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1. Makalah halaman 1 pada bab pendahuluan 

Sebelum Revisi : 

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. 

Sesudah Revisi : 

Volatilitas 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. 

2. Makalah halaman 3 pada subbab B.3 Algoritma ARWM bagian (iii) 

     : menyatakan banyak proposal yang diterima sampai iterasi ke-  (n+1) 
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