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Abstract

The general problem in pricing option is determining volatility
from the market price, called the implied volatility. This article presents
numerical solutions to pricing option using bisection and Newton-
Raphson methods. MATLAB programs are given that implement the above
methods for computing the implied volatility. Calculating the implied
volatility for call and put on ERIC B stock with different maturities shows
that the implied volatility is time–dependent, and the volatility curve is
“smile”. Volatility value obtained for Bid is always less than Ask for
each strike price.
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1. Pendahuluan

Salah satu kelompok dalam financial derivative, kontrak yang disepakati
untuk menjual atau membeli suatu aset (contohnya: saham, komoditas, dan
mata uang) adalah opsi (option). Terdapat dua jenis opsi dasar yaitu Eropa dan
Amerika. Dalam artikel ini akan didiskusikan opsi Eropa, khususnya opsi saham
(stock).

Opsi Eropa (European Option) adalah suatu opsi yang memberikan hak
kepada holder (pemilik opsi) untuk membeli (call) atau menjual (put) suatu
aset dari writer (penjual opsi) dengan harga tertentu K pada waktu tertentu T
[1]. K dikenal sebagai strike price dan T sebagai maturity time (expiry date)
dari opsi. Opsi memberikan suatu hak, bukan kewajiban, dan karena itu
mempunyai nilai. Sebagai contoh, untuk opsi call jika pada saat T aset dapat
dibeli dengan harga yang lebih murah daripada K maka opsi tidak akan di-
exercise (digunakan). Sebaliknya jika harga aset S lebih besar dari K maka
holder akan meng-exercise opsi dan secepatnya menjual aset ke pasar aset
(asset market) yang akan memberikan payoff (hasil) sebesar S – K. Di sisi
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lain, penjual opsi berkewajiban untuk menjual aset yang diminta pada saat T
dengan harga K. Hal ini menyebabkan risiko kerugian, karena itu penjual opsi
harus mengganti kerugian dengan cara memberi harga pada opsi.

Dalam penghitungan rumus harga opsi, khususnya rumus Black-Scholes,
yang tidak diketahui hanyalah parameter deviasi standar dari aset [2]. Jadi,
masalah umum dalam penentuan harga opsi adalah mencari implied volatility.
Opsi yang dipilih adalah suatu opsi call pada Nordic Stock Exchange. Akan
diperiksa bagaimana implied volatility tergantung pada strike price, sehingga
untuk sembarang harga aset saat ini dipilih strike price-strike price yang berbeda
tetapi mempunyai time to maturity yang sama. Akan diobservasi juga terhadap
beberapa time to maturity yang ditawarkan.

2.   Penghitungan Implied Volatility pada Opsi

Penentuan harga opsi merupakan salah satu dari banyak topik komputasi
keuangan. Untuk opsi Eropa, terdapat rumus Black-Scholes yang sangat
terkenal yang secara eksplisit memberikan harga opsi tanpa dividend [2]:
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Disini   = T – t dinamakan time to maturity. Parameter r adalah risk free
interest rate dan parameter s dinamakan volatility (deviasi standar) dari aset.

Dari parameter-parameter S, K, r, T – t, dan  hanya parameter  yang
tidak dapat diobservasi secara langsung (tidak diketahui). Terdapat dua
pendekatan untuk menentukan volatility harga aset [3], yaitu estimasi dari data
historis dan estimasi dari harga opsi saat diperdagangkan di pasar (yang
dinamakan implied volatility). Untuk estimasi kedua, sebagai contoh diberikan
Cp adalah harga opsi menurut pasar, maka secara matematis perlu diselesaikan
masalah

    p
tTr CdNeKdNS  

2
)(

1 (6)
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Sayang sekali bahwa persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian bentuk
tertutup, yang artinya persamaan harus diselesaikan secara numeris untuk 
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[1]. Dalam hal ini trial and error dalam spreadsheet, metode bagi dua atau
metode Newton dapat digunakan [3].

Diperhatikan untuk opsi call. Diketahui bahwa derivatif C terhadap ,
dinamakan vega, adalah
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yang nilainya jelas selalu positif, dan karena C() adalah kontinu maka C()
monoton naik pada [0,). Karena itu persamaan (6) mempunyai penyelesaian
tunggal jika hanya jika [2]

  SCS-Ke p
tTr  0,maks )( (9)

Selanjutnya diasumsikan bahwa kondisi (8) selalu dipenuhi.
Metode yang cukup cepat dan akan (hampir) selalu menemukan

penyelesaian untuk kasus di atas adalah rumus Newton-Raphson untuk mencari
akar dari suatu persamaan dalam variabel tunggal. Dalam metode tersebut
terdapat masalah bagaimana memilih nilai awal  yang cukup untuk menjamin
konvergen monoton sepanjang call dihitung secara tepat sehingga F() = 0
mempunyai penyelesaian. Aplikasi metode Newton-Raphson dalam
menghitung implied volatility pada opsi call adalah dengan mengambil nilai
awal
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 Algoritma Newton-Raphson untuk Implied Volatility 
Input: fungsi F(), tebakan awal 0, kenaikan del dan batas toleransi tol. 
Output: * sedemikian hingga F(*) = 0. 
Langkah-langkah: 

Ketika del  tol, maka: 
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 maka * = , berhenti; 

jika tidak maka diambil 0 =  dan proses diulang. 

Pada opsi put, diketahui nilai awal yang tepat untuk  pada metode New-
ton-Raphson. Karena itu, untuk menghitung implied volatility pada opsi put,
akan digunakan metode pengurang bagi dua dengan domain  (0,). Selain
itu dipunyai batas atas dan bawah untuk harga opsi put pasar Pp yaitu [2]
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 Algoritma Bisection untuk Implied Volatility 
Input: fungsi F(), interval [a, b] dimana F(a)F(b) < 0, dan batas 
toleransi tol. 
Output: * sedemikian hingga F(*) = 0. 
Langkah-langkah: 

Diambil L = a, R = b. 
Ketika L – R  tol, maka 

(i) dihitung 
2

RL  
 ; 

(ii) jika F()  0, maka dibentuk 
L = a, R = n jika F(L)F(n) < 0; atau 
L = n, R = b jika F(L)F(n) > 0; 

(iii) hitung  L – R, proses diulang. 
 

3. Penggunaan Data Real: Opsi Eropa pada ERIC B

Dipilih data saham Ericsson, ERIC B, yang diambil pada tanggal 8 Mei
2007 untuk mengilustrasikan penghitungan implied volatiliy. Data tersebut
diperoleh dari website omxgroup.com/nordicexchange.

Diketahui bahwa harga ERIC B saat data diambil adalah 26.40. Rumus
Black-Scholes juga meminta interest rate r sebagai parameter. Ini diambil
sebagai rate dari zero coupon bond lima tahun, yang dapat diperoleh dari
www.stockholmsborsen.se sebesar 3.05%.

Di bawah ini adalah data beberapa harga opsi yang expiry pada tahun
2007. Dengan mengambil satu tahun ada 256 hari bisnis, dipunyai: t  = 0.03125
tahun (untuk expiry date 18 Mei), t  = 0.106 tahun (untuk expiry date 15 Juni),
dan t = 0.203125 tahun (untuk expiry date 20 Juli).

Tabel 1 Data Harga Opsi pada ERIC B

Metode Newton-Raphson dan Bagi Dua (Nugroho)



34

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 4. No. 1, Februari 2007: 1-100

4. Implementasi dan Hasil

Versi MATLAB dari penghitungan implied volatility pada opsi Eropa untuk
saham ERIC B menggunakan Metode Newton-Raphson dan bagi dua
didemonstrasikan pada bagian ini.

4.1 Kode untuk Penghitungan Harga Opsi
Pertama kali diimplementasikan rumus Black-Scholes (1) dan (2), yang

merupakan bagian dari fungsi F() di persamaan (7). Berikut ini kode
penghitungan harga opsi dimana semua parameternya diketahui.

function [C,vegaC,P]=opsiEropa(S0,K,r,tau,sigma)
% opsiEropa menghitung harga opsi Eropa dengan
% rumus Black-Scholes.
% Input: S0=harga aset saat ini, K=strike price,
%        r=risk free interest rate, tau=time to maturity
% Output: Harga C, dC/dsigma, dan P
if tau>0
    d1=(log(S0/K)+(r+0.5*sigma^2)*(tau))/
(sigma*sqrt(tau));
    d2=d1-sigma*sqrt(tau);
    N1=0.5*(1+erf(d1/sqrt(2)));
    N2=0.5*(1+erf(d2/sqrt(2)));
    C=S0*N1-K*exp(-r*(tau))*N2;
    vegaC=S0*sqrt(tau)*exp(-0.5*d1^2)/sqrt(2*pi);
    P=C+K*exp(-r*tau)-S0;
else
    C=max(S0-K,0);
    vegaC=0;
    P=max(K-S0,0);
end

4.2 Penghitungan Implied Volatility untuk Call
Metode Newton-Raphson untuk menghitung implied volatility pada opsi

call Eropa diimplementasikan dalam fungsi MATLAB di bawah ini.
function hasil=VolCallNewton(S0,K,Cp,r,tau,tol)
% Input: S0, K=vektor strike price, Cp=vektor harga opsi
menurut
%        pasar, r, tau, tol=toleransi galat
% Output: matriks [K C]
hasil=[];
for i=1:length(K)
    sigma0=sqrt(2*abs((log(S0/K(i))+r*tau)/tau));
    sigma=sigma0;
    del=1; % galat awal agar iterasinya berjalan
    while del>=tol
        [C,vegaC,P]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,sigma);
        del=(C-Cp(i))/vegaC;
     [C,vegaC,P]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,sigma);
        del=(C-Cp(i))/vegaC;
        sigma=sigma-del;
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        del=abs(del);
    end
    hasil=[hasil; K(i) sigma];
end

Menjalankan VolCallNewton dengan parameter-parameter yang diketahui di
bagian 3, diperoleh nilai-nilai implied volatility yang disajikan pada Tabel 2.
Berikut ini diberikan contoh menjalankan fungsi untuk opsi call yang expiry
pada tanggal 18 Mei 2007.

>> K1=[19 20 21 26 27 28 29 30];
>> Cp1=[7.75 6.75 5.75 0.5 0.15 0.05 0.04 0.03];
>> hasil1=VolCallNewton(26.4,K1,Cp1,0.0305,0.03125,1e-4)

Dari hasil tersebut, selanjutnya dapat memplot implied volatility versus strike
price beserta curve fitting polinomial derajat dua, dengan perintah:

>> P=polyfit(K’,hasil(:,2),2); z=polyval(P,K’);
>> plot(K,vol,’o’,K,z),legend(‘vol’,’curfit’),
   xlabel(‘strike price’), ylabel(‘implied

volatility’),title([‘Call pada ERIC B dengan time to
maturity ‘ num2str(0.03125) ‘ thn’])

dan diperoleh  hasil seperti yang terlihat pada Gambar 1

Gambar 1 Kurva Volatility untuk Call yang Expiry 18 Mei 2007

Untuk opsi dengan data Bid dan Ask, ditampilkan plot dari hasil
menggunakan function plotvol berikut ini.

Metode Newton-Raphson dan Bagi Dua (Nugroho)
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function plotvol(bid,ask,tau)
% Input: bid dan ask berturut-turut adalah matriks hasil
untuk
%        Bid dan Ask yang diperoleh dari fungsi
VolCallNewton atau %        VolPutBagiDua, serta tau =
time to maturity
% Diambil curve fitting polinomial derajat dua.
K1=bid(:,1); vol1=bid(:,2);
K2=ask(:,1); vol2=ask(:,2);
P1=polyfit(K1,vol1,2); P2=polyfit(K2,vol2,2);
z1=polyval(P1,K1); z2=polyval(P2,K2);
plot(K1,vol1,’ro’,K1,z1,’r:’), hold on
plot(K2,vol2,’b*’,K2,z2,’b-’)
legend(‘volbid’,’curfitbid’,’volask’,’curfitask’)
xlabel(‘strike price’), ylabel(‘implied volatility’)
title([‘Call pada ERIC B dengan time to maturity ‘
num2str(tau) ‘ thn’])

Diperoleh kurva-kurva volatility untuk opsi call ERIC B yang disajikan pada
Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2 Kurva Volatility untuk Call yang Expiry 15 Juni 2007
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Gambar 3 Kurva Volatility untuk Call yang Expiry 30 Juni 2007

4.3 Penghitungan Implied Volatility untuk Put

Metode bagi dua untuk menghitung implied volatility pada opsi put Eropa
diimplementasikan dalam fungsi MATLAB di bawah ini.

Karena tidak mungkin mengambil interval [0, ) sebagai interval awal,
maka interval tersebut dipotong dengan mengambil interval awal [0.01, 0.5]
dan menggerakkan interval ke kanan karena terdapat kemungkinan bahwa
interval tersebut tidak memuat penyelesaian. Di sini tidak bisa diambil batas
kiri interval sama dengan nol karena dipunyai persamaan (3) yang meminta
0.

function hasil=VolPutBagiDua(S0,K,Pp,r,tau,tol)
% Input: S0, K=vektor strike price, Pp=vektor harga opsi
menurut
%        pasar, r, tau, tol=toleransi galat
% Output: matriks [K C]

hasil=[];
for i=1:length(K)
    a=0.001; b=0.5; % Batas awal kiri dan kanan untuk
sigma
    [Ca,vegaCa,Pa]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,a);
    [Cb,vegaCb,Pb]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,b);
    Fa=Pa-Pp(i); Fb=Pb-Pp(i); % Nilai fungsi F untuk batas
sigma
    % Kondisi dimana domain tidak memuat penyelesaian,
maka
    % domain diperbaiki dengan mengambil interval di
kanannya.

Metode Newton-Raphson dan Bagi Dua (Nugroho)
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 while sign(Fa)*sign(Fb)>0
        a=b; b=a+0.5;
        [Ca,vegaCa,Pa]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,a);
        [Cb,vegaCb,Pb]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,b);
        Fa=Pa-Pp(i); Fb=Pb-Pp(i);
    end
    % Memeriksa apakah lebar interval yang memuat
penyelesaian
    % sudah lebih kecil dari toleransi yang diinginkan.
    while b-a>=tol
        sigma=(a+b)/2;
        [Ca,vegaCa,Pa]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,a);
        [Cs,vegaCs,Ps]=opsiEropa(S0,K(i),r,tau,sigma);
        Fa=Pa-Pp(i); Fs=Ps-Pp(i);
        % Memperkecil interval yang memuat penyelesaian:
        if sign(Fa)*sign(Fs)<=0
            bts_ki=a; bts_ka=sigma;
        else
            bts_ki=sigma; bts_ka=b;
        end
        a=bts_ki; b=bts_ka;
    end
    hasil=[hasil; K(i) sigma];
end

Gambar 4 Kurva Volatility untuk Put yang Expiry 18 Mei 2007

Dengan menjalankan VolPutBagiDua seperti pada metode Newton-
Raphson diperoleh nilai-nilai implied volatility yang disajikan pada Tabel 2.
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Selanjutnya dapat dibangun kurva volatility untuk opsi put menggunakan
fungsi plotvol, dengan sedikit modifikasi pada ’title’, yang hasilnya disajikan
pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

Gambar 5 Kurva Volatility untuk Put yang Expiry 30 Juni 2007

Gambar 6 Kurva Volatility untuk Put yang Expiry 20 Juli 2007

Di bawah ini disajikan nilai-nilai implied volatility untuk opsi call dan
put pada saham ERIC B dari hasil penghitungan di atas. Tentu saja, jika rumus

Metode Newton-Raphson dan Bagi Dua (Nugroho)
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Black-Scholes valid, dalam arti diaplikasikan oleh penjual opsi, maka volatil-
ity akan bernilai sama untuk setiap strike price.

Tabel 2 Implied Volatility untuk Saham ERIC B

5. Simpulan

Dari hasil di bagian 4 diamati bahwa kurva volatility-nya adalah “smile”,
yaitu parabola. Itu berarti bahwa untuk strike price yang nilainya jauh dari
harga saham saat pembelian opsi maka nilai volatility-nya cenderung lebih
besar, kecuali dalam kasus ini adalah untuk Bid pada opsi call. Terlihat juga
bahwa nilai-nilai volatility untuk Bid berubah-ubah dalam interval yang lebih
kecil daripada Ask, yang ditunjukkan dengan smile yang “pendek”. Selain itu
secara keseluruhan, nilai volatility untuk Bid selalu lebih kecil daripada Ask
untuk setiap strike price.
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