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ABSTRAK 

 

Dalam penelitian ini return saham pada pergerakan saham dianalisa 

menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). Data yang digunakan diperoleh dari 

perusahaan asuransi Asuransi Bina Dana Arta Tbk. dari tanggal 1 Febuari 2012 hingga 31 

Januari 2013  yang diunduh dari website  www.yahoo.finance.com. Karena  keluaran FFT 

merupakan sebuah frekuensi maka yang dianalisa frekuensi terhadap risiko saham. Hasil 

penelitian menunjukan semakin tinggi frekuensi maka semakin besar pula nilai risiko 

yang diperoleh. Lebih lanjut frekuensi yang dihasilkan dari deret Fourier juga 

menunjukkan konsekuensi risiko yang sama yaitu frekuensi yang tertinggi dari data juga 

menjelaskan risiko yang terbesar hasil menunjukan pada periode (25/4/2012 – 8/5/2012). 

Penelitian kedua tentang data hasil Fuorier dimodelkan secara stokastik yaitu 

return dan volume sebagai kombinasi linear antara rata-rata dan standar deviasi dengan 

bobot kombinasi linier divariasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa data  yang 

mempunyai frekuensi tertinggi terdapat pada data ke-7 dengan resiko terbesar yaitu pada 

periode (25/4/2012 – 8/5/2012).  

Jadi dapat disimpulkan kedua cara yang digunakan pada penelitian menunjukan 

hasil yang sama yaitu resiko terbesar terdapat pada periode (25/4/2012 – 8/5/2012).  
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ABSTRACT 

 

In this study stock returns on stock movements is analyzed using the Fast Fourier 

Transform (FFT). The closing value and volume on the insurance company Asuransi Bina 

Dana Arta Tbk. from 1 February 2012 to 31 January 2013 is used and available at 

www.yahoo.finance.com. Because the FFT output is a frequency. Therefore, the analysis 

of the frequency of stock risk. The finding indicatet the higher the frequency, the greater 

the risk that the value obtained. Further frequency generated from the Fourier series also 

shows the consequences of the same risks that the highest frequency of the data also 

explain the results showed the greatest risk in the period (25.04.2012 - 08.05.2012). 

In second study the data return and volume  is stokastically metode as a linear 

combination between the average and standard deviation of the linear combination 

weights varied. The results showed that the data has the highest frequency of the data 

contained on the 7th with the greatest risk in the period (25.04.2012 - 08.05.2012) 

So it can be concluded that both methods are used showed similar results that are 

at greatest risk period (25.04.2012 - 08.05.2012). 
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PENDAHULUAN 

 

Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi yang banyak dipilih para 

investor. Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan 

aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan harapan jumlah yang lebih besar.  

Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan  bagi investor. 

Nilai saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan tetapi mempunyai resiko 

yang tinggi. Dalam pergerakan  nilai saham mengalami perubahan naik turun dari satu 

waktu ke waktu yang lain. Karena pergerakan harga saham merupakan suatu data runtun 

waktu maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pada periode berapakah risiko 

yang terbesar. 

Untuk mengetahui periode yang mempunyai risiko yang terbesar diselesaikan 

dengan dua tahap penelitian. Pada tahap pertama dicari frekuensi yang tertinggi 

menggunkakan Fast Fourier Transform,keluaran Fast Fourier Transform berupa 

frekuensi. Frekuensi  tersebut  digunakan untuk menentukan risiko pada perusahaan 

asuransi. Penelitian ini dituangkan pada makalah “Analisa fluktuasi saham menggunakan 

Fast Fourier Transform” Dipublikasikan pada Seminar Nasional Matematika dan 

Pendidikan Matematika 2013 yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Matematika 

FMIPA UNY 18 Mei 2013.   

Sedangkan untuk tahap kedua, data volume hasil Fuorier akan dimodelkan secara 

stokastik sebagai kombinasi linear antara rata-rata dan standar deviasi dengan bobot 

kombinasi linier divariasi. Bobot kombinasi  tersebut dicari dengan metode kuadrat 

terkecil. Untuk tahap dua ini dituangkan pada makalah “Analisa Saham menggunakan 

Transformasi Fourier Stokastik” Dipublikasikan pada Seminar Nasional Matematika dan 

Pendidikan Matematika 2013 yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Matematika 

FSM UKSW 15 Juni 2013.   

Dalam dua penelitian ini data yang  digunakan adalah data saham perusahaan 

Asuransi Bina Dana Arta Tbk. pada periode 1 Febuari 2012 hingga 31 Januari 2013 yang 

diunduh dari www.yahoo.finance.com 

 

Rumusan Masalah  

 

Bagaimana mengetahui frekuensi dan periode saham perusahaan asuransi dengan 

risiko terbesar menggunakan metode Fast Fourier Transform? 
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Tujuan  

 

1. Mendapatkan frekuensi yang tertinggi dari nilai saham perusahan asuransi 

yang dinyatakan dalam bentuk return. 

2. Mendapat risiko terbesar dari frekuensi tertinggi nilai saham perusahaan 

asuransi. 

 


