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BAB III 

METODE EGARCH, JARINGAN SYARAF TIRUAN  

DAN NEURO-EGARCH 

 

3.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan satu definisi variabel operasional yaitu data 

saham Astra Internasional Tbk tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan 2 Maret 

2014. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diunduh dari sebuah situs yang beralamatkan http://www.finance.yahoo.com yang 

diakses pada tanggal 21 Maret 2014. Data yang tersedia merupakan data harga 

saham Astra Internasional.Tbk dari tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan 2 Maret 

2014. Data selengkapnya dari harga saham Astra Internasional.Tbk dapat dilihat 

pada lampiran1. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah non-participant observer, di mana peneliti hanya mengamati data yang 

sudah tersedia tanpa ikut menjadi bagian dari suatu sistem data. 

 

3.4 Metode Exponential Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedastic (EGARCH) 

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan sejarah singkat dan proses dari 

metode EGARCH. Pada bab ini akan dijelaskan tahapan untuk memperoleh 

model EGARCH yaitu : 

 

http://www.finance.yahoo.com/
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3.4.1 Uji Efek Asimetris 

Untuk menggunakan model EGARCH diperlukan asumsi bahwa data 

residual yang diuji harus memiliki efek asimetris. Pada tahun 1993, Engle dan Ng 

mengusulkan suatu uji efek asimetris yang disebut sign and size bias test untuk 

menentukan apakah model asimetris dibutuhkan atau model GARCH sudah cukup 

memadai. Untuk memeriksa pengaruh efek asimetris, data runtun waktu terlebih 

dahulu harus dimodelkan ke dalam model GARCH dan diambil residual datanya 

(Julianto, 2012:33). Kemudian lakukan uji efek asimetris berdasarkan persamaan 

regresi berikut : 

  

 

  

dengan 

  : Variabel dummy yang bernilai satu jika  < 0 dan nol untuk yang 

lainnya. 

  : Parameter sign bias (efek positif atau negatif). 

  : Parameter size bias (besar efek negatif). 

  : Parameter size bias (besar efek positif). 

Dengan hipotesis yang diuji adalah : 

 H0 :  =   = =  = 0 (residual bersifat simetris). 

 H1 : Paling tidak ada satu tanda “=” tidak berlaku (residual bersifat 

asimetris).  

Dengan kriteria penolakan H0 adalah tolak H0 jika Prob <  . 

Uji efek asimetris lainnya diusulkan oleh Enders (dikutip dalam Julianto 

2012:34) dengan melihat korelasi antara kuadrat standar residual ( ) dengan lag 

standar residual ( ) menggunakan estimasi dari regresi berikut : 

                                 

Hipotesis yang diuji adalah : 

 H0 :  (residual bersifat simetris). 
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H1 : Paling tidak ada satu tanda “=” tidak berlaku (residual bersifat 

asimetris). 

Dengan kriteria penolakan H0 , tolak H0 jika Prob < . 

3.4.2 Pembentukan Model 

Sebelum data runtun waktu dimodelkan (dalam hal ini harga saham) 

dengan model EGARCH, terlebih dahulu harus dilakukan beberapa langkah 

pembentukan model. Langkah-langkah dalam pembentukan model dapat 

digambarkan dengan bagan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 

Bagan Tahap Pembentukan Model EGARCH 

Uji Efek  
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3.4.3 Identifikasi Model 

Untuk menentukan identifikasi model dari data runtun waktu 

homoskedastisitas, dapat dilakukan dengan menggunakan fak dan fakp, tetapi 

dalam model volatilitas EGARCH belum terdapat kriteria untuk mengidentifikasi 

model tersebut. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan model EGARCH 

sederhana yaitu model EGARCH (1,1). 

 

3.4.4 Estimasi Parameter 

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi model yaitu mengestimasi 

parameter. Parmeter-parameter yang akan diestimasi adalah  dan . 

Parameter tersebut akan diestimasi dengan menggunakan metode Maximum 

Likelihood Estimator (MLE) dan dilanjutkan dengan metode iteratif seperti 

algoritma Newton-Raphson, Method of Scoring atau Iterasi Berndt, Hall, Hall and 

Hausman (BHHH) (Julianto, 2012:36-44). 

Diketahui proses EGARCH (p,q) : 

  

  

            (3.1) 

Misalkan fkp dari observasi data  dinotasikan dengan  dan ѱ = ( ) 

adalah salah satu vektor dari semua parameter yang tidak diketahui dengan   

serta 

.  

Model EGARCH(p,q) dapat dituliskan kembali menjadi : 
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 . 

Dengan mengasumsikan  berdistribusi normal, maka fungsi likelihoodnya 

adalah :   

 . 

Kemudian fungsi log likelihoodnya adalah : 

   

dengan  dimaksudkan untuk penyederhanaan penulisan. Kemudian 

dengan menggunakan  , maka persamaan menjadi : 

  . 

Kemudian, turunkan fungsi log likelihoodnya secara parsial terhadap  sehingga 

diperoleh : 

 

         

        

                      

Penyelesaian tahap akhir yang diinginkan adalah memperoleh  . Untuk 

memperoleh , ada beberapa tahapan yang harus dilakukan , yaitu : 

1) Tahap pertama, persamaan (3.1) diturunkan terhadap 𝜇. 

Pandang persamaan rata-rata pada EGARCH yaitu : 
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                                                                         (3.2) 

Substitusikan  ke dalam persamaan rata-rata sehingga diperoleh : 

 

 

 

                                               

                                                                                       (3.3) 

Persamaan (3.2) dan (3.3) akan digunakan dalam penurunan model 

EGARCH terhadap   , yaitu : 
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2) Tahap kedua, persamaan (3.1) diturunkan terhadap  

 

 

3) Tahap ketiga, persamaan (3.1) diturunkan terhadap  
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4) Tahap keempat, persamaan (3.1) diturunkan terhadap  

 

 

5) Tahap kelima, persamaan (3.1) diturunkan terhadap  

 

 

Untuk menemukan pendekatan estimasi parameter maka digunakan 

metode iteratif. Algoritma optimasi untuk iterasi dimulai dari suatu nilai awal, 

misalkan . Kemudian  digunakan untuk mencari . Proses iteratif dilakukan 

sampai diperoleh  .  
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Ada tiga metode iteratif yang dapat digunakan, yaitu : 

1) Metode Newton-Raphson 

Pada iterasi ini, fungsi objektif L diaproksimasi dengan deret Taylor orde 

kedua di sekitar nilai awal , yaitu : 

      (3.4) 

Untuk memenuhi kondisi optimum, persamaan (3.4) diturunkan terhadap 

parameter  dengan operasi sebagai berikut : 

                                                          (3.5)  

 Berdasarkan persamaan (3.4) dan (3.5) secara implisit dapat ditaksir  , 

dengan  cara menggantikan  pada persamaan (3.5) dengan   : 

 

 

Sehingga bentuk umumnya menjadi : 

                                                 (3.6)  

atau 

                                                 (3.7) 

dengan 

 

Iterasi ini dikatakan konvergen jika . 
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2) Method of Scoring 

Pada iterasi Newton-Raphson, algoritma iterasi  dinyatakan dengan 

sedangkan pada Method of Scoring , algoritma iterasi  

menggunakan nilai ekspektasinya, sehingga algoritmanya dinyatakan 

sebagai berikut : 

                                                        (3.8) 

atau 

                                                           (3.9) 

dengan 

 

3) Iterasi Bernadt, Hall, Hall & Hausman (BHHH) 

Metode ini mengeksploitasi algoritma iterasi method of scoring. Bagian 

yang diekploitasi adalah  dari method of scoring, menjadi bentuk : 
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Akhirnya diperoleh : 

 

                                   

Bentuk umum dari iterasi BHHH dinyatakan dengan menggunakan 

algoritma iterasi sebagai berikut : 

                                 (3.10) 

Dari ketiga metode iteratif yang ada, metode yang digunakan untuk 

menemukan estimasi parameter dalam skripsi ini adalah metode iterasi 

Berndt,Hall, Hall & Hausman (BHHH). Untuk selanjutnya perhitungan estimasi 

parameter akan dilakukan dengan bantuan software Eviews.  

 

3.5 Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation 

Kusumadewi (dikutip dalam Oksendi, 2013:39) menjelaskan, 

backpropagation (propagasi balik) menggunakan error output untuk mengubah 

nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur (backward). Untuk mendapatkan error 

ini, tahap feedforward propagation (propagasi maju) harus dikerjakan terlebih 

dahulu. Input yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham Astra 

Internasional Tbk tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 2 Maret 2014. 
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3.5.1 Pelatihan Standar Backpropagation 

Pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Balik meliputi 3 fase. Ketiga 

fase tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Oksendi, 2013:36-42): 

Fase Pertama : Propagasi Maju 

Selama propagasi maju, sinyal masukan (= xi) dipropagasikan ke layar 

tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Keluaran dari setiap 

unit lapisan tersembunyi (= zj) tersebut selanjutnya dipropagasikan maju lagi ke 

layar tersembunyi di atasnya menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. 

Demikian seterusnya hingga menghasilkan keluaran jaringan (= yk). Berikutnya , 

keluaran jaringan (= yk) dibandingkan dengan target yang harus dicapai (= tk). 

Selisih tk-yk adalah kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari batas 

toleransi yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Akan tetapi apabila kesalahan 

masih lebih besar dari batas toleransinya, maka bobot setiap garis dalam jaringan 

akan dimodifikasi untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. 

Fase Kedua : Propagasi Mundur 

Berdasarkan kesalahan tk-yk , dihitung faktor  (k = 1,2,...,m) yang 

dipakai untuk mendistribusi kesalahan di unit yk ke semua unit tersembunyi yang 

terhubung langsung dengan yk.  juga dipakai untuk mengubah bobot garis yang 

berhubungan langsung dengan unit keluaran. Dengan cara yang sama, dihitung 

faktor  di setiap unit di lapisan tersembunyi sebagai dasar perubahan bobot 

semua garis yang berasal dari unit tersembunyi pada lapisan di bawahnya. 

Demikian seterusnya hingga semua faktor δ di unit tersembunyi yang 

berhubungan langsung dengan unit masukan dihitung. 

Fase Ketiga : Perubahan Bobot 

Setelah semua faktor δ dihitung, bobot semua garis dimodifikasi 

bersamaan. Perubahan bobot suatu garis didasarkan atas faktor δ neuron di lapisan 

atasnya. Sebagai contoh, perubahan garis yang menuju ke layar keluaran 

didasarkan atas  yang ada di unit keluaran. 

Ketiga fase tersebut diulang terus hingga kondisi penghentian dipenuhi. 

Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai adalah jumlah iterasi atau 
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kesalahan. Iterasi akan dihentikan jika jumlah iterasi yang dilakukan sudah 

melebihi jumlah maksimum iterasi yang diterapkan atau jika kesalahan yang 

terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi yang diizinkan. 

Algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi (dengan 

fungsi aktivasi sigmoid biner) adalah sebagai berikut : 

Langkah 0 : Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai random 

yang cukup kecil). 

Langkah 1 : Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 

sampai langkah 8. 

Langkah 2 : Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 

sampai langkah 8. 

Fase I : Propagasi maju (feedforward propagation) 

Langkah 3 : Tiap unit masukan (xi, i= 1,2,...,n) menerima sinyal xi dan 

meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya 

(lapisan tersembunyi). 

Langkah 4 : Tiap-tiap unit tersembunyi (zj, j = 1,2,...,p) menjumlahkan 

sinyal-sinyal input terbobot :  

  

Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya:  

 

dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-unit 

output). 

Langkah 5 : Tiap-tiap unit output yk (k = 1,2,...,m) menjumlahkan sinyal-

sinyal input terbobot : 

   

Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya : 

   

Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-unit 

output). 
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Fase II : Propagasi mundur (backpropagation) 

Langkah 6 : Tiap-tiap unit output yk (k = 1,2,...,m) menerima target pola 

yang berhubungan dengan pola input pembelajaran, hitung informasi 

errornya. 

 

 merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot 

layar di bawahnya (langkah7). 

Kemudian hitung suku perubahan bobot atau koreksi bobot (yang akan 

dipakai nanti untuk merubah bobot ) dengan laju percepatan α. 

  ;    k = 1,2,...,m ; j = 0,1,...,p 

Hitung juga koreksi bias (yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot 

) 

      

Kirimkan  ini ke unit-unit yang ada di lapisan bawahnya. 

Langkah 7 : Tiap-tiap unit tersembunyi zj (j = 1,2,...,p) menjumlahkan 

delta inputnya (dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya) 

   

Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung 

informasi error. 

 

Kemudian hitung suku perubahan bobot atau koreksi bobot (yang akan 

dipakai nanti untuk merubah bobot ). 

  ;   j= 1,2,...,p ; i = 0,1,...,n 

Hitung juga koreksi bias (yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot 

) 
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Fase III : Perubahan bobot 

Langkah 8 : Hitung semua perubahan bobot 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit output yk (k = 1,2,...,m) : 

  ;  (j = 0,1,...,p) 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi zj (j = 1,2,...,p) : 

  ;  (i = 0,1,...,n) 

Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk 

pengenalan pola. Dalam hal ini, hanya propagasi maju (langkah 4 dan 5) saja yang 

dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. 

 

3.5.2 Diagram Alir Model Jaringan Syaraf Tiruan 

 

Gambar 3.2 
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3.6 Metode Neuro-EGARCH 

Neuro-EGARCH merupakan penggabungan metode EGARCH dan 

jaringan syaraf tiruan. Pada bab sebelumnya telah dibahas sekilas mengenai 

tahapan Neuro-EGARCH.  

Pada dasarnya tujuan dilakukan penggabungan kedua metode ini adalah 

adanya pemikiran ketika menggabungkan dua model yang berbeda maka hasil 

peramalan mungkin akan lebih baik. Di mana jika model tersebut digabungkan 

akan ada kesempatan untuk memperoleh pola data yang berbeda untuk peramalan. 

Pada metode Neuro-EGARCH akan digunakan input dari model EGARCH 

(1,1).  Misalkan diperoleh model yang terbentuk adalah  

 . 

. 

Maka input untuk data return yaitu  dan  dengan target Zt. Sedangkan input 

untuk volatilitas adalah ,  dan  dengan target . 

Sehingga model Neuro-EGARCH adalah seperti berikut : 

 

. 

Di mana : 

    : nilai dugaan dari return. 

  : nilai dugaan volatilitas. 

k      : indeks pasangan data input-target ( , ) , k = 1,2, ...,n, di mana n 

merupakan jumlah pola. 

   : fungsi aktivasi pada neuron di lapisan output. 

   : bobot dari neuron ke-j di lapisan tersembunyi menuju neuron pada 

lapisan output. 

   : fungsi aktivasi di neuron ke-j pada lapisan tersembunyi. 

    : bobot dari input ke-i yang menuju neuron ke-j pada lapisan tersembunyi,  
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           (j = 1,2,...,q). 

 

    : bias pada neuron di lapisan tersembunyi. 

    : bias pada neuron di lapisan output. 

 

3.6.1 Diagram Alir Pembentukan Input Model Neuro-EGARCH 

 

 

Gambar 3.3 

Diagram Alir Pembentukan Input Model Neuro-EGARCH 
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3.6.2 Diagram Alir Model JST dan Neuro-EGARCH 

 

 

Gambar 3.4  

Diagram Alir Model JST dan Neuro-EGARCH 

 

3.7 Komparasi Hasil Peramalan 

Setelah nial Mean Square Error (MSE) dari ketiga metode didapatkan, 

maka akan dilakukan komparasi terhadap nilai MSE yang didapatkan pada 

periode testing (out-sample) 
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metode lainnya. Karena tingkat kesalahan yang dihasilkan 

EGARCH relatif lebih kecil. 

 Jika nilai MSEJST < MSEEGARCH < MSENE , maka metode JST 

memiliki performa lebih baik dibandingkan kedua metode lainnya. 

Karena tingkat kesalahan yang dihasilkan JST relatif lebih kecil. 

 Jika nilai MSENE < MSEEGARCH < MSEJST , maka metode Neuro-

EGARCH memiliki performa lebih baik dibandingkan kedua 

metode lainnya. Karena tingkat kesalahan yang dihasilkan Neuro-

EGARCH relatif lebih kecil. 

 

 

 


