
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Permasalah umum yang sering dijumpai dalam studi literatur keuangan adalah 

volatilitas untuk returns aset. Aset yang digunakan dalam studi ini yaitu kurs beli mata uang 

asing terhadap rupiah. Volatilitas, seperti untuk indeks saham dan nilai tukar, sering 

didefinisikan sebagai suatu ukuran risiko sekuritas (surat berharga) nerdasarkan fluktuasi 

nilai dari returns aset.Abdalla dan Winker (2012) mendefinisikan volatilitas sebagai suatu 

ukuran statistik dari penyebaran returns untuk indeks pasar atau sekuritas tertentu dan hal 

tersebut dapat diukur menggunakan simpangan baku dari returns. Beberapa penelitian teoritis 

dan empiris menunjukkan bahwa nilai volatilitas yang tinggi dari returns kurs menyebabkan 

risiko yang lebih tinggi bagi pedagang. Dalam penelitian ini, volatilitas dari returns aset lebih 

diperhatikan, karena returns memiliki sifat empiris yang stasioner. 

Mengikuti hal ini, Engle (1982) mengusulkan suatu model volatilitas ARCH 

(autoregressive conditional heteroscedasticity) yang telah banyak digunakan dalam studi 

literatur keuangan. Bollerslev (1986) memperumum model tersebut menjadi model GARCH 

(generalized ARCH). 

Dalam studi ini, akan dipelajari aplikasi dari spesifikasi-spesifikasi model APARCH 

(asymetric power GARCH) yang diperkenalkan oleh Ding dkk. (1993) untuk error 

berdistribusi normal. Penggunaan model APARCH dalam studi ini dikarenakan model 

ARCH dan GARCH gagal dalam mengakomodasi leverage effect, walaupun telah berhasil 

mengakomodasi clustering volatility dan fat tail leptokurtosis. Model-model khusus yang 

dapat diperoleh dari model APARCH dibandingkan berdasarkan data riil guna memperoleh 

model yang paling sesuai dengan data yang diamati. Data yang digunakan adalah data kurs 

beli EUR dan JPY terhadap IDR atas periode harian dari Januari 2009 – Desember 2014, 

seperti yang digunakan oleh Safrudin dkk. (2015), Salim dkk. (2015), dan Saputri dkk. 

(2015). Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter model adalah 

ARWM (adaptive random walk Metropolis) dalam algoritma MCMC. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dicakup dalam studi ini 

adalah 

1. Bagaimana mengestimasi model APARCH dengan menggunakan metode ARWM 

dalam algoritma MCMC? 

2. Manakah model khusus dari APARCH yang lebih sesuai berdasarkan data riil yang 

diamati. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Menyajikan algoritma untuk mengestimasi model APARCH. 

2. Mendapatkan model yang paling sesuai berdasarkan data riil yang diamati. 



 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang disajikan pada penelitian ini antara lain : 

1. Data yang digunakan adalah data kurs beli EUR dan JPY terhadap IDR atas periode 

harian dari Januari 2009 – Desember 2014, seperti yang digunakan oleh Safrudin 

dkk. (2015), Salim dkk. (2015), dan Saputri dkk. (2015). 

2. Model volatilitas returns yang digunakan adalah model APARCH dengan lag     

dan     . 


