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Abstrak 

Permasalahan umum yang sering dijumpai dalam studi literatur keuangan adalah volatilitas 

untuk returns aset. Model volatilitas yang diperhatikan dalam studi ini yaitu spesifikasi-spesifikasi 

APARCH (asymmetric power autoregressive conditional heteroskedasticity) univariat yang berbeda-

beda, sedangkan aset yang diperhatikan yaitu kurs beli mata uang asing terhadap rupiah. Model 

diestimasi menggunakan metode adaptive random walk Metropolis (ARWM) dalam algoritma Markov 

chain Monte Carlo (MCMC) dan diaplikasikan untuk data returns kurs beli Euro (EUR) dan Japanese 

Yen (JPY) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dalam periode harian dari Januari 2009 sampai 

Desember 2014. Hasil empiris yang didasarkan pada nilai log posterior likelihood menunjukkan 

bahwa model volatilitas yang paling sesuai untuk kedua returns kurs jual yaitu APARCH(1,1) dengan 

estimasi pangkat (power) volatilitas sama dengan 1,13 untuk returns EUR dan 1,089 untuk returns 

JPY. Dalam kasus tersebut diperoleh bahwa hanya efek pangkat (Taylor) yang signifikan secara 

statistik (pada tingkat 1%) dalam returns EUR. Sementara itu, dalam returns JPY, efek leverage dan 

efek pangkat (Taylor) adalah signifikan secara statistik pada tingkat 1%. 

 

Kata kunci: APARCH, ARWM, kurs beli, MCMC, volatilitas returns 

 

A. Pendahuluan 

Volatitilitas returns aset merupakan suatu 

topik yang telah lama ada di dalam studi 

literatur keuangan. Volatilitas, seperti untuk 

indeks saham dan nilai tukar, sering 

didefinisikan sebagai suatu ukuran risiko 

sekuritas (surat berharga) berdasarkan fluktuasi 

nilai dan returns aset. Abdalla dan Winker 

(2012) mendefinisikan volatilitas sebagai suatu 

ukuran statistik dari penyebaran returns untuk 

indeks pasar atau sekuritas tertentu dan itu 

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. 

 Secara umum, runtun data returns 
keuangan berfrekuensi tinggi (seperti 
mingguan, harian, atau menit) bersifat 
heteroskedastik, artinya bahwa nilai volatilitas 
berubah-ubah setiap waktu. Berdasarkan hal 
tersebut, Engel (1982) mengusulkan model 
ARCH (autoregressive conditional 

heteroscedasticity) yang telah banyak 
digunakan dalam studi literatur keuangan. 
Model tersebut diperumum oleh Bollerslev 
(1986) menjadi model GARCH (generalized 
ARCH).  

Model ARCH dan GARCH berhasil 

mengakomodasi pengelompokan volatilitas 

(clustering volatility) dan fat tail leptokurtosis, 

namun gagal dalam mengakomodasi leverage 

effect yang merupakan kejadian umum di pasar 

keuangan. Suatu model yang merupakan 

generalisasi dari GARCH dan mengakomodasi 

ketiga faktor tersebut yaitu model asymmetric 

power GARCH atau dikenal sebagai model 

APARCH yang diperkenalkan oleh Ding dkk. 

(1993). Lebih lanjut, Danielsson (2011) 

menyatakan bahwa model APARCH 

mengkombinasikan dua efek: (1) leverage 

effect: asimetris dalam hal pengaruh kuat dari 

returns positif atau negatif, dan (2) 

membolehkan fleksibilitas pangkat dalam 

penghitungan volatilitas.  



Hal yang umum dari semua aplikasi yang 

berhubungan dengan model APARCH yaitu 

bahwa model tersebut diestimasi dengan 

menggunakan metodel maximum likelihood 

estimation dan metode numerik untuk 

mendekati derivatif dari fungsi likelihood. 

Dalam studi ini, beberapa tipe dari model 

APARCH diaplikasikan untuk data kurs beli 

EUR dan JPY atas periode harian dari Januari 

2009 sampai Desember 2014, seperti yang 

digunakan oleh Safrudin dkk. (2015), Salim 

dkk. (2016), dan Saputri dkk. (2016). Di sini 

parameter-parameter model diestimasi 

menggunakan metode ARWM dalam algoritma 

MCMC. Lebih lanjut tipe-tipe APARCH 

dibandingkan berdasarkan nilai estimasi 

marginal likelihood untuk mendapatkan model 

yang paling sesuai untuk setiap data. 

 

B. Metode Penelitian 

B.1 Data Pengamatan 

Berdasarkan Salvatore (2013), terdapat 

tiga mata uang yang dominan dalam 

perdagangan internasional, yaitu USD, EUR, 

dan JPY. Dalam studi ini data yang digunakan 

adalah EUR dan JPY karena returns dari kurs 

beli USD terhadap IDR berautokorelasi (tidak 

sesuai dengan asumsi returns). Data diambil 

dari laman BI (http://www.bi.go.id) atas 

periode harian dari Januari 2009 sampai 

Desember 2014, tidak termasuk akhir pekan 

dan hari libur. 

B.2 Model  

Berdasarkan asumsi di pasar keuangan 

bahwa harga aset mengikuti gerak Brown 

geometrik, returns dapat dinyatakan sebagai 

berikut (Tsay, 2005): 

  
    (

  
    

)           (    
 )  

dimana   adalah rata-rata returns dan    
mempresentasikan harga aset pada waktu  . 
Selanjutnya, studi ini menggunakan mean-

corrected returns yang didefinisikan dalam 

persen seperti berikut: 
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Dicatat bahwa asumsi umum untuk returns 

yaitu tidak berautokorelasi. 

Suatu model yang lebih fleksibel 

daripada model GARCH yaitu model APARCH 

yang mengganti   
  di model GARCH dengan 

  
 , dimana    . Dinamika model 

APARCH(p,q) untuk volatilitas bersyarat 

dinyatakan seperti berikut: 
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dengan          ,    ,     ,     , 

    dan        . Dalam hal ini,   and   

berturut-turut adalah koefisien-koefisien dari 

model ARCH dan GARCH,   menyatakan efek 

leverage antara volatilitas dan returns ketika 

   , dan   adalah pangkat volatilitas atau 

efek Taylor (menurut Taylor (1986)) ketika   
 , yang menyatakan selisih autokorelasi sampel 

dari returns mutlak atau kuadrat. 

Efek dari      atas    adalah melalui 

fungsi    (    )  di mana    (    )  

 |    |        . Ketika    , maka 

   (     )     (    ) untuk setiap nilai 

      , artinya informasi negatif (bad news) 

dari return kemarin mempunyai efek yang lebih 

kuat pada volatilitas saat ini daripada informasi 

positif (good news) dari return kemarin. Jika 

   , maka    (    )     (     ), yang 

berarti bahwa informasi positif dari returns 

kemarin mempunyai efek yang lebih kuat pada 

volatilitas saat ini daripada informasi negatif 

dari return kemarin. 

Beberapa model khusus yang dapat 

diperoleh dari model APARCH (Laurent, 

2003): 

 Ketika    ,    , dan    , maka 
diperoleh model ARCH. 

 Ketika     dan    , maka diperoleh 
model GARCH. 

 Ketika     dan    , maka model 
diperoleh model TS-GARCH. 

 Ketika    , maka diperoleh model GJR-
GARCH. 

 Ketika    , maka diperoleh model 
TARCH. 

 Ketika     dan    , maka diperoleh 
model NARCH. 

Model-model di atas selanjutnya diaplikasikan 
pada data riil dan dibandingkan kesesuaiannya. 
Secara khusus, studi ini mengambil     dan 
   . Melalui aplikasi model GARCH(1,1), 
Ruppert (2011) menunjukkan secara empiris 
bahwa fungsi autokorelasi menurun secara 
lambat setelah satu lag dan menjadi alasan 
utama kenapa model bertipe GARCH 



dicocokkan dengan autokorelasi lag-1 dalam 
banyak runtun waktu keuangan. 

 

B.3 Metode MCMC untuk APARCH(1,1) 

Nugroho (2014) menuliskan bahwa 

implementasi metode MCMC melibatkan dua 

langkah. Pertama, membangun rantai Markov. 

Kedua, menggunakan metode Monte Carlo 

untuk meringkas distribusi posterior pada 

parameter sebagai keluaran MCMC. 

Dimisalkan    (           ) dan 

  (       ). Berdasarkan aturan Bayes, 

distribusi posterior gabungan dari 

parameter bersyarat pada observasi 

dinyatakan seperti berikut: 
 ( |   )   ( | ) ( ) 

di mana, 

 ( | )  ∏
 

√    
 
   . 

  
 

   
 /

 
      

dan  ( ) adalah distribusi prior untuk    
 Metode MCMC banyak digunakan 

untuk melakukan estimasi dalam studi literatur 

keuangan. Salah satu metode MCMC yang 

banyak digunakan adalah random walk 

Metropolis (RWM) yang kemudian diperbaiki 

efisiensinya dalam metode ARWM. Dalam 

penggunaan ARWM, dimisalkan yn sebagai 

suatu barisan bilangan riil. Algoritma ARWM 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

(i) Inisialisasi nilai awal    dan   . 

(ii) Diandaikan bahwa saat waktu      
diketahui    dan     
a. Dibangkitkan proposal             

di mana    (    )  dan    (   )  
b. Dihitung rasio Metropolis : 

 (       )  
 (    | )

 (  | )
     

dan ditetapkan  (       )  
   *   (       )+. 

c. Jika    (       )  maka      
      jika tidak, maka          

(iii) Dimisalkan    ,          - dan 

dihitung : 

      {        
 ( )

   
  ̅

(   ) 
}   

Jika          maka             
Sedangkan jika,          maka      
  . 

Dalam penelitian ini ditetapkan : 

       
              ̅              

dengan  ̅ dipilih agar laju penerimaan 

mendekati 0,44. 

 Pemilihan skala untuk parameter    
memiliki pengaruh yang besar pada perubahan 

nilai proposal. Secara intuitif, apabila nilai    
sangat kecil, maka pergerakan hasil dari 

algoritma ARWM juga kecil. Sebaliknya, 

apabila nilai    sangat besar, maka pergerakkan 

hasil algoritmanya juga besar, sehingga 

mengakibatkan proposal ditolak. (Salim, 2016) 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

C.1 Statistik Dekstriptif dari Data  

Studi ini mengaplikasikan model 
volatilitas pada data runtun waktu harian dari 
kurs beli JPY dan EUR terhadap IDR untuk 
periode lima tahun dari Januari 2009 sampai 
Desember 2014 yang memuat 1472 observasi. 
Gambar 1 mengilustrasikan runtun waktu dari 
kurs beli dan returns yang berkorespondensi, 
sedangkan Tabel 1 menyajikan statistik 
deskriptif untuk returns harian, seperti rata-
rata, simpangan baku (SB), uji normalitas dari 
Jarque–Bera (JB), dan uji autokorelasi dari 
Ljung–Box (LB). Uji normalitas dan autokorelasi 
menunjukkan bahwa kedua runtun returns 
tidak berdistribusi normal dan juga tidak 
berkorelasi secara serial. Meskipun data 
pengamatan mempunyai returns yang tidak 
berdistribusi normal, data tersebut tetap 
digunakan karena studi ini dimulai dari asumsi 
distribusi normal sebagai pendekatan 
sederhana dan untuk membangun struktur 
empiris dasar bagi studi berikutnya yang lebih 
rumit. 

 

Tabel 1. Statistik deskriptif returns harian kurs 
beli EUR dan JPY terhadap IDR atas periode 
2009–2014. 

Mata 

Uang 
Rata-rata SB Uji JB Uji LB 

EUR –0,0002 0.677 
tidak 

normal 

tidak 

berautokorelasi 

JPY -0.0089 0.835 
tidak 

normal 

tidak 

berautokorelasi 

 

C.2 Uji Stasioneritas 

Untuk memeriksa apakah nilai kurs beli 
dan returns harian adalah runtun stasioner, 
studi ini mengaplikasikan uji augmented 
Dickey–Fuller (Dickey and Fuller, 1981) 



menggunakan fungsi “adftest” yang sudah 
tersedia di MATLAB. Hasil dilaporkan dalam 
Tabel 2. 

 

Table 2. Keluaran uji akar satuan ADF untuk 
runtun kurs beli dan returns dari EUR dan JPY.  

Runtun Statistik Uji ADF 

Kurs beli EUR –0.144 

Kurs beli JPY –0.580 

Returns EUR –37.406 

Returns JPY –39.508 

Catatan: H0 : Terdapat akar unit (tak stasioner). 

Uji ADF untuk runtun kurs beli  
mengindikasikan bahwa kedua runtun harus 
diperhatikan sebagai runtun tak stasioner. 
Ketika uji yang sama diaplikasikan untuk data 
returns, hasil memberikan penolakan hipotesis 
nol dari suatu akar satuan untuk kedua runtun, 
yang artinya bahwa kedua runtun dapat 
diperhatikan sebagai runtun stasioner atas 
periode yang ditetapkan. 

 

C.3 Uji Heteroskedastisitas 

Mengingat bahwa studi ini bertujuan 
menganalisis volatilitas pada data returns kurs 
beli, maka pengujian untuk heteroskedastisitas 
perlu dilakukan. Dalam kasus ini digunakan 
fungsi “archtest” yang sudah tersedia di 
MATLAB. Hasil pengujian diringkas dalam Tabel 
3 yang menyediakan bukti kuat untuk menolak 
hipotesis nol. Penolakan tersebut 
mengindikasikan eksistensi efek ARCH dalam 
runtun returns dan oleh karena itu variansi 
(volatilitas kuadrat) dari runtun returns kurs 
beli EUR dan JPY adalah tidak konstan. 

 

Table 3. Keluaran uji efek ARCH untuk returns 
dari EUR dan JPY.  

 EUR JPY 

Statistik uji ARCH 40.727 43.696 

Catatan: H0 : Tidak ada efek ARCH dalam 
runtun returns. 

 

C.2 Hasil Empiris 

Metode estimasi yang sudah dibahas 
pada bagian sebelumnya selanjutnya 
diimplementasikan dalam MATLAB R2009a 
dengan membuat kode program sendiri. Untuk 
semua model, studi ini mengerjakan simulasi 
MCMC untuk 15.000 iterasi. Dalam semua 

kasus, 5.000 bilangan acak yang pertama 
dihilangkan dan 10.000 bilangan acak sisanya 
digunakan untuk menghitung rata-rata 
posterior, simpangan baku, batas bawah (BB) 
dan batas atas (BA) dari 95% interval highest 
posterior density (HPD), dan integrated 
autocorrelation time (IACT) sebagai indikator 
efisiensi metode pembangkitan bilangan acak. 
Nilai IACT bisa diinterpretasikan sebagai 
banyaknya iterasi yang diperlukan untuk 
mendapatkan suatu bilangan acak yang bebas. 
Tabel 4 dan 5 meringkas hasil tersebut pada 
pengaplikasian returns kurs beli EUR dan JPY 
terhadap IDR. 

Dari Tabel 4 dan 5, nilai IACT 
mengindikasikan bahwa metode ARW tidak 
cukup efektif untuk mengestimasi model 
TARCH, TS-GARCH, dan APARCH. Meskipun 
begitu, beberapa pengulangan estimasi 
menunjukkan bahwa keluaran MCMC adalah 
tidak jauh berbeda. 

Pada pengaplikasian returns kurs beli 
EUR, studi ini menemukan bahwa parameter 
leverage   tidak signifikan secara statistik 
mendukung efek leverage pada tingkat 5%. 
Sementara itu, pada returns kurs beli JPY, efek 
leverage adalah signifikan negatif secara 
statistik pada tingkat 1% untuk model APARCH. 

Terkait dengan efek Taylor pada returns 
kurs beli EUR, parameter   adalah berbeda 
secara signifikan dari 1 tetapi tidak dari 2 untuk 
model NARCH dan berbeda secara signifikan 
dari 1 dan 2 untuk model APARCH. Pada 
returns kurs beli JPY, efek Taylor adalah 
berbeda secara signifikan dari 1 dan 2 pada 
tingkat 1% untuk model NARCH dan APARCH. 

Tabel 4 dan 5 juga melaporkan suatu 
ukuran persistensi (autokorelasi) volatilitas 
yang dihitung sebagai     untuk model 



GARCH dan TS-GARCH,          untuk 
model TARCH dan GJR-GARCH, dan  (  

 )    untuk model APARCH. Model GJR-
GARCH untuk returns kurs beli EUR 
menghasilkan persistensi tertinggi (0,979). 
Dalam kasus returns kurs beli JPY, persistensi 
tertinggi dihasilkan oleh model GARCH. 

Selanjutnya, berdasarkan pada nilai 
estimasi log posterior likelihood, model 
volatilitas yang sesuai untuk returns kurs beli 
EUR dan JPY terhadap IDR adalah APARCH. 
Nilai-nilai estimasi parameter untuk model 
APARCH pada pengaplikasian kedua returns 
tersebut disajikan pada Gambar 2 dan 3. 
Secara khusus, model volatilitas APARCH(1,1) 
untuk returns kurs beli EUR terhadap IDR yaitu 

  
                  (|    |

          )
     

          
      

dan untuk returns kurs beli JPY terhadap IDR 
dituliskan sebagai berikut: 

  
                   (|    |

          )
     

          
      

Grafik runtun volatilitas untuk kedua model di 

atas disajikan pada Gambar 4. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Studi ini telah menyelidiki beberapa tipe 

khusus yang diturunkan model APARCH dan 

menyarankan model APARCH untuk data 

returns kurs beli EUR dan JPY. Untuk kedua 

returns kurs beli, efek leverage adalah negatif 

(signifikan untuk returns kurs beli JPY) dan 

efek Taylor adalah berbeda secara signifikan 

dari 1 dan 2. Dalam studi selanjutnya, asumsi 

distribusi tak normal disarankan untuk 

digunakan pada returns dan juga penggunaan 

metode yang lebih efisien dari ARW dalam 

pengestimasian model. 
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Gambar 1. Grafik runtun waktu nilai kurs beli EUR dan JPY terhadap IDR dan returns yang 

berkorespondensi. 

 

 
Gambar 2. Plot nilai-nilai parameter dari hasil MCMC untuk model APARCH(1,1) yang 

diaplikasikan pada returns kurs beli EUR terhadap IDR. Dari kiri ke kanan dan atas ke bawah:  ,  , 

 ,  ,  . 

 

 
Gambar 3. Plot nilai-nilai parameter dari hasil MCMC untuk model APARCH(1,1) yang 

diaplikasikan pada returns kurs beli JPY terhadap IDR. Dari kiri ke kanan dan atas ke bawah:  ,  , 

 ,  ,  . 

 



 

Gambar 4. Grafik runtun volatilitas kurs beli EUR dan JPY terhadap IDR yang diperoleh dari model 

yang paling sesuai. 

 

Tabel 4. Hasil estimasi untuk model-model yang mengadopsi data returns kurs beli EUR. 

Para-

meter 
Statistik 

Model 

ARCH GARCH TARCH TS-GARCH 
GJR-

GARCH 
NARCH APARCH 

ω 

Rata-rata 0,372 0,023 0,030 0,059 0,022 0,310 0,101 

SB 0,017 0,011 0,007 0,010 0,007 0,089 0,022 

BB 0,335 0,005 0,017 0,036 0,009 0,123 0,057 

BA 0,403 0,043 0,045 0,078 0,036 0,461 0,141 

IACT 8,6 301,7 368.7 440,1 302,6 297,9 808,4 

α 

Rata-rata 0,196 0,068 0,063 0,049 0,057 0,181 0,069 

SB 0,038 0,016 0,011 0,007 0,013 0,045 0,018 

BB 0,120 0,038 0,041 0,034 0,031 0,094 0,032 

BA 0,270 0,101 0,085 0,065 0,080 0,266 0,100 

IACT 8,3 240,9 269,8 154,4 171,2 39,9 558,7 

β 

Rata-rata 

0 

0,884 0,904 0,877 0,892 

0 

0,830 

SB 0,037 0,016 0,018 0,024 0,032 

BB 0,821 0,875 0,846 0,848 0,773 

BA 0,951 0,934 0,920 0,938 0,888 

IACT 335,6 422,9 454,5 343,3 842,2 

γ 

Rata-rata 

0 0 

0,016 

0 

0.060 

0 

–0,128 

SB 0,018 0,032 0,109 

BB –0,017 –0,002 –0,333 

BA 0,057 0,125 0,088 

IACT 115,7 155,1 8,2 

δ 

Rata-rata 

2 2 1 1 2 

2,532 1,130 

SB 0,749 0,048 

BB 1,421 1,035 

BA 4,182 1,215 

IACT 277,7 626,1 

persistensi - 0,952 0,975 0,926 0,979 - 0,905 

Log posterior 

likelihood 
–1489,5 –1472,5 –1471,4 –1472,1 –1470,9 –1489,8 –1469,7 
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Tabel 5. Hasil estimasi untuk model-model yang mengadopsi data returns kurs beli JPY. 

Para-

meter 
Statistik 

Model 

ARCH GARCH TARCH 
TS- 

GARCH 

GJR-

GARCH 
NARCH APARCH 

ω 

Rata-rata 0,528 0,022 0,032 0,047 0,042 0,617 0.094 

SB 0,027 0,007 0,009 0,008 0,013 0,039 0.017 

BB 0,472 0,009 0,016 0,034 0,022 0,538 0.058 

BA 0,581 0,037 0,050 0,063 0,065 0,687 0.128 

IACT 9,8 251,6 372,9 340,9 240,4 62,8 393.1 

α 

Rata-rata 0,267 0,091 0,110 0,040 0,124 0,275 0.099 

SB 0,047 0,018 0,017 0,006 0,024 0,038 0.018 

BB 0,187 0,058 0,079 0,030 0,084 0,197 0.066 

BA 0,369 0,127 0,146 0,054 0,878 0,345 0.137 

IACT 10,1 172,2 311,3 249,4 294,7 13,7 544.8 

β 

Rata-rata 

0 

0,883 0,877 0,908 0,822 

0 

0.817 

SB 0,023 0,021 0,013 0,037 0.027 

BB 0,838 0,834 0,878 0,755 0.761 

BA 0,921 0,911 0,929 0,878 0.860 

IACT 274,1 415,1 360,4 294,7 578.4 

γ 

Rata-rata 

0 0 

–0,025 

0 

–0.137 

0 

–0.293 

SB 0,019 0,077 0.084 

BB –0,063 –0,257 –0.462 

BA 0,010 0,006 –0.137 

IACT 39,5 113,7 60.0 

δ 

Rata-rata 

2 2 1 1 2 

1.311 1.089 

SB 0.246 0.031 

BB 1,000 1.036 

BA 1,800 1.158 

IACT 57,3 255.5 

persistensi - 0,974 0,969 0,948 0.878 - 0,948 

Log posterior 

likelihood 
–1782,7 –1741,1 –1729,7 –1744,3 –1741,7 –1779,9 –1724,7 

 


