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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Data time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari 

satu sumber tetap yang terjadi berdasarkan waktu t secara berurutan dan dengan 

interval waktu yang tetap. Time series dibagi menjadi dua model, yaitu stasioner dan 

nonstasioner. Model stasioner terdiri dari Autoregressive (AR), Moving Average 

(MA), Autoregressive Moving Average (ARMA), sedangkan model nonstasioner 

terdiri dari Autoregressive Integrated (ARI), Integrated Moving Average (IMA),dan 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Pemodelan ARIMA adalah 

model time series yang paling sering dipelajari dan digunakan, namun dalam 

aplikasinya model ini kurang tepat apabila digunakan dalam permasalahan finansial. 

Hal ini karena pemodelan ARIMA berasumsi bahwa varian adalah konstan 

(homocedastic), sedangkan deret waktu finansial memiliki varian error yang tidak 

konstan (heterocedastic) yang disebabkan oleh adanya suatu lonjakan-lonjakan 

variansi yang besar pada suatu periode tertentu (Greene, 2000). Oleh karena itu, 

untuk memodelkan deret waktu finansial digunakan teknik pemodelan variansi yang 

menggambarkan pergerakan varian error dari waktu ke waktu.  
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Teknik pemodelan variansi pertama kali diperkenalkan oleh Engle (1982) 

dalam memodelkan inflasi yang terjadi di Inggris dengan menggunakan model 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH). Model ARCH sama halnya 

dengan model Autoregressive (AR), hanya saja model ARCH digunakan untuk 

memodelkan variansi error yang tidak konstan dari model mean terbaik. Pada tahun 

1986, Bollerslev mengembangkan model ARCH menjadi model Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) dan memodelkan ulang 

terjadinya inflasi di AS yang telah dimodelkan sebelumnya oleh Engle and Kraft’s 

(1983) dengan ARCH (8). Hal ini dikarenakan variansi error yang tidak konstan, 

tidak hanya mengikuti proses AR, namun ada  kemungkinan mengikuti proses 

Autoregressive Moving Average (ARMA). Pemodelan ulang Bollerslev menghasilkan 

model GARCH (1,1) dengan tingkat signifikansi α sebesar 5%  

Model ARCH dan GARCH digunakan dalam permasalahan heteroscedastic 

stasioner,  begitu juga dengan Exponential Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedastic (EGARCH) dan Threshold Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedastic (TGARCH). Model EGARCH dan TGARCH ini merupakan 

perluasan dari model GARCH. 

EGARCH pertama kali diperkenalkan oleh Nelson pada tahun 1991. Model 

GARCH standard tidak dapat menangkap variansi skew (lonjakan variansi yang naik 

secara monoton dalam sementara waktu) sehingga nilai asset return positif dan 

negatif mempunyai pengaruh simetri terhadap variansinya serta jumlahan dari 

parameter pada data time series konvergen menuju satu dan mengikuti model 
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ARIMA (p,d,q) terbaik. Sedangkan dalam deret waktu financial asumsi yang sering 

terjadi adalah adanya pengaruh asimetri yang diberikan oleh asset return positif dan 

negatif terhadap variansinya (leverage effect). Tsay (2002) menuliskan bahwa untuk 

mengatasi kelemahan GARCH dalam menangkap varian skew yang ditimbulkan oleh 

variansi berfluktuasi tinggi sehingga sulit menentukan kapan seorang investor akan 

memposisikan dirinya sebagai pembeli atau penjual suatu saham dan pengaruh 

asimetri yang ditimbulkan oleh asset return positif dan negatif terahadap variansi 

pada deret waktu financial maka digunakanlah EGARCH. EGARCH dapat 

memodelkan leverage effect dan dapat menangkap variansi skew. 

Beberapa persoalan penting yang dapat dianalisis dengan analisis time series 

antara lain dalam bidang pertanian, bisnis, perekonomian, engineering, medical 

science, meterologi dan bahkan mengenai quality control. Sedangkan tujuan dari 

analisis time series itu sendiri adalah untuk memodelkan mekanisme stokastik dan 

meramalkan data di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu (Cryer, 1986). 

 Namun dalam pengamatan-pengamatan yang ada, data time series seringkali 

dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang bersifat mengganggu (interruptive), seperti 

unjuk rasa, peperangan, krisis moneter, politik, bencana alam, dan faktor lain yang 

tak terduga sebelumnya, sehingga asumsi dasar, seperti stasioner, residual 

berdistribusi normal dan model white noise tidak semuanya terpenuhi. Konsekuensi 

dari kejadian-kejadian yang mengganggu menghasilkan serangkaian observasi yang 

tidak konsisten. Kejadian yang tidak konsisten ini disebut pencilan (outlier). Pencilan 
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(outlier)  adalah suatu data yang menyimpang dari sekumpulan data yang lain 

(Ferguson,1961).  Keberadaan data pencilan akan memberikan efek yang kurang 

bagus dalam proses analisis data. Dalam kaitannya dengan analisis regresi, pencilan 

dapat menyebabkan hal-hal seperti residual yang besar dari model yang terbentuk, 

varians pada data tersebut menjadi lebih besar, serta taksiran interval memiliki 

rentang yang lebar (Ketut, 2009). 

 Menurut Tsay (1994) terdapat beberapa type atau jenis outlier yaitu Additive 

Outlier (AO), Innovational Outlier (IO), Temporary Change (TC), dan Level Shif 

(LS). Additive Outlier (AO) merupakan data yang mempengaruhi suatu deret waktu 

pada suatu titik saja sehingga hanya mempengaruhi tingkatan/ level dan varians 

bersyarat, tetapi tidak mempengaruhi varians. Innovational Outlier (IO) merupakan 

suatu data dimana pencilan menghasilkan efek yang berlanjut terhadap data-data 

setelah terjadinya pencilan pada waktu t. Temporary Change (TC) merupakan data 

dimana pencilan menghasilkan efek awal pada waktu t, kemudian efek tersebut 

berkurang secara terus menerus. Level Shif (LS) merupakan  data yang mempengaruhi 

deret pada suatu waktu tertentu dan efek dari pencilan tersebut membuat suatu 

perubahan yang tiba-tiba dan permanen. 

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan mendeteksi outlier pada model 

EGARCH yang disebabkan adanya kesalahan dalam  pencatatan atau kesalahan 

dalam penulisan yang disebut sebagai Additive Outlier (AO) dan menggolongkan 

Additive Outlier (AO) menjadi  Additive Level Outlier (ALO) dan Additive Volatility 
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Outlier (AVO) .  Untuk mendeteksi adanya outlier dan tipe outlier digunakan uji 

Rasio Likelihood. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini akan dikaji 

tentang Deteksi Outlier pada model Exponential Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedastic dengan Uji Rasio likelihood. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur deteksi outlier model Exponential Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan Uji Rasio 

Likelihood ? 

2. Bagaimana prosedur menguji tipe data outlier model Exponential Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan Uji Rasio 

Likelihood? 

3. Bagaimana menerapkan program prosedur deteksi outlier model Exponential 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan 

Uji Rasio Likelihood pada data riil? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui prosedur pendeteksian outlier model Exponential Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan Uji Rasio 

Likelihood. 
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2. Mengetahui prosedur tipe data outlier model Exponential Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan Uji Rasio 

Likelihood pada data time series. 

3. Menerapkan program prosedur pendeteksian outlier model Exponential 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan 

Uji Rasio Likelihood pada data real. 

 

1.4 Manfaat 

1. Menambah wawasan mengenai model EGARCH. 

2. Menambah wawasan mengenai outlier pada time series. 

3. Menghasilkan informasi secara konkrit tentang perlakuan lebih lanjut dari 

data yang mengandung outlier yang sulit dihapuskan 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk lebih memfokuskan tujuan dari penulisan kerangka acuan skripsi ini, maka 

batasan yang perlu diperhatikan adalah data hanya diterapkan pada  model 

EGARCH (m,n) dimana m=1,2 dan n=1,2 dengan spesifikasi mendeteksi ALO 

(Additive Level Outlier) dan AVO (Additive Volatility Outlier). 
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