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INTISARI 

 

 Perubahan yang terjadi pada nilai return indeks Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) dapat memberikan gambaran atau sinyal informasi perubahan nilai return yang akan 

terjadi di seluruh dunia termasuk IHSG di Indonesia. Dari keadaan tersebut, peramalan nilai 

return di indeks DJIA sangat diperlukan oleh investor asing maupun lokal untuk 

meramalkan pergerakan nilai return di IHSG. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode Maximum likelihood sehingga dalam menentukan model ARCH/GARCH 

terbaik pada penelitian ini berdasarkan pada nilai log likelihood yang paling maksimum, dan 

nilai BIC yang paling minimum dengan ketentuan semua koefisien variabel dari model 

signifikan. Model ARCH/GARCH terbaik untuk menggambarkan volatilitas data return 

harga tutup DJIA adalah model GARCH(1,1) dengan konstanta. Adapun persamaan hasil 

estimasi model GARCH(1,1) dengan konstanta adalah  

     
                              

            
           

  

       Hasil ramalan nilai return harga tutup DJIA dengan menggunakan model GARCH(1,1) 

dengan konstanta di atas secara berturut-turut dari hari pertama sampai hari ke-15 adalah 

0.004458155, 0.004774945, 0.005037773, 0.005258634, 0.005445951, 0.005605927, 

0.005743290, 0.005861738, 0.005964228, 0.006053159, 0.006130503, 0.006197901, 

0.006256725, 0.006308139, 0.006353127. 

 

       Kata kunci : Return, Maximum likelihood, Log likelihood, BIC. 

 

ABSTRACT 

 

Changes in the value of the return the Dow Jones Industrial Average (DJIA) may 

provide an overview or change information signal return value that will occur throughout 

the world, including IHSG in Indonesia. From these circumstances, forecasting the return 

value in the DJIA is required by foreign and local investors to predict the movement of 

return on IHSG. The method used in this research is the method of maximum likelihood so 

that in determining the model ARCH / GARCH best in this study is based on the value of the 

log likelihood of the most maximum, and minimum value of the BIC with the provisions of all 

the variables of the model coefficients significant. Model ARCH / GARCH best to describe 

the volatility of return data DJIA is a price cap GARCH model (1.1) with constant. The 

GARCH model estimation results of equation (1.1) with the constant is 

  
                              

            
           

 . 
        Results forecast price cap DJIA return value using GARCH model (1.1) with constant above 

respectively from the first day until the 15th day is 0.004458155, 0.004774945, 

0.005037773, 0.005258634, 0.005445951, 0.005605927, 0.005743290, 0.005861738, 

0.005964228, 0.006053159, 0.006130503, 0.006197901, 0.006256725, 0.006308139, 

0.006353127. 

 

       Key words : Return, Maximum likelihood, Log likelihood, BIC 
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1. PENDAHULUAN 

      IHSG merupakan salah satu bursa indeks saham dunia yang dimiliki oleh Indonesia 

yang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh bursa indeks saham global. Indeks saham global 

yang selama ini berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG adalah KOSPI, Hang Seng 

Indeks, Nikke 225, TAIEX, Dow Jones Industrial Average, FTSE, dan ASX (Mansur, 2005). 

Eun dan Shim (1989) mengatakan indeks Dow Jones merupakan rata-rata indeks saham 

terbesar di dunia oleh karena itu pergerakan Dow Jones dapat mempengaruhi pergerakan 

Indeks saham dunia termasuk IHSG. Perubahan yang terjadi pada nilai return indeks Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) dapat memberikan gambaran atau sinyal informasi 

perubahan nilai return yang akan terjadi di seluruh dunia termasuk IHSG di Indonesia. Naik 

turunnya nilai return IHSG di Indonesia akan berdampak pada berubahnya kebijakan para 

investor lokal maupun asing untuk menanam modal (berinvestasi) pada pasar saham di tanah 

air. Dari masalah di atas, perlu diketahui nilai return dari Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) terutama nilai return harga tutup di masa yang akan datang, karena ketika investor 

ingin menjual saham selalu ingin mengetahui berapa maksimal nilai return atas investasi 

sahamnya berdasarkan tingkat toleransinya terhadap resiko agar mendapatkan keuntungan 

yang tinggi. Dan sebaliknya ketika investor ingin membeli saham tertentu, maka investor 

tersebut ingin mengetahui kapan nilai return saham tersebut rendah supaya di masa yang 

akan datang peluang untuk mendapatkan keuntungan ketika menjual saham yang dibelinya 

besar. Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian secara fundamental yaitu dengan 

menggunakan data nilai return harga tutup sebelumnya untuk meramalkan berapa nilai return 

harga tutup di masa yang akan datang. Data nilai return harga tutup DJIA merupakan data 

nilai return yang diperoleh dari data indeks harga tutup DJIA. Data indeks harga tutup DJIA 

merupakan salah satu data runtun waktu yang fluktuasinya sangat cepat, akibatnya data 

return harga tutup DJIA juga merupakan data runtun waktu yang fluktuasinya sangat cepat 

dengan jumlah data N-1, dimana N jumlah data indeks harga tutup DJIA. Dengan demikian 

data nilai return harga tutup DJIA merupakan data runtun waktu sehingga dapat dimodelkan 

dengan model regresi yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai return harga tutup DJIA 

di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian awal, data nilai return harga tutup DJIA 

tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas karena varian dari data tersebut tidak stasioner. 

Apabila asumsi homoskedastisitas data tidak terpenuhi maka data tersebut tidak dapat 

dimodelkan dengan Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA). Dengan demikian 

data nilai return harga tutup DJIA harus dimodelkan dengan model yang dapat mengatasi 

keheteroskedastisitas pada varian data yaitu Autoregressive Conditional Heteroscedastic 



(ARCH), bila terjadi heteroskedastisitas dengan error dependen atau Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH), bila terjadi heteroskedastisitas 

dengan error independen, sehingga pada penelitian ini data nilai return harga tutup DJIA 

akan dimodelkan dengan ARCH/GARCH. Dari uraian di atas, masalah yang akan diteliti 

pada penelitian ini adalah bagaimana model ARCH/GARCH pada nilai return harga tutup 

DJIA yang akan digunakan untuk meramalkan nilai return harga tutup DJIA dalam waktu 15 

hari ke depan dari setelah data terakhir pada penelitian ini, dan berapa nilai ramalan return 

harga tutup DJIA dalam waktu 15 hari ke depan berdasarkan model ARCH/GARCH yang 

diperoleh. Dan dari masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model 

ARCH/GARCH pada nilai return harga tutup DJIA untuk meramalkan nilai return harga 

tutup DJIA dalam waktu 15 hari ke depan dari setelah data terakhir pada penelitian ini, dan 

meramalkan nilai return harga tutup DJIA dalam waktu 15 hari ke depan berdasarkan model 

ARCH/GARCH yang diperoleh. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Jika   ,   ,...,     merupakan data deret waktu dan Ft merupakan data deret dan    

maka model Autoregressive Conditional Heteroscedastic pada nilai   atau ARCH( ) pada 

   didefinisikan sebagai: 

  |          (    ) 

dengan 

                       
          

     ∑       
  

                                                   (1) 

dimana    ,      dan      untuk          . Syarat      dan      diperlukan 

untuk menjamin agar      (Lo, 2003). Model ARCH( )  memberikan informasi bahwa 

ragam data pada saat ini dipengaruhi oleh data kuadrat pada q periode yang lalu. Model 

paling sederhana adalah ARCH( ) yaitu:  

  |          (    ) 

dengan  

             
 .                                                                         (2)                      

Model ARCH( ) memberikan informasi bahwa ragam data dipengaruhi oleh kuadrat pada 

periode yang lalu.  

 Menurut Enders (2004), data return (  ) dapat dimodelkan ke dalam model 

ARMA(p,q): 

                  ∑   
 
          ∑   

 
                                                                         (3)                    



Sebagai contoh,    dimodel ke dalam model ARMA(1,0) yaitu: 

                       
                                                                                                      (4) 

Secara umum proses ARCH(q) pada ragam bersyarat sisaan dapat dinyatakan sebagai:  

              
 =  ∑   

 
       

                                                                                                     (5)                                                                                                                                                                         

Dengan       √  
 . Oleh karena itu,    pada persamaan (1) dapat diduga dengan 

menggunakan    
   pada persamaan (5) (Enders, 2004). 

 Menurut Li (2002), terdapat kecenderungan untuk memodelkan     ke dalam bentuk 

yang paling sederhana yaitu ARMA(   ), dengan mengasumsikan    mempunyai rata-rata 

konstan sehingga persamaan (3) menjadi: 

                                                                                                 (6)                    

Persamaan  (  
             )          

  membuat model ARCH( ) pada    dapat 

dinyatakan sebagai: 

         ,          (    
 )  

              
    ∑   

 
       

                                                                                                  (7) 

Dengan        √  
  ;    = rata-rata dari     dan     konstanta. 

Model ARCH( ) memberikan informasi bahwa ragam dari     di pengaruhi oleh kuadrat 

sisaan pada   periode yang lalu. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh kuadrat sisaan dapat 

di lihat dari besarnya koefisien model ARCH. 

Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic dengan order   dan  , 

GARCH (   ) pada γ, didefinisikan sebagai: 

         (    ) 

Dengan 

                        
          

                                                            (8)           

                   ∑   
 
       

  ∑   
 
       

                                                                             (9) 

dengan    ,    ,      dan      untuk           serta     , untuk           

dan       (Engle, 2001). Kondisi     ,     , dan      dibutuhkan untuk menjamin 

agar      (Lo, 2003). Pada model GARCH(p,q), selain dipengaruhi oleh data kuadrat pada p 

periode yang lalu, ragam data juga dipengaruhi oleh ragam data pada q periode yang lalu. 

Sama halnya dengan model GARCH(q), ragam bersyarat Y, pada persamaan (9) dapat 

diduga menggunakan ragam bersyarat dari sisaan yaitu: 

              
    ∑   

 
       

  ∑   
 
       

                                                                             (10) 



Peramalan   
  pada model GARCH untuk satu periode mendatang (the one step a head 

forecast) dilakukan dengan melakukan pembaharuan (updating) untuk satu periode. Peramalan 

  
  untuk satu periode mendatang pada model GARCH(1,1) dilakukan dengan melakukan 

pembaharuan (updating) yaitu (Enders, 2004) :  

               
        

      
      

                                                                                       (11) 

Jika   
  dan   

  diketahui pada periode ke-t, maka peramalan untuk satu periode mendatang 

adalah sebesar       
      

      
  tetapi peramalan untuk j periode mendatang akan sulit 

didapatkan. Pada model GARCH nilai  

     √  
  atau        

     
 . 

Jika dilakukan pembaruan untuk j periode mendatang pada persamaan   
           

  

      
  maka        

     
 . 

Secara umum, model GARCH(p,q) pada    dinyatakan sebagai:         

       ,      dimana      (   
 ) 

Dengan 

              
    ∑       

  ∑       
  

   
 
                                                                                 (12) 

Model GARCH pada persamaan (10) memberikan informasi bahwa ragam dari    dipengaruhi 

oleh kuadrat sisaan pada   periode yang lalu dan juga ragam    pada p periode yang lalu. 

 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder  yaitu data nilai return 

harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) yang diperoleh dan diolah dari data indeks 

harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) dengan bantuan software R. Data indeks 

harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) diambil dari internet dengan sumber 

http://www.yahoo.financial.com. Data tersebut diunduh dari tanggal 2 Januari 2013 sampai 1 

Desember 2014. Data tersebut diambil pada tanggal 3 Desember 2014. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah indeks nilai return harga tutup Dow Jones Industrial 

Average (DJIA) dan peneliti menotasikan dengan (Xt). Adapun langkah-langkah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

2. Pengumpulan Data 

3. Pengolahan Data 

4. Pembentukan Model ARCH/GARCH dan Peramalan Nilai Return Harga Tutup DJIA 

dengan mengunakan Model ARCH/GARCH Terbaik 

http://www.yahoo.financial.com/


5. Kesimpulan. 

Dalam pembentukan Model ARCH/GARCH dan Peramalan Nilai Return Harga Tutup DJIA 

dengan mengunakan Model ARCH/GARCH Terbaik dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut (Rosadi, 2011) : 

1. Identifikasi Plot Nilai Return harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

2. Identifikasi ACF dan PACF Nilai Rutern harga tutup Dow Jones  Industrial Average 

(DJIA) 

3.  Estimasi dan Menentukan Model ARCH/GARCH terbaik 

4.  Pengujian Model ARCH/GARCH terbaik 

4.1  Uji ARCH LM (Lagrange Multiplier) 

4.2  Uji korelasi serial untuk residual yang distantardisasi 

4.3  Uji Normalitas 

4.3.1 Opsi cond.dist=”QMLE” terhadap model ARCH/GARCH terbaik untuk 

memperkuat normalitas 

 4.3.2  Opsi cond.dist=”std”, terhadap model ARCH/GARCH terbaik untuk 

memperkuat normalitas  

5.  Persamaan dari Model ARCH/GARCH terbaik 

6. Peramalan Nilai Return harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA)   dengan   

persamaan dari Model ARCH/GARCH terbaik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Model ARCH/GARCH terbaik untuk menggambarkan pergerakan volatilitas nilai 

return harga tutup DJIA adalah model GARCH(1,1) dengan konstanta. Adapun persamaan 

dari model GARCH(1,1) dengan konstanta berdasarkan pada persamaan (11) dengan 

koefisien yang diperoleh dari software R adalah sebagai berikut : 

              
                              

            
           

 .              (13) 

Model GARCH(1,1) dengan konstanta di atas memiliki harga total dari konstanta komponen 

sebesar 0.8825477, merupakan harga total yang tinggi karena mendekati satu, yaitu harga 

kejutan volatilitas (volatility shock) akan bersifat cukup persisten (suatu kejutan akan 

mempengaruhi volatilitas dalam jangka waktu yang relatif lama). 

 Setelah dilakukan uji statistik pada model GARCH(1,1) dengan konstanta, diketahui 

bahwa model tersebut tidak normal, sehingga residual model tersebut tidak berdistribusi 

normal. Ketidaknormalan dari standarisasi residual hasil estimasi di sini tidak mempengaruhi 

hasil estimasi dari model GARCH(1,1) dengan konstanta di atas, akan tetapi harga galat 



standar hasil estimasi (untuk koefisien-koefisien di dalam model) akan mengalami kesalahan, 

akibatnya nilai return hasil ramalan akan mengalami kesalahan (nilai return hasil ramalan 

tidak sesuai dengan nilai return aktual). 

Dalam meramalkan berapa nilai return harga tutup DJIA dalam waktu 15 hari ke 

depan, digunakan persamaan (13), yang merupakan model ARCH/GARCH terbaik untuk 

menggambarkan pergerakan volatilitas data nilai return harga tutup DJIA. Adapun hasil 

ramalan nilai return harga tutup DJIA dengan menggunakan persamaan (13) dalam waktu 15 

hari ke depan adalah dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

         Tabel 1. Hasil peramalan nilai return harga tutup DJIA dalam 15 hari ke depan  
 

No Mean 

Forecast 

Mean Error Standard 

Deviation 

Lower 

Interval 

Upper 

Interval 

1 0.000797538 0.004458155 0.004458155 -0.007516749 0.007228782 

2 0.000797538 0.004774945 0.004774945 -0.008107550 0.007685777 

3 0.000797538 0.005037773 0.005037773 -0.008597715 0.008064927 

4 0.000797538 0.005258634 0.005258634 -0.009009612 0.008383537 

5 0.000797538 0.005445951 0.005445951 -0.009358951 0.008653757 

6 0.000797538 0.005605927 0.005605927 -0.009657300 0.008884535 

7 0.000797538 0.005743290 0.005743290 -0.009913475 0.009082691 

8 0.000797538 0.005861738 0.005861738 -0.010134377 0.009253562 

9 0.000797538 0.005964228 0.005964228 -0.010325518 0.009401413 

10 0.000797538 0.006053159 0.006053159 -0.010491370 0.009529703 

11 0.000797538 0.006130503 0.006130503 -0.010635614 0.009641278 

12 0.000797538 0.006197901 0.006197901 -0.010761307 0.009738503 

13 0.000797538 0.006256725 0.006256725 -0.010871013 0.009823363 

14 0.000797538 0.006308139 0.006308139 -0.010966897 0.009897531 

15 0.000797538 0.006353127 0.006353127 -0.011050799 0.009962430 

 

Dari hasil yang didapatkan di atas, dalam model GARCH(p,q) nilai return dapat 

dinyatakan dengan           , sehingga dapat diketahui nilai return harga tutup DJIA hasil 

ramalan dalam waktu 15 hari ke depan berturut-turut dari hari pertama sampai hari ke-15, dan 

juga ditampilkan nilai return aktual dalam waktu yang sama. Dengan membandingkan kedua 

nilai return di atas dapat diketahui perbedaan serta besar kecilnya selisih dari kedua nilai 

return tersebut akibat ketidaknormalan pada model adalah dapat ditunjukkan pada tabel 

sebagai berikut:  

                                    Tabel 2. Perbandingan nilai return hasil ramalan  

                                                    dengan nilai return aktual 

 

Hari   

Ke - 

Nilai Return 

hasil Peramalan 

Nilai Return  

Aktual 

1 0.004458155 0.005763365 



Tabel 2. Lanjutan 

 

Hari   

Ke - 

Nilai Return 

hasil Peramalan 

Nilai Return  

Aktual 

2 0.004774945 0.001847891 
3 0.005037773 -0.0006991929 
4 0.005258634 0.003273389 
 5 0.005445951 -0.005937255 
6 0.005605927 -0.002876563 
7 0.005743290 -0.01517250 
8 0.005861738 0.003597551 
9 0.005964228 -0.01809313 
10 0.006053159 -0.005802985 

11 0.006130503 -0.006538473 

12 0.006197901 0.01673206 
13 0.006256725 0.02398178 
14 0.006308139 0.001497909 
15 0.006353127 0.008647798 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan antara nilai return hasil ramalan dengan 

nilai return aktual harga tutup DJIA selama 15 hari ke depan, ini memperlihatkan bahwa nilai 

return harga tutup DJIA hasil ramalan selama 15 hari ke depan ada yang mengalami 

kesalahan (tidak sesuai dengan nilai return harga tutup DJIA aktual). Untuk mengetahui 

ketepatan peramalan berdasarkan perbandingan antara nilai return hasil peramalan dengan 

nilai return aktual digunakan uji u-theil. Adapun persamaan untuk u-theil adalah sebagai 

berikut 

u-theil = √
∑ (

         
  

)    
   

∑ (
       

  
)    

   

                                                                            (14) 

dengan     = nilai return aktual  

                 = nilai return ramalan. 

Berdasarkan nilai return hasil peramalan dan nilai return aktual pada tabel 2, dengan 

menggunakan persamaan u-theil di atas diperoleh hasil sebagai berikut : 

            u-theil = √
∑ (

         
  

)    
   

∑ (
       

  
)    

   

 

 u-theil = √
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)  (
     
  

)    (
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)    (
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            u-theil = √
(           )  (           )    (            ) 

(            )  (            )    (           ) 
 



            u-theil = √
                                        

                                       
 

u-theil = √
           

           
 

u-theil =  √           

u-theil =  1,018318001 

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai u-theil lebih besar dari pada 1, jika nilai u-theil lebih 

besar dari 1, maka tidak ada gunanya menggunakan teknik peramalan formal karena hasilnya 

tidak lebih baik dari pada metode naif. Dengan demikian hasil peramalan nilai return di atas 

tidak dapat digunakan oleh masyarakat terutama investor untuk meramalkan nilai return 

harga tutup DJIA dalam waktu 15 hari ke depan dari setelah data terakhir pada penelitian ini. 

Perbedaan dan selisih dari kedua nilai return di atas juga dapat dilihat dari plot nilai return 

hasil ramalan dan plot nilai return aktual pada gambar di bawah ini : 

 

 

        Gambar 1. Plot nilai return harga tutup DJIA hasil ramalan dan aktual selama 15 hari  

ke depan 

 

Pada plot nilai return harga tutup DJIA hasil ramalan dan aktual di atas dapat 

diketahui perbedaan yang signifikan dari kedua nilai return tersebut. Pada plot nilai return 

harga tutup DJIA hasil ramalan menunjukkan bahwa nilai return harga tutup DJIA selama 15 

hari ke depan selalu naik positif, ini artinya harga tutup indeks saham DJIA terus naik selama 

15 hari kedepan. Sedangkan pada plot nilai return harga tutup DJIA aktual menunjukkan 

bahwa nilai return harga tutup DJIA selama 15 hari kedepan pada hari-hari tertentu naik dan 



pada hari-hari tertentu turun, ini artinya harga tutup indeks saham DJIA selama 15 hari 

kedepan kadang naik dan juga kadang turun. 

 Nilai return hasil peramalan dengan nilai return aktual dalam 15 hari ke depan pada 

tabel 4.3, menunjukkan ada beberapa hari dalam 15 hari, dimana nilai return hasil peramalan 

dan nilai return aktual sama-sama pasitif tetapi kedua nilai return tersebut tidak sama 

besarnya. Selisih antara nilai return hasil ramalan dengan nilai return aktual yang bernilai 

positif berkisar antara 0,001305210 sampai 0,017725055 yaitu pada hari ke-1, 2, 4, 8, ,12, 13, 

14, 15. Jika investor menjual sahamnya pada hari tersebut, maka akan mendapatkan 

keuntungan, tetapi keuntungannya tidak sesuai dengan yang diramalkan, keuntungan yang 

didapatkan bisa lebih besar dari yang diramalkan dan bisa juga lebih kecil dari pada yang 

diramalkan. Ini disebabkan karena adanya perbedaan dari nilai return hasil ramalan dengan 

nilai return aktual. Tetapi ada beberapa hari dalam 15 hari yang diramalkan selisih atau 

perbedaan antara nilai return hasil ramalan dengan nilai return yang sebenarnya (aktual) 

sangat signifikan karena hasil ramalan menunjukkan nilai return positif, sedangkan nilai 

return aktual negatif dan ini akibatnya sangat fatal karena jika investor percaya pada hasil 

ramalan maka investor tersebut akan mengalami kerugian yang tidak sedikit (kerugian dalam 

jumlah yang besar) dari saham yang dijualnya. Perbedaan nilai return yang sangat signifikan 

dalam 15 hari yang diramalkan terletak pada hari ke-3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, pada hari-hari 

tersebut nilai return aktual negatif sedangkan nilai return hasil peramalan positif, jika para 

investor percaya terhadap hasil ramalan dan menjual sahamnya pada saat itu maka akan 

mengalami kerugian yang tidak sedikit (kerugian dalam jumlah yang besar) dari saham yang 

dijualnya. Adanya perbedaan atau selisih antara nilai return hasil peramalan dengan nilai 

return aktual ini disebabkan oleh ketidaknormalan pada model GARCH(1,1) dengan 

konstanta yang digunakan untuk meramalkan nilai return. Ketidaknormalan model hasil 

estimasi yaitu model GARCH(1,1) dengan konstanta disebabkan oleh tidak normalnya data 

nilai return harga tutup DJIA itu sendiri. Ada lima penyebab yang sering terjadi untuk data 

tidak normal yang menyebabkan model regresi untuk data tersebut menjadi tidak normal 

yaitu : 

1. Data ekstrim 

2. Tumpang tindih dari dua atau lebih proses 

3. Kurangnya data diskriminan 

4. Data yang diurutkan 

5. Nilai mendekati nol. 



Perbedaan antara nilai return hasil peramalan dengan nilai return aktual akan berakibat 

banyaknya investor kecewa karena keuntungannya tidak sesuai dengan yang diramalkan, 

bahkan tidak sedikit investor mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Model ARCH/GARCH yang sesuai untuk menggambarkan pergerakan volatilitas 

pada data nilai return harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) adalah model 

GARCH(1,1) dengan konstanta. Adapun persamaan hasil estimasi model GARCH(1,1) 

dengan konstanta adalah sebagai berikut : 

     
                              

            
           

  

Hasil ramalan nilai return harga tutup Dow Jones Industrial Average (DJIA) dalam waktu 15 

hari ke depan dengan menggunakan model GARCH(1,1) dengan konstanta secara berturut-

turut dari hari pertama sampai hari ke-15 adalah 0.004458155, 0.004774945, 0.005037773, 

0.005258634, 0.005445951, 0.005605927, 0.005743290, 0.005861738, 0.005964228, 

0.006053159, 0.006130503, 0.006197901, 0.006256725, 0.006308139, 0.006353127. Dari 

hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai return hasil peramalan dan nilai return 

aktual sama-sama pasitif tetapi kedua nilai return tersebut tidak sama besarnya. Selisih antara 

nilai return hasil ramalan dengan nilai return aktual yang bernilai positif berkisar antara 

0,001305210 sampai 0,017725055 yaitu pada hari ke-1, 2, 4, 8, ,12, 13, 14, 15. Perbedaan 

nilai return yang sangat signifikan dalam 15 hari yang diramalkan terletak pada hari ke-3, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, karena pada hari-hari tersebut nilai return aktual negatif sedangkan nilai 

return hasil peramalan positif. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah solusi yang dapat mengatasi ketidaknormalan pada model GARCH(1,1) dengan 

konstanta. Solusi-solusi yang dapat mengatasi ketidaknormalan pada model tersebut antara 

lain : 

1. Solusi untuk mengatasi masalah data ekstrim pada model ARCH/GARCH data runtun 

waktu yang tidak normal adalah mencari model subset ARCH/GARCH yang merupakan 

himpunan bagian dari model ARCH/GARCH terbaik 

2. Untuk mengatasi bimodal atau multimodal pada data runtun waktu yang disebabkan oleh 

tumpang tindih dari dua atau lebih proses dalam pengumpulan data adalah stratifikasi data 

3. Kurangnya data diskriminan dapat diatasi dengan mengubah sistem pengukuran yang 

lebih akurat atau dengan mengumpulkan lebih banyak data 



4. Data yang diurutkan dari data yang dikumpulkan dalam waktu perdetik tidak bisa 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga untuk penelitian lebih lanjut data yang 

digunakan adalah data yang dikumpulkan dalam waktu perdetik langsung 

5. Untuk mengatasi masalah data yang mendekati nol, solusi yang bisa dipakai adalah 

mentransformasikan data tersebut dengan menggunakan transformasi Box-Cox. 

Saran terakhir untuk pembaca terutama di kalangan peneliti dan pialang saham secara 

fundamental bahwa apabila model ARCH/GARCH yang digunakan dalam meramalkan nilai 

return di masa yang akan datang tidak memenuhi uji statistik pada model ARCH/GARCH 

terbaik, maka hasil ramalan nilai return akan mengalami kesalahan, sehingga risiko 

berinvestasi pada saham tersebut sangat besar. 
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