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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Subprime mortgage crisis yang terjadi pada tahun 2008 mendesak Basel 

Committee on Banking Supervision mewajibkan industri keuangan menggunakan 

metode VaR untuk memprediksi resiko pasar.  Value at Risk (VaR) merupakan 

metode yang populer digunakan dalam mengukur dan mengkuantifikasi resiko 

pada pasar saham. Menurut Jorion (2001), VaR merangkum kerugian terburuk 

pada jangka waktu dan dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan. Metode VaR 

mendeskripsikan kuantil distribusi (distribution tail) dari distribusi return dari 

sebuah instrumen keuangan. 

Penelitian ini berfokus pada pengukuran resiko indeks pada lima pasar 

saham Association South East Asian Nations (ASEAN) yang terdiri dari Indonesia 

(IDX), Malaysia (MYX), Singapura (SGX), Filipina (PSE), dan Thailand (SET). 

Pasar regional ASEAN penting untuk dikaji dikarenakan beberapa hal. Pertama, 

pasar ini memiliki tingkat diversifikasi yang tinggi dari segi ekonomi dan sosial, 

dan berperan besar pada perekonomian dunia. Menurut Wyman (2015), perbedaan 

ini turut membentuk karakteristik pasar sehingga hal ini dapat mempengaruhi 

tingkat resiko. Kedua, pasar saham ini termasuk kedalam 20 pasar saham dengan 

kinerja terbaik di dunia dari tahun 2006 sampai dengan 2014 (Holmes 2015). Hal 

ini menarik dana dari negara developed market sehingga pasar-pasar keuangan 

negara emerging akan dibanjiri oleh hot money yang dapat meningkatkan resiko 

pasar saham dikarenakan sifatnya yang spekulatif (Fuertes et al. 2014). Ketiga, 

pasar ini memiliki profil makroekonomi yang berbeda dimana Indonesia, 

Malaysia, Filipina, dan Thailand tergolong kedalam emerging market, sedangkan 

Singapura tergolong kedalam developed market. Keempat, salah satu agenda besar 

dalam pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah 

meningkatkan financial integration atau penyatuan pasar keuangan negara 

ASEAN.   

Studi empiris menemukan bahwa emerging market memiliki karakteristik 

yang mirip; volatilitas tinggi dikarenakan berubahnya regulasi pemerintah, 

devaluasi nilai tukar, dan krisis politik (Bekaert et al. 1998). Disisi lain, studi 

empiris menemukan negara emerging market mengalami perbaikan pengelolaan 

makroekonomi dan institusi regulator yang substansial. Kebalikannya, beberapa 

negara maju mengalami pengelolaan keuangan yang menyebabkan krisis, ditandai 

oleh posisi utang yang berlebihan (overlaverage) dan defisit fiskal yang dalam 

(Muromcew dan Renfrew 2013). Selain itu, Costa et al. (2014) menyatakan 

bahwa krisis keuangan menyebabkan pengaruh yang besar pada bank Eropa dan 

Amerika Serikat akan tetapi pengaruhnya jauh lebih kecil kepada bank pada 

negara emerging. Karakteristik dari jenis pasar akan mempengaruhi karakteristik 

data. Hal ini diungkapkan oleh Al Janabi (2007) yang meneliti tentang pasar 

emerging timur tengah yang memiliki distribusi asimetris yang cukup signifikan. 

Hal ini dikarenakan adanya kejadian market shock dengan frekuensi yang lebih 

tinggi dibandingkan pada developed market. Pengujian metode VaR banyak 

dikembangkan pada pasar developed yang bersifat likuid (Manganelli dan Engle 
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2001; Alexander 2001). Pengujian bermacam  metode VaR pada pasar emerging 

masih perlu banyak dikembangkan mengingat pasar emerging bertumbuh pada 

jangka panjang dan sering kali mengalami market shock (Andjelic et al. 2010). 

Cetak biru utama dari financial integration adalah mencapai fungsi sistem 

finansial yang terintegrasi dan beroperasi secara baik yang memiliki karakter 

liberalisasi perpindahan modal dan hubungan antar pasar keuangan regional yang 

tinggi (Chan 2015). Penelitian terhadap resiko pada indeks pasar saham penting 

dilakukan untuk memetakan tingkat resiko sistematik pada lima pasar saham 

ASEAN. Dalam teori portofolio modern, cara mengurangi resiko investasi adalah 

dengan mendiversifikasi aset, tetapi hal ini hanya dapat mengurangi resiko non-

sistematik tetapi tidak mengurangi resiko sistematik. Resiko sistematik 

mempengaruhi seluruh emiten yang terdapat didalam pasar, sehingga penelitian 

resiko indeks pasar saham ASEAN perlu untuk dikaji. 

Menurut Gustafsson dan Lundberg (2009) terdapat pendekatan umum dalam 

mengukur distribusi VaR yaitu parametric, semi-parametric, dan non-parametric. 

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung VaR pada penelitan ini 

menggunakan model parametric dengan metode peramalan time series dan 

conditional variance. Data pasar saham sering kali mengalami varian yang 

berubah-ubah atau volatility clustering dan bersifat saling mempengaruhi antar 

seri atau dependent. Maka dari itu, model volatilitas konstan seperti standard 

deviation tidak dapat menjadi pengukuran volatilitas yang relevan. Pendekatan 

conditional variance beranggapan bahwa nilai tingkat pengembalian (return) 

dipengaruhi oleh tingkat pengembalian pada masa lalu. Dikembangkan oleh Engle 

(1982) dan Bollerslev (1986), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 

(ARCH) dan Generalized ARCH (GARCH) merupakan pendekatan yang baik 

dalam memprediksi volatilitas seperti yang dikemukakan oleh Siddikee dan 

Begum (2016). Selain itu, Fuss et al. (2007) menggunaan bermacam time varying 

volatility model menemukan bahwa model GARCH mampu menangkap proses 

return sebenarnya dengan lebih efektif.  

Terdapat beberapa variasi GARCH model yang umum digunakan untuk 

menangkap jenis volatilitas. Salah satu model yang umum digunakan adalah 

Exponential GARCH (EGARCH) yang memiliki kemampuan untuk menangkan 

volatilitas asimetris. Penelitian yang membandingkan kedua jenis GARCH model 

ini dilakukan oleh Awartani dan Corradi (2005) menemukan bahwa model 

GARCH asimetris lebih tepat dalam menduga volatilitas. Penelitian VaR hanya 

berfokus pada down-side risk sehingga model volatilitas simetris cukup dalam 

menduga resiko. 

Andersen dan Frederiksen (2010) menemukan bahwa distribusi tingkat 

pengembalian bersifat asimetrik sehingga distribusi normal tidak dapat 

memprediksi VaR secara akurat. Hal ini dikarenakan nilai probability density 

fuction (PDF) tidak dapat merepresentasikan distribusi yang sebenarnya. Model 

parametrik non normal mereplika distribusi sebenarnya kedalam perhitungan 

VaR, akan tetapi perhitungan parametrik non normal rumit dan kurang aplikatif. 

Kerumitan model belum tentu dapat menghasilkan prediksi yang akurat, 

penelitian yang membandingkan distribusi non-normal dan normal bahkan 

menemukan distribusi normal dapat memprediksi resiko lebih tepat pada kondisi 

pasar yang bergerak normal (Baciu 2014). Salah satu alternatif dalam 

menanggulangi kekurangan distribusi normal dalam menangkap realita return 
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dilakukan oleh Nainggolan (2010) dan Aktas dan Sjostrand (2011) yang 

menggunakan Cornish-Fisher Expansion untuk mengubah probability density 

function (PDF) distribusi normal berdasarkan nilai skewness coefficient. 

Mengungkapkan modifikasi dengan metode Cornish Fisher belum tentu dapat 

meningkatkan akurasi perhitungan VaR (Fuss et al. 2007; Aktas dan Sjostrand, 

2011). Maka dari itu, perbandingan antara kedua model perlu untuk dilakukan 

untuk mendapatkan model terbaik untuk setiap pasar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan time series dan conditional 

variance dalam mengkalkulasi VaR lima pasar saham ASEAN dengan data 

periode 7 tahun (2009-2016). Model pendugaan pergerakan time series yang 

terdiri dari Autoregressive dan Moving Average (ARMA) perlu dibentuk secara 

akurat sebagai dasar pembentukan model conditional variance ARCH-GARCH, 

setelah itu penelitian ini akan membandingkan kalkulasi VaR dengan 

menggunakan distribusi normal (Normal VaR) dan distribusi Cornish-Fisher 

(CFVaR). 

 

 

Perumusan Masalah 
 

Menurut Linsmeier dan Pearson (1996) tidak ada jawaban sederhana 

terhadap pendekatan yang paling sesuai dalam perhitungan VaR. Setiap 

metodologi memiliki kemampuan yang berbeda dalam memprediksi resiko dan 

memiliki perbedaan dalam kemudahan implementasi dan kemudahan dalam 

penjabaran kepada manajer senior. Menurut survei yang dilakukan oleh Perignon 

dan Smith (2006), 73% dari sekitar 60 bank Amerika Serikat, Kanada, dan Bank 

Internasional besar lainnya menggunakan metode historical simulation (HS) 

untuk mengukur resiko. Pendekatan HS sangat populer digunakan dikarenakan 

keringkasan dan kemudahan perhitungan, akan tetapi pendekatan ini memiliki 

kekurangan yang serius yaitu lemahnya sensitivitas perubahan terhadap 

karakteristik data yang digunakan. Sebagai contoh, pada kondisi pasar transisi dari 

bearish menjadi bullish, metode HS cenderung overestimate resiko dikarenakan 

data kondisi bearish yang digunakan tidak dapat memperkirakan pola pergerakan 

yang berbeda. Hal ini berarti metode HS sangat bertumpu pada data masa lalu, 

tidak memiliki model yang dinamis, dan tidak menggunakan asumsi distribusi. 

Perignon dan Smith (2010) melakukan survei kembali pada bank besar dan 

menilai tingkat kualitas dari metode VaR yang digunakan. Ditemukan bahwa 

kebanyakan bank masih menggunakan metode HS dan tidak menunjukan adanya 

perbaikan dari setelah krisis. Penelitian ini juga menemukan bahwa metode HS 

memiliki sedikit sekali informasi tentang volatilitas masa depan. Maka dari itu 

tingkat kepraktisan dan keakuratan merupakan hal yang penting untuk dimiliki 

oleh pendekatan VaR. Sollis (2009) mengungkapkan bahwa pendekatan VaR 

yang umum digunakan oleh instutusi keuangan dan perbankan yang terdiri dari 

RiskMetrics dan Historical Simulation memiliki kelemahan yang serius sehingga 

pendekatan manajemen resiko yang kurang baik berkontribusi terhadap krisis 

yang terjadi pada tahun 2008. 

Pendekatan lainnya yaitu model normal parametrik memiliki beberapa 

kelemahan yaitu berasumsi bahwa return terdistribusi secara normal. Model ini 

dianggap tidak merepresentasikan realita dikarenakan distribusi dari return pasar 
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keuangan yang memiliki karakteristik leptokurtic dan fat-tailed, maka dari itu 

asumsi normalitas pada data dapat menimbulkan bias pada perhitungan VaR.  

Perhitungan parametrik non-normal berupaya untuk mereplika sebaran data, 

tetapi perhitungan menjadi rumit dan kurang aplikatif. Hal ini dilakukan oleh 

Rikumahu (2014) yang meneliti distribusi aktual dari sebaran pasar Asia 

menemukan bahwa seluruh distribusi tidak normal dan mengikuti bentuk 

distribusi Johnson SU dan Laplace. Perhitungan dengan distribusi ini tidak 

tersedia pada seluruh software statistik dengan tingkat kesulitan yang cukup 

tinggi. 

Perhitungan terhadap volatilitas tidak dapat menggunakan standard 

deviation dikarenakan varian yang berubah-ubah sepanjang waktu pengamatan. 

Karakter dari data return pada pasar keuangan memberikan dampak yang 

substansial terhadap akurasi dari peramalan VaR sehingga pengambilan jangka 

waktu observasi dan metode yang digunakan perlu dipertimbangkan (Alexander 

dan Barbosa 2007; Brooks dan Persand 2003). 

Penelitian pada kondisi pasar yang bergerak normal menunjukan bahwa 

distribusi normal memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi VaR (Baciu 

2014; Akin & Orhan 2011). Model parametrik tidak dapat memprediksi VaR pada 

kondisi pasar ekstrim (Andersen dan Frederiksen 2010). Dalam penelitian ini akan 

diuji data dengan jumlah yang besar yang terdiri lebih dari 1700 data return 

harian dimana kondisi pasar dalam jangka waktu itu cukup beragam. Dalam teori 

probabilitas, central limit theorm mengungkapkan bahwa semakin besar data yang 

diobservasi maka distribusi akan semakin konvergen menjadi normal. Penelitian 

ini membandingkan kinerja dari Normal VaR dimana asumsi distribusi normal 

digunakan dan CFVaR dimana pendekatan Cornish-Fisher dalam distribusi non-

normal digunakan. 

 

Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Mengukur resiko pada lima pasar saham ASEAN menggunakan 

desain metode yang akurat dan praktis yang terdiri dari Normal VaR 

dan Cornish Fisher VaR (CFVaR). 

b) Mendesain model time series dan conditional variance terbaik untuk 

memprediksi pergerakan dan resiko lima pasar saham ASEAN. 

c) Mengukur tingkat resiko lima pasar saham ASEAN menggunakan 

Normal VaR dan CFVaR dan memvalidasi model tersebut dengan 

menggunakan metode backtest. 

 

 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Bagi manajer keuangan. Penelitian ini berusaha mengukur resiko pasar 

saham dengan pendekatan VaR yang akurat dan praktis. Model ini 
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diharapkan dapat diimplementasikan oleh praktisi keuangan untuk 

mendukung keputusan manajerial. 

b) Bagi investor. Penelitian ini berusaha mengukur tingkat resiko pada 

indeks saham ASEAN untuk mendukung keputusan investasi dan 

membantu investor memahami fenomena pergerakan pasar. 

c) Bagi regulator. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan model 

untuk menjadi sistem peringatan dini terhadap kejatuhan terburuk 

indeks pada kondisi normal sehingga regulator dapat mengeluarkan 

strategi preventif yang tepat. 

d) Bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

bagi ilmu keuangan dan diharapkan menyajikan bukti empiris untuk 

selanjutnya dikembangkan oleh para akademisi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini mengukur resiko sistematik dengan metode VaR pada lima 

pasar saham ASEAN yang terdiri Indonesia Stock Exchange (IDX), Malaysia 

Stock Exchange (MYX), Singapore Stock Exchange (SGX), Philippines Stock 

Exchange (PSE) dan Stock Exchange of Thailand (SET). Periode tujuh tahun yang 

dimulai dari 5 Januari 2009 sampai dengan 19 Januari 2016 terdiri lebih dari 1700 

data return harian pada setiap indeks. Penelitian ini menggunakan metode 

autokorelasi seperti time series dan conditional variance dan tidak berusaha 

menjelaskan fenomena korelasi antar variabel. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Indeks Pasar Saham 
 

Indeks pasar saham (composite index) adalah gabungan dari seluruh ekuitas 

atau saham yang digabungkan dengan cara yang terstandardisasi sehingga 

memberikan pengukuran statistik yang penting terhadap kinerja seluruh pasar 

saham atau sektoral dalam jangka waktu yang panjang. Indeks harga saham 

gabungan memberikan benchmark yang berguna untuk dapat mengukur portoflio 

investor. Persamaan matematis indeks pasar saham dapat dilihat pada persamaan 

(1.1). 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
∑(𝑃∗𝑄)

𝑁𝑑
∗ 100    (1.1) 

 

Indeks pasar saham didapatkan dengan menggabungkan seluruh kapitalisasi 

emiten yaitu harga saham (P) dikalikan dengan jumlah saham beredar (Q) dibagi 

dengan base year atau nilai dasar (Nd) dikalikan dengan seratus. Indeks pasar 
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