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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai harga saham Astra Internasional Tbk dan 

perbandingan peramalan harga saham Astra Internasional Tbk dengan metode 

EGARCH, Jaringan Syaraf Tiruan dan Neuro-EGARCH dapat disimpulkan 

bahwa : 

(1). Model peramalan harga saham Astra Internasional Tbk dengan metode 

EGARCH yang digunakan adalah MA(1)-EGARCH(1,1) karena model 

MA(1) adalah model mean terbaik yang memenuhi syarat untuk 

meramalkan nilai return saham, sedangkan model EGARCH(1,1) adalah 

model volatilitas sederhana yang dipilih setelah diperiksa efek 

heteroskedastisitas dan asimetris pada data return saham; Untuk metode 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation yang digunakan adalah 

model jaringan backpropagation dengan jumlah unit lapisan 10-5-1; Model 

yang digunakan  metode Neuro-EGARCH adalah model jaringan 

backpropagation dengan jumlah unit lapisan 10-5-1.  

Berdasarkan metode EGARCH nilai peramalan harga saham hampir 

mendekati harga saham sebenarnya sedangkan metode JST dan Neuro-

EGARCH nilai ramalan harga saham cukup jauh dari harga saham yang 

sebenarnya; Untuk nilai volatilitas dengan metode EGARCH dan JST sudah 

mendekati nilai volatilitas sebenarnya sedangkan nilai ramalan dengan 

metode Neuro-EGARCH cukup jauh dengan yang sebenarnya. 

(2). Hasil perbandingan untuk peramalan harga saham dengan menggunakan 

metode MA(1)-EGARCH(1,1) lebih baik dari pada metode JST dan Neuro-

EGARCH karena nilai MSE hasil peramalannya lebih kecil; Peramalan 

untuk volatilitas harga saham dengan menggunakan metode JST dengan 
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arsitektur jaringan 10-5-1 lebih baik dibandingkan metode EGARCH dan 

Neuro-EGARCH karena nilai MSE hasil peramalannya lebih kecil.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah lapisan tersembunyi dan jumlah neuron pada setiap lapisan 

dapat dicoba menggunakan jumlah yang lain untuk mendapatkan hasil 

peramalan yang lebih mendekati target. 

2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat keakuratan peramalan 

dapat dilakukan peramalan dengan mengggunakan metode 

penggabungan jaringan syaraf tiruan dengan metode volatilitas lainnya, 

contohnya metode IGARCH, GARCH-M, TARCH dan lain-lain. 


