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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal 

dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, dan penambahan modal 

kerja. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen keuangan 

(Amin, 2012).  

Harga saham di bursa tidak selamanya tetap, ada saatnya meningkat dan 

bisa juga menurun, tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Di pasar 

modal, terjadinya fluktuasi harga saham tersebut menjadikan bursa efek menarik 

bagi beberapa kalangan pemodal (investor). Sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

terbesar, pengaruh Amerika (AS) sangat besar bagi negara-negara lain. Hal ini 

juga termasuk pengaruh dari perusahaan-perusahaan dan investornya sehingga 

pergerakan indeks harga saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) merupakan 

salah satu indeks dalam NYSE (New York Stock Exchange) yang berpengaruh 

pada pergerakan indeks harga saham negara-negara lain seperti Indonesia. 
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Sebagai contoh pada tahun 2008 terjadi krisis mortgage di AS yang akhirnya 

membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia turun hingga 50% 

(Amin, 2012).  

 Indeks harga saham DJIA adalah salah satu indeks saham yang diciptakan 

oleh Jurnal Wall Street dan pendirinya adalah Charles Dow. Indeks harga saham 

DJIA merupakan indeks saham yang paling populer dan paling diminati di dunia, 

sehingga dari 30 perusahaan blue-chip papan atas dunia, perusahaan coca-cola 

merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi secara 

langsung di Indonesia (Yuanisa, 2013). Indeks harga saham DJIA adalah nilai 

rata-rata saham yang dijadikan tolak ukur bagi saham-saham perusahaan yang ada 

di Amerika. Indeks harga saham DJIA tidak hanya menarik investor lokal tetapi 

juga dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.  

Sunariyah (2006), menyatakan bahwa indeks harga saham DJIA yang bergerak 

naik, menandakan kinerja perekonomian Amerika secara umum berada pada 

posisi yang baik. Dengan kondisi perekonomian yang baik, akan menggerakkan 

perekonomian Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal masuk 

baik investasi langsung maupun melalui pasar modal (Sunariyah, 2006). 

Saham bersifat lebih unik dibandingkan beberapa bentuk investasi yang 

lain yang ada di Indonesia karena saham berpeluang mendapatkan pendapatan 

yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, namun resikonya 

juga lebih besar, hal ini dikenal dengan istilah high risk high return. Pergerakan 

nilai saham di indeks harga saham DJIA selalu diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi nilai saham-saham yang ada di Indonesia juga. Semakin baik nilai 
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saham maka dapat menunjukkan semakin baik kondisi perekonomian sehingga 

semakin meningkat keinginan investor untuk berinvestasi dalam bentuk saham. 

Indeks harga saham DJIA didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu. Oleh 

karena itu, peramalan indeks harga saham DJIA merupakan langkah strategis 

yang sangat penting digunakan untuk meminimalkan resiko kerugian atas 

pembelian saham pada pasar modal (Imami, 2013).  

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang indeks harga saham 

DJIA, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012) dan penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2013). Lestari (2012) yang membahas tentang 

pengaruh indeks harga saham DJIA dan faktor-faktor yang lainnya terhadap return 

saham syariah di bursa efek Indonesia dengan menggunakan metode regresi linier 

berganda. Wulandari (2013) membahas tentang pengaruh indeks harga saham 

DJIA terhadap indeks-indeks di bursa efek Indonesia dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda. Penelitian dari Lestari (2012) dan Wulandari 

(2013) memiliki kekurangan yaitu data yang digunakan merupakan data time 

series sehingga ketika diuji menggunakan uji Durbin Watson terdapat 

autokorelasi positif pada model yang dihasilkan. Dampak yang terjadi jika di 

dalam analisis regresi terdapat adanya autokorelasi yaitu dapat menimbulkan 

adanya bias pada hasil regresi dan penaksir memberikan gambaran yang 

menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya (Gujarati, 2005). 

Pemodelan yang biasa digunakan untuk peramalan pada data time series 

yaitu Autoregressive (AR), Moving Average (MA), Autoregressive Moving 

Average (ARMA), Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Cara 
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kerja keempat model tersebut adalah berdasarkan asumsi bahwa data telah 

stasioner dan varians error tetap antar waktu (homoskedastisitas). Asumsi yang 

digunakan pada keempat model tersebut dianggap tidak relevan jika dihadapkan 

pada sebuah transaksi financial seperti indeks harga saham DJIA, karena pada 

kenyataannya data indeks harga saham DJIA memiliki nilai varians yang 

berubah-ubah setiap waktu, sehingga dibutuhkan metode Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk memodelkannya 

(Syarif, 2014). 

Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 

(GARCH) dikenalkan oleh Bolleslev pada tahun 1986. Menurut Bolleslev (1986), 

penggunaan model GARCH pada data time series yang mengalami 

heteroskedastisitas sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi karena 

ketergantungan sejumlah volatilitas masa lalu dapat dikurangi. Varians residual 

GARCH memiliki dua komponen yaitu konstanta dan residual periode 

sebelumnya, sehingga model ini juga disebut sebagai model bersyarat 

(conditional), karena varians residual periode sekarang dipengaruhi oleh periode 

sebelumnya (Syarif, 2014).  

Berdasarkan uraian sebelumnya, penyusun tertarik untuk memodelkan dan 

meramalkan indeks harga saham DJIA di pasar modal dengan pendekatan 

GARCH sebagai bahan pertimbangan investor Indonesia dalam pengambilan 

keputusan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis di Indonesia 

seperti tahun 2008, terjadi krisis mortgage di AS yang akhirnya membuat IHSG 

Indonesia turun hingga 50%. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi 

ini adalah : 

1. Bagaimana pemodelan indeks harga saham Dow Jones Indusrial Average 

(DJIA) di pasar modal dengan pendekatan GARCH?  

2. Bagaimana peramalan indeks harga saham Dow Jones Indusrial Average 

(DJIA) di pasar modal dengan pendekatan GARCH? 

  

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang dicapai dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Memodelkan indeks harga saham Dow Jones Indusrial Average (DJIA) di 

pasar modal dengan pendekatan GARCH. 

2. Meramalkan indeks harga saham Dow Jones Indusrial Average (DJIA) di 

pasar modal dengan pendekatan GARCH. 

 

1.4 Manfaat 

1. Dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang pemodelan dan 

peramalan indeks harga saham Dow Jones Indusrial Average (DJIA). 

2. Dapat dijadikan masukan untuk investor dalam pengambilan keputusan 

investasi agar terhindar dari resiko kerugian. 

3. Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi pembaca yang tertarik untuk 

meneliti hal yang sama dalam penelitian selanjutnya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Mengacu pada rumusan masalah, maka batasan masalah yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah data mingguan indeks harga saham Dow Jones Indusrial 

Average (DJIA) mulai periode bulan Juni tahun 2012 sampai bulan Maret tahun 

2015. 
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