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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemenuhan kebutuhan di 

masa yang akan datang. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang 

akan datang. 

Ada berbagai bentuk investasi dewasa ini, mulai dari investasi jangka pendek 

sampai investasi jangka panjang, dari skala kecil sampai skala besar, dari investasi 

berisiko rendah sampai yang berisiko tinggi. Dari sekian banyak investasi yang 

tersedia, secara umum investasi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi dalam 

bentuk aktiva riil dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas. Salah 

satunya adalah investasi pada pasar modal.  

Pasar modal sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan. Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar dapat 

diartikan sebagai bursa dan surat berharga dapat juga diartikan sebagai efek, sehingga 

pasar modal disebut juga dengan bursa efek. Pasar modal memberi kesempatan pada 

para investor untuk menentukan hasil (return) yang diharapkan dan memberikan 

kesempatan bagi para investor untuk menjual kembali surat berharga yang 

dimilikinya. Khusus di Indonesia, dahulu masyarakat mengenal adanya Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Tetapi mulai Desember tahun 2007, 
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kedua bursa telah digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock 

Exchange (IDX). 

Salah satu instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam RUPS. Sebagai 

instrumen keuangan saham memiliki keuntungan dan risiko. Keuntungan yang 

diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham adalah memperoleh dividen 

dan adanya capital gain yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Sebagai instrumen investasi, saham juga memiliki risiko yaitu risiko capital loss dan 

risiko likuidasi.  

Dalam iklim globalisasi yang begitu dinamik, ketidakpastian merupakan hal 

yang harus diperhatikan. Dengan semakin besarnya ketidakpastian, berimplikasi pada 

semakin besarnya risiko yang dihadapi. Risiko secara luas dapat diartikan sebagai 

derajat ketidak pastian pengembalian dana di masa depan. Risiko di pasar modal 

diartikan sebagai penyimpangan dari penghasilan yang diharapkan. Risiko terjadi 

karena kondisi pada saat investor menanamkan modal untuk berinvestasi berbeda 

dengan saat investasi itu tengah berjalan. Salah satu risiko yang dihadapi investor 

dengan kepemilikan sahamnya adalah capital loss.  

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor harus 

menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa investor tersebut mengalami capital loss. Oleh karena itu 

dibutuhkan instrumen pengukuran risiko capital loss supaya emiten dapat 

memprediksi berapa kerugian terbesar yang akan dideritanya dalam jangka waktu 

tertentu, sehingga investor dapat melakukan pengambilan keputusan investasi yang 

tepat.  

Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting dalam analisis 

keuangan mengingat hal ini berkaitan dengan investasi dengan dana yang cukup besar 

dan seringkali berkaitan dengan dana publik. Salah satu aspek yang penting dalam 

analisis risiko adalah perhitungan Value at Risk (VAR) yang merupakan pengukuran 

kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal dalam kurun waktu tertentu dan 

dengan tingkat kepercayaan tertentu. VAR telah menjadi ukuran standar untuk 

mengidentifikasi risiko ini. 

Indikator risiko yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah volatilitas 

(σ) yang akan diperoleh dengan pendekatan Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity/Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedastic 

(ARCH/GARCH) 

Volatilitas adalah pengukuran secara statistik variasi harga dari suatu 

instrumen (Cormac Butler, 1999). Investor yang melakukan investasi dalam aset yang 

memiliki volatilitas tinggi akan cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan investor yang melakukan investasi dalam aset yang memiliki 

volatilitas rendah.  

Dari volatilitas yang diperoleh pada confident level tertentu dan holding period 

tertentu dapat ditentukan VAR yang menggambarkan maksimum potensi kerugian 
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yang dihadapi dalam melakukan investasi pada saham, sehingga emiten dapat 

menghindari risiko capital loss dan dapat dengan aman berinvestasi. 

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengukuran risiko 

investasi dalam investasi saham dengan menggunakan metode perhitungan volatilitas 

model ARCH/GARCH, apakah penerapan metode VAR membantu emiten dalam 

pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “ 

ARCH/GARCH Volatility untuk Perhitungan Value at Risk Tiga Saham Emiten 

Penghasil CPO” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang dihadapi maka dapat 

disimpulkan ada beberapa rumusan masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana memperoleh model yang dapat menangkap karakteristik 

dinamika volatilitas saham dengan menggunakan data dari masa lampau. 

b. Bagaimana mengukur risiko emiten dengan cara mengaplikasikan model 

VAR.   

c. Bagaimana mengetahui bahwa model VAR tersebut valid atau tidak. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan dengan jelas sebagai berikut yaitu: 

a. Mengukur volatilitas harga saham emiten AALI, LSIP dan UNSP dengan 

pendekatan ARCH/GARCH 

b. Mengukur risiko investasi saham emiten AALI, LSIP dan UNSP 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang risiko investasi dan pasar modal. 

2. Bagi Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti lain 

yang memiliki kajian yang sama. 

3. Bagi Perusahaan 

   Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam     

pengambilan keputusan investasi. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian adalah Perhitungan VAR  dan validasi model untuk 

tiga emiten penghasil CPO yaitu: 

 PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) 

 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. (LSIP) 

 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) 

Dengan data di ambil dari ± 1000 (seribu) hari perdagangan (trading days), 

secara kontinyu mulai dari 2 Januari 2006 – 17 Februari 2010. 
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