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MOTTO 

 

“ Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu  

akan ditambahkan kepadamu “ 

(Matius 6:33) 

 

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku ” 

(Filipi 4:13) 

 

“Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-

Nya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang 

tangannya”  

(Mazmur 37:23-24) 

 

 

Forcasting is an art, as well as a science 
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1. Pendaluluan  

 

Kita mengetahui  bahwa saat ini negara Indonesia merupakan negara berkembang 

dan membutuhkan banyak sekali  pembangunan di segala sektor, namun yang menjadi 

kedala  adalah kekurangan dana. Dalam hal ini para ini para investor berperan penting 

dalam penanaman saham. Dalam dunia saham, pasar modal merupakan peranan penting 

dalam pengambilan keputusan para investor untuk menanamkan modal atau saham mereka 

dalam suatu negara. Pasar model memiliki peran strategis dalam perekonomian modern. 

Sehingga pasar modal disebut juga sebagai indikator utama perekonomiaan negara. 

Pergerakan indeks harga saham di suatu negara dapat dijadikan sebagai salah satu tolak 

ukur untuk melihat kondisi perekonomian negara tersebut. Indeks harga saham suatu 

negara yang mengalami penurunan dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian negara 

tersebut yang sedang mengalami permasalahan, sebaliknya indeks harga saham yang 

mengalami peningkatan bisa mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian di 

negara tersebut.  

Dalam makalah pertama berisi tentang cara peramalan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG seperti pasar 

saham DJIA (US), pasar saham NIKKEI (Jepang), pasar saham SHANGHAI (China) dan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Maka digunakan metode OLS-ARCH/GARCH 

dalam memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam membantu para 

investor dalam menentukan portofolionya. Metode ARCH/GARCH digunakan untuk 

mengatasi varian residuals yang bersifat heterokedatisitas atau residuals tidak konstan yang 

biasanya ditemukan pada data keuangan. 

Dengan metode OLS-ARCH/GARCH dapat memprediksi IHSG dengan tingkat 

kesalahan yang cukup kecil dibawah 5 %.  Nanum tidak berhenti dengan metode OLS-

ARCH/GARCH saja. Dalam makalah yang kedua ditambahkan satu metode lagi yaitu 

metode ARIMA dan kemudian dibandingkan berdasarkan keakurat prediksinya dengan 

metode OLS-ARCH/GARCH. Memang tidak ada metode yang dijamin ketepatanya dalam 

memprediksi pergerakan IHSG 100% dikarenakan kita tidak dapat memprediksi masa 

depan secara tepat. Namun kita masih dapat mencari metode yang lain yang mempunyai 

tingkat kesalahan mendekati 0%.  Diharapkan dari makalah ini dapat memperkaya upaya-
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upaya yang dilakukan unutk memprediksi IHSG agar dapat bermanfaat bagi para investor 

dalam menempatkan investasi portofolionya. Dengan adanya peramalan atau prediksi, 

sangat diperlukan untuk memantau pergerakan indeks harga saham yang akan datang. 

Sehingga investor mempunyai pertimbangan yang lebih kuat dengan adanya prediksi ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




