

RiP (Ri), (2)
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Definisi 3 [1, h. 73]. Jika Ri adalah variabel acak dari return saham periode
ke-i dan mempunyai nilai rata-rata return saham E(R), maka variansi dari R dapat
dinotasikan dengan σ2 dan didefinisikan dengan

σ2 =
1

n

n∑
i=1

[Ri − E(R)]2. (3)

Setelah menghitung return saham maka akan dilanjutkan ketahap uji
stasioner serta pembentukan model Autoregressive Integrated Moving Average
(p,d,q) atau disingkat ARIMA (p,d,q), dengan p merupakan orde dari Autoregressive
(AR), d merupakan orde differencing dan q merupakan orde Moving Average (MA).
Pengujian kstasioneran data dilakukan dengan uji unit root. Hipotesis pengujian
sebagai berikut

H01: data mengandung unit root
H01: data tidak mengandung unit root

Jika nilai t-statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon maka terima H01

yang berarti data mengandung unit root atau tidak stasioner dan tolak H01 jika nilai
t-statistik ADF lebih besar dari nilai kritis McKinnon. Kriteria penerimaan lainnya,
jika nilai probabilitas ADF lebih kecil dari 0,05 maka tolak H01 yang berarti data
runtun waktu tidak mengandung unit root atau data stasioner dan terima H01 jika
nilai probabilitas ADF lebih besar dari 0,05 [6, h. 189]. Setelah data stasioner maka
dilanjutkan ketahap penentuan orde ARIMA (p,d,q).

Dalam penentuan orde p dan q dapat dilakukan dengan mengidentifikasi plot
ACF dan PACF dari data yang sudah stasioner. Selanjutnya, menurut Suhartono
[4, h. 199], pola teoritis ACF dan PACF dari proses data yang stasioner dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1: Pola ACF dan PACF pada Proses Stasioner
Model ACF PACF
AR (p) Dies down Cuts off after lag p

(turun cepat secara eksponensial) (terputus setelah lag p)
MA (q) Cuts off after lag q Dies down

(terputus setelah lag q) (turun cepat secara eksponensial)
ARMA (p,q) Dies down Dies down

(turun cepat secara eksponensial) (turun cepat secara eksponensial)
ARIMA (p,d,q) Cuts off after lag p Cuts off after lag q

(terputus setelah lag p) (terputus setelah lag q)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pola ACF dan PACF pada proses stasioner
dalam menentukan model mana yang tepat untuk digunakan dalam data return
indeks harga saham LQ 45. Setelah model ARIMA (p,d,q) dibentuk, maka akan
dilakukan pengujian terhadap model untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam
data. Dalam pengujian heteroskedastisitas penulis menggunakan uji Lagrange
Multiplier yang dirumuskan sebagai berikut

LM = NR2 (4)
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dengan N adalah banyak pengamatan, R2 adalah koefisien deterministik. Hipotesis
pengujiannya sebagai berikut

H02 : tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data
H12 : terdapat heteroskedastisitas dalam data

Kriteria penerimaan adalah jika LM lebih besar dari nilai χ2
α=0,05 (df= jumlah

parameter) maka tolak H02 dan jika LM lebih kecil dari nilai χ2
α=0,05 maka terima

H02. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai probabilitas R2. Jika nilai probabilitas
lebih besar dari α = 0, 05 maka terima H02 dan jika nilai probabilitas lebih
kecil dari α = 0, 05 maka H02 ditolak.

Data return saham mempunyai asumsi berdistribusi normal. Sebuah variabel
acak return saham R mengikuti distribusi normal dengan rata-rata return saham
E(R) dan mempunyai variansi dari return saham σ2, mempunyai fungsi kepadatan
peluang dari R, yaitu

f(R) =
1

σ
√
2π

e
−
1

2

R− E(R)

σ

2

, (5)

untuk −∞ < R < ∞ dengan −∞ < E(R) < ∞ dan σ > 0 dan jika R
ditransformasikan ke dalam distribusi normal standar yaitu

R− E(R)

σ
= Z, (6)

dengan Z menyatakan variabel acak dari distribusi normal standar.
Jika Z pada persamaan (6) disubstitusikan ke dalam persamaan (5). Maka

menurut [1, h. 118-119], fungsi kepadatan peluang Z sebagai berikut

f(Z) =
1√
2π

e
−
1

2
Z2

, (7)

untuk −∞ < Z < ∞.
Diberikan R menyatakan nilai return saham, R∗ menyatakan besar return pada

suatu waktu dan peluang return saham R lebih kecil atau sama dengan R∗ yang
merupakan fungsi kumulatif dari R∗ [1, h. 58] dinyatakan dengan

F (R∗) = P (R ≤ R∗). (8)

Dari persamaan (8) dapat ditentukan peluang nilai return saham yaitu

P (R ≤ R∗) = P

(
R− E(R) ≤ (R∗ − E(R))

σ
σ

)
, (9)

berdasarkan persamaan (6) maka

P (R ≤ R∗) = P ((R− E(R) ≤ Zσ) . (10)
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Apabila diinginkan P (R ≤ R∗) dengan tingkat kepercayaan sebesar 1−α dengan α
merupakan tingkat kesalahan, maka

P (R ≤ R∗) = P ((R− E(R) ≤ Z1−ασ) = 1− α. (11)

Diberikan investasi awal saham sebesar W untuk persamaan (11) menjadi

P ((R− E(R))W ≤ Z1−ασW ) = 1− α. (12)

VaR saham memandang nilai risiko sebagai selisih return saham terhadap rata-
rata return saham yang dikalikan dengan besar investasi awal saham sebesar W ,
dinyatakan dengan

P (V aR ≤ Z1−ασ(W )) = 1− α (13)

Persamaan (13) menyatakan bahwa peluang V aR ≤ Z1−ασtW sebesar 1 − α. Jika
tingkat kekeliruan α sebesar 5% maka persamaan (13) menjadi

P (V aR ≤ Z0,95σ(W )) = 0, 95. (14)

Nilai Z0,95 dapat dilihat dalam tabel distribusi normal standar sebesar 1, 645. Dengan
tingkat kepercayaan sebesar 95% diperoleh

V aR = Z0,95σW. (15)

Lamanya investor berinvestasi juga berpengaruh dalam perhitungan VaR.
Dengan mempertimbangkan faktor t yaitu lamanya investor berinvestasi maka
variansi dan simpangan baku pada yaitu

σ2(t) =
1

n

n∑
i=1

[Ri − E(R)]2 t (16)

dan
σ(t) = σ

√
t (17)

VaR saham terhadap faktor waktu memperhatikan simpangan baku saham sebagai
estimasi besar risiko saham terhadap waktu yang ditentukan. Substitusikan
persamaan (17) kedalam persamaan (15) sehingga diperoleh

V aR(t) = Z0,95σ
√
tW. (18)

Dalam perhitungan VaR dimana data return saham belum diketahui
berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian
kenormalan terhadap data return sahamnya dengan menggunakan uji Lilliefors.
Diberikan hipotesis statistika sebagai berikut

H04: data return saham mengikuti distribusi normal
H14: data return saham tidak mengikuti distribusi normal
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Diberikan R merupakan kelompok variabel acak return saham dengan data return
saham R1, R2 · · · , Rn. Berdasarkan data return saham, pengujian hipotesa dengan
uji statistika Lilliefors yaitu hitung selisih F (Zi) − S(Zi) dan kemudian tentukan

harga mutlaknya, dengan F (Zi) = P (Zi) dan S(Zi) =
banyaknya Z1, · · · , Zn ≤ Zi

n
[3, h. 466].

Kriteria penerimaan dan penolakan yaitu, jika nilai |F (Zi) − S(Zi)| terbesar
lebih kecil dari nilai tabel Lilliefors, maka H04 diterima dan H14 ditolak. Jika nilai
|F (Zi) − S(Zi)| terbesar lebih besar atau sama dengan nilai tabel Lilliefors, maka
H04 ditolak dan H14 diterima.

3. MODEL ARCH-GARCH SERTA KRITERIA KECOCOKAN
MODEL

Persamaan regresi linear merupakan model hubungan antara variabel tidak bebas
Y dengan variabel bebas X, dengan bentuk umum persamaan regresi linearnya
adalah

Yt = b0 + b1X1 + · · ·+ btXt + ϵt, (19)

dengan Yt adalah return pengamatan ke-t, b0 adalah konstanta, b1,· · · ,bt merupakan
koefisien regresi, X1, · · · , Xt merupakan indeks harga saham dan ϵt adalah nilai
kesalahan (error).

Pada persamaan (19) ϵt bebas terhadap X1, · · · , Xt dan mempunyai rata-rata
yaitu

E(ϵt|X1, · · · , Xt) = 0 (20)

dan mempunyai variansi sebagai berikut

V ar(ϵt|X1, · · · , Xt) = σ2
ϵt , (21)

persamaan (19) dinamakan persamaan regresi linear yang homokedastisitas.
Ketika variansi dari suatu persamaan regresi linear tidak konstan dengan ciri-ciri

sebagai berikut

E(ϵt|X1, · · · , Xt) = 0

dan variansi sebagai berikut

V ar (ϵt|X1, · · · , Xt) =
(
σ2
ϵ

)
t
, (22)

maka persamaan regresi linearnya menjadi

Yt = b0 + b1X1 + · · ·+ btXt + σtat, (23)

sehingga persamaan (23) disebut persamaan regresi linear yang heteroskedastisitas.
Pada kenyataannya, banyak data deret waktu yang mempunyai variansi yang

tidak konstan atau heteroskedastisitas khususnya data dibidang keuangan sehingga
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pemodelan dengan memakai analisis runtun waktu biasa tidak dapat digunakan.
Oleh karena itu digunakan model ARCH-GARCH. Secara umum model variansi
ARCH (p) yaitu

σ2
t = α0 +

p∑
i=1

αiϵ
2
t−i. (24)

dan model variansi GARCH (p,q)

σ2
t = α0 +

p∑
i=1

αiϵ
2
t−i +

q∑
j=1

βjσ
2
t−j. (25)

Dalam pemilihan model ARCH-GARCH diperlukan suatu kriteria model agar
dihasilkan adalah model yang terbaik. Ukuran yang digunakan sebagai indikator
kebaikan model ARCH-GARCH sebagai berikut

• Akaike Information Criterion (AIC)

AIC digunakan untuk memilih model terbaik. Jika dua model dibandingkan,
maka model dengan nilai AIC terkecil merupakan model yang lebih baik [6, h.
91]. Rumusan AIC adalah sebagai berikut

AIC = log(
RSS

n
) +

2k

n
(26)

dengan k adalah jumlah parameter, n adalah jumlah observasi, RSS
adalah jumlah residual kuadrat.

• Scwarz Information Criterion (SIC)

SIC pada prinsipnya tidak berbeda dengan AIC. Semakin kecil nilai SIC maka
semakin baik sebuah model [6, h. 91]. Rumusan SIC adalah sebagai berikut

SIC = log(
RSS

n
) +

k

n
log(n) (27)

dengan k adalah jumlah parameter, n adalah jumlah observasi, RSS adalah
jumlah residual kuadrat.

• Selain dari AIC dan SIC juga dapat dilihat dari signifikansi koefisien dari
tiap-tiap variabel. Jika nilai probabilitas koefisien dari tiap-tiap variabel lebih
kecil dari α = 0, 05 maka model dapat digunakan, dan jika nilai probabilitas
koefisien dari tiap-tiap variabel lebih besar dari α = 0, 05 maka model tidak
dapat digunakan.
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Setelah model ARCH-GARCH diperoleh akan diuji kelayakan model dengan
menggunakan Uji Ljung Box. Model dikatakan layak apabila sisaan sudah tidak
mempunyai pola sifat acak atau tidak ada autokorelasi antar sisaan untuk semua
lag k. Uji Ljung box dirumuskan sebagai berikut

QLB = T (T + 2)
k∑

j=1

r2j
T − j

(28)

dengan T adalah banyaknya observasi, r2j adalah autokorelasi ke-j, j merupakan
jumlah lag maksimum. Hipotesis pengujian sebagai berikut

H03: tidak terdapat autokorelasi dalam data
H13: terdapat autokorelasi dalam data

Kriteria penerimaan dan penolakan yaitu QLB mengikuti distribusi χ2 dengan
derajat kebebasan sebesar lag maksimum, jika QLB lebih kecil dari nilai χ2

α=0,05 maka
H03 diterima dan jika QLB lebih besar dari nilai χ2

α=0,05 maka H03 ditolak. Kriteria
lainnya yaitu dapat dilihat dari nilai probabilitas QLB lebih besar dari α = 0, 05
maka H03 diterima dan jika nilai probabilitas QLB lebih kecil dari α = 0, 05 maka
H03 ditolak [8].

4. VALUE AT RISK BERDASARKAN MODEL VOLATILITAS
ARCH-GARCH

Value at Risk (VaR) dengan menggunakan model ARCH-GARCH dapat di-
tentukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai simpangan baku ataupun
volatilitas dari tiap-tiap model. Berdasarkan persamaan (24) didapatlah volatilitas
dari model ARCH (p) yaitu

σt =

√√√√α0 +

p∑
i=1

αiϵ2t−i, (29)

VaR berdasarkan model volatilitas ARCH(p) yang dinotasikan dengan V aRA(t)
dapat ditentukan dengan cara substitusi persamaan (29) pada persamaan (18) maka
diperolehlah

V aRA(t) = Z0,95

√√√√α0 +

p∑
i=1

αiϵ2t−i

√
tW. (30)

Berdasarkan persamaan (25) didapatlah volatilitas dari model GARCH (p, q) yaitu

σt =

√√√√α0 +

p∑
i=1

αiϵ2t−i +

q∑
j=1

βjσ2
t−j, (31)
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VaR berdasarkan model Volatilitas GARCH (p, q) yang dinotasikan dengan V aRG(t)
dapat ditentukan dengan cara substitusi persamaan (31) pada persamaan (18)
maka diperolehlah

V aRG(t) = Z0,95

√√√√α0 +

p∑
i=1

αiϵ2t−i +

q∑
j=1

βjσ2
t−j

√
tW. (32)

Sebagai contoh penerapan VaR dengan menggunakan model volatilitas ARCH-
GARCH yaitu diberikan Indeks harga saham LQ 45. Data yang digunakan ialah
data harga penutupan (closing price) harian saham yang terdaftar pada periode
4 Maret 2013 sampai dengan 4 Maret 2014 selama 236 hari transaksi. Data
diperoleh dari homepage www.yahoofinance.com.

Perhitungan return saham indeks LQ 45 dapat dilakukan dengan menggunakan
persamaan (1) dan bantuan program Microsoft Excel. Hasil perhitungan return
saham harian berdasarkan data sekunder asli yang diperoleh.

Asumsi data return saham model VaR yaitu return saham berdistribusi normal.
Dalam hal ini, pengujian data return saham LQ 45 dilakukan dengan menggunakan
uji Lilliefors dengan bantuan program Microsoft Excel. Hasil perhitungan uji
kenormalan Lilliefors dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Uji Lilliefors pada Indeks LQ 45
Uji Lilliefors

Banyaknya Data 236
Tingkat Kesalahan 0.05

|F (Zi)− S(Zi)| terbesar 0.057134
Nilai tabel Lilliefors 0.057673

Kesimpulan Normal

Dari hasil perhitungan uji return indeks LQ 45 dengan uji Lilliefors tampak pada
Tabel 2 diperoleh bahwa nilai |F (Zi) − S(Zi)| terbesar lebih kecil dari nilai tabel
Lilliefors. Oleh karena ini H04 diterima yang berarti data return indeks LQ 45
mengikuti distribusi normal.

Asumsi data return saham pada model ARCH-GARCH yaitu return saham
stasioner. Apabila data return indeks LQ 45 telah stasioner maka data tersebut
sudah layak digunakan pada proses perhitungan selanjutnya. Uji stasioner yang
penulis gunakan adalah uji unit root.

Pada uji unit root didapat nilai probabilitas ADF yaitu 0, 000 lebih kecil dari α =
0, 05 maka tolakH01 artinya data return LQ 45 stasioner. Cara lain dari uji stasioner
yaitu, pada tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa nilai kritis McKinnon
sebesar −2, 873755 dan nilai t-statistik ADF sebesar −11, 19012. Dikarenakan nilai
t-statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon maka data return saham LQ
45 stasioner.

Setelah data stasioner, maka langkah selanjutnya dilakukan pendugaan model
ARIMA (p,d,q). Langkah pertama yaitu identifikasi model dengan membuat plot
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dari Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF)
dari data return indeks LQ 45. Plot ACF dari data yang sudah stasioner menun-
jukkan bahwa plot ACF cuts off pada lag-3. Sedangkan plot PACF cuts off pada
lag-3, lag-31 dan lag-50.

Besar orde p dan q diambil sesederhana mungkin yaitu p = q = 3. Karena
data telah stasioner maka nilai dari orde d = 0. Oleh karena itu, diduga ada 9
kombinasi model yang dapat digunakan. Kombinasi dari model ARIMA (p,d,q)
tersebut tampak pada Tabel 3.

Tabel 3: Penduga Model ARIMA (p,d,q)
Model Parameter Probabilitas

ARIMA (1,0,1) atau ARMA (1,1) AR (1) 0,8496
MA (1) 0,6719

ARIMA (1,0,2) atau ARMA (1,2) AR (1) 0,1362
MA (2) 0,1398

ARIMA (1,0,3) atau ARMA (1,3) AR (1) 0,1697
MA (3) 0,0009

ARIMA (2,0,1) atau ARMA (2,1) AR (2) 0,2576
MA (1) 0,1186

ARIMA (2,0,2) atau ARMA (2,2) AR (2) 0,0002
MA (2) 0,0000

ARIMA (2,0,3) atau ARMA (2,3) AR (2) 0,3638
MA (3) 0,0011

ARIMA (3,0,1) atau ARMA (3,1) AR (3) 0,0009
MA (1) 0,1477

ARIMA (3,0,2) atau ARMA (3,2) AR (3) 0,0009
MA (2) 0,3642

ARIMA (3,0,3) atau ARMA (3,3) AR (3) 0,5672
MA (3) 0,7767

Langkah selanjutnya uji signifikansi parameter dengan cara membandingkan nilai
probabilitas dari masing-masing parameter dengan tingkat signifikansi α = 0, 05.
Pada Tabel 3 nilai probabilitas ARMA(2, 2) lebih kecil dari α = 0, 05, sehingga
model ARMA (2,2) sesuai untuk data.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas terhadap modelARMA (2,2) dengan
melakukan uji Lagrange Multiplier. Nilai Lagrange Multiplier sebesar 10,98423 lebih
besar dari nilai pada tabel χ2

α=0,05 sebesar 5,991 dan nilai probabilitas yaitu 0,0123
lebih kecil dari α = 0, 05 sehingga H02 ditolak yang berarti terdapat
pengaruh heteroskedastisitas. Setelah diketahui bahwa data terdapat pengaruh
heteroskedastisitas maka akan dilanjutkan ketahap pemilihan dan pemeriksaan
model.

Dalam memilih model variansi yang terbaik dilakukan dengan melihat nilai AIC
dan SIC terkecil dan juga dengan melihat signifikansi parameter dari setiap model.
Nilai AIC dan SIC pada setiap model tampak pada Tabel 4. Pada Tabel 4 terlihat
bahwa model ARCH (1) memliki nilai AIC sebesar −5, 336638 dan nilai SIC
sebesar −5, 277573, besarnya nilai ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan
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yang lain. Namun ARCH (1) memiliki koefisien yang signifikan dibandingkan
dengan model yang lainnya, maka model ARCH (1) yang dipilih sebagai model
terbaik.

Tabel 4: Nilai AIC dan SIC Model
Model AIC SIC

ARCH (1) −5, 336638 −5, 277573
ARCH (2) −5, 330413 −5, 256581

GARCH (1,1) −5, 426206 −5, 352374
GARCH (1,2) −5, 453427 −5, 364829
GARCH (2,1) −5, 450465 −5, 361867
GARCH (2,2) −5, 466496 −5, 424820

Model variansi sementara yang terpilih adalah ARCH (1). Model tersebut
diperiksa untuk mengetahui model tersebut sudah memadai atau tidak. Pemerik-
saan model dilakukan dengan memeriksa kebebasan pada error atau tidak terda-
pat autokorelasi dengan uji Ljung Box. Nilai dari uji Ljung Box yaitu 38,599 lebih
kecil dari nilai χ2

α=0,05 sebesar 50, 998 dan nilai probabilitas yaitu 0, 269 lebih
besar dari α = 0, 05 . Ini berarti model sudah terbebas dari autokorelasi.

Model variansi terbaik yang digunakan dalam perhitungan volatilitas adalah
model ARCH (1) dan dugaan koefisien model ARCH (1) tampak pada Tabel 5.
Berdasarkan output pada Tabel 5 maka model ARCH (1) dapat disusun menjadi
persamaan variansi yaitu: σ2

t = 0, 000167 + 0, 564888ϵ2t−1. Setelah persamaan
variansi diperoleh maka dapat dihitung variansi dari indeks harga saham LQ 45.
Selanjutnya setelah nilai variansi didapatkan maka akan dihitung nilai volatilitas
dari indeks harga saham LQ 45. Berdasarkan nilai volatilitas tersebut maka dapat
dihitung nilai risiko dari indeks harga saham LQ 45.

Tabel 5: Nilai Taksiran Koefisien pada Model

Model
koefisien

α0 α1 α2 β1 β2
ARCH (1) 0,000167 0,564888 - - -
ARCH (2) 0,000176 0,574125 −0, 040592 - -

GARCH(1,1) 0,0000145 0,221574 0,746472 - -
GARCH (1,2) 0,0000220 0,344639 0,078863 0,454845 0,513510
GARCH (2,1) 0,00000512 0,431267 −0, 310450 0,872498 0,872498
GARCH (2,2) 0,0000131 0,454845 −0, 262180 0,411029 0,362590

Berikut ini sebuah ilustrasi dalam perhitungan Value at Risk. Misalkan seorang
investor menginvestasikan dana ataupun modalnya pada saham LQ 45 sebesar Rp
100.000.000. Dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 5% sehingga
nilai Z0,95 sebesar 1, 645. Maka perhitungan Value at Risk dengan menggunakan
persamaan (30) tampak pada Tabel 6.
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Tabel 6: Nilai VaR untuk Indeks Harga Saham LQ 45
Waktu (Hari) σt VaR

1 0,012923 Rp 2.125.808
5 0,013278 Rp 4.884.174
10 0,012938 Rp 6.730.225
15 0,013362 Rp 8.512.956
20 0,012928 Rp 12.329.909

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu bahwa berdasarkan hasil analisis model
ARCH dan GARCH maka diperoleh model terbaik untuk menghitung variansi
data return indeks LQ 45 adalah model ARCH (1) yang berarti bahwa variansi
dari return indeks LQ 45 dipengaruhi oleh besarnya nilai return pada satu
periode sebelumnya. Dan berdasarkan analisis VaR (Value at Risk) diperoleh
bahwa semakin lama waktu berinvestasi maka semakin besar risiko yang akan
ditimbulkan. Sehingga nilai VaR dapat digunakan investor sebagai early warning
system dimana investor mempunyai pilihan untuk menggunakannya sebagai rasio
kecukupan modal.
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