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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 
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