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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Volatilitas adalah pola ragam variansi dari data deret waktu terutama data keuangan 

(Engle, 2004), seperti nilai tukar mata uang. Semakin besar volatilitas, semakin besar pula 

pergerakan nilai tukarnya. Volatilitas menunjukkan besarnya selisih antara fluktuasi naik dan 

fluktuasi turun dari nilai tukar mata uang. Dalam studi keuangan, volatilitas diperhatikan 

pada returns aset daripada harga aset karena returns memiliki sifat empiris yang tidak 

berautokorelasi. Studi ini menggunakan mean-corrected returns yang didefinisikan: 
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dengan tS  adalah harga aset pada saat t.  

Model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) merupakan salah satu 

model untuk mendeskripsikan volatilitas suatu data deret waktu dan dapat mengatasi 

permasalahan variansi error yang tidak konstan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Engle pada tahun 1982. Model ARCH dengan lag p (dinotasikan dengan ARCH(p)) dapat 

dituliskan sebagai berikut: 
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Safrudin et al. (2015) telah mendiskusikan model ARCH(1) untuk volatilitas yang 

berdistribusi normal dan student-t. Model baku untuk ARCH(1) dinyatakan dalam bentuk: 
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Model yang disajikan oleh Safrudin et al. (2015) sudah mengakomodasi eksistensi dari 

fat−tailedness tetapi belum mengakomodasi skewness dalam returns. Karena itu, studi ini 

mengaplikasikan dua distribusi yang mengakomodasi fat−tailedness dan skewness yaitu 

noncentral student-t (Johnson et al. (1995)) dan skewed student-t (Nakajima & Omori 

(2012)), dan selanjutnya membandingkannya dengan hasil dari Safrudin et al. (2015). Disini 

model diestimasi dengan menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang 

memberi kerangka dimana banyak masalah yang kompleks dapat dianalisis dengan 

menggunakan software umum (Gilks et al. (1996)). Studi empiris dari model volatilitas 
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dilakukan dengan menggunakan data riil nilai beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) 

terhadap Indonesian Rupiah (IDR) atas periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2014. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam studi ini yaitu: 

(i) Bagaimana mengestimasi volatilitas pada model ARCH(1) dengan menggunakan 

metode MCMC dan mengaplikasikannya untuk kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro 

(EUR) terhadap Indonesian Rupiah (IDR). 

(ii) Bagaimana perbandingan hasil estimasi volatilitas pada model ARCH(1) untuk returns 

error berdistribusi normal, Student-t, noncentral Student-t, dan skewed Student-t. 

 

3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari studi ini yaitu: 

(i) Menyediakan algoritma MCMC untuk mengestimasi model ARCH(1) untuk returns 

dengan error berdistribusi noncentral Student-t, dan skewed Student-t. 

(ii) Mendapatkan model ARCH(1) untuk volatilitas dimana returns error berdistribusi 

noncentral Student-t, dan skewed Student-t. 

(iii)Mendapatkan perbandingan hasil estimasi model ARCH(1) untuk returns error yang 

berdistribusi normal, Student-t, noncentral Student-t, dan skewed Student-t. 

 

4. Batasan Masalah 

    Studi ini mempunyai batasan-batasan seperti berikut: 

(i) Studi ini difokuskan pada data kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) terhadap 

Indonesian Rupiah (IDR) atas periode Januari 2009–Desember 2014.  

(ii) Penghitungan menggunakan alat bantu Matlab R2012a. 

 

5. Ralat 

Makalah 1: halaman ke−4 baris ke−6 dari bawah tertulis “a, b, z, dan ”, seharusnya “a0, b0, 

z0, dan 0”. 

Makalah 1: halaman ke−5 baris ke−6 dari bawah tertulis “z”, seharusnya “z0”. 

Makalah 2: halaman ke−2 kolom 1 baris ke−1 dari bawah “   VZZk z   , ”, 

seharusnya “   VZZk z    , ”. 
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Notasi: 

 : Menyatakan distribusi normal 

 : Menyatakan distribusi normal terpotong pada [a,b] 

 : Menyatakan distribusi inverse gamma 

eksp : Menyatakan distribusi eksponensial 

 : Menyatakan distribusi gamma 


