Analisis ARCH dan GARCH menggunakan EViews
Pada bagian ini akan dikemukakan penggunaan EViews untuk analisis ARCH dan
GARCH. Penggunaan EViews kali ini lebih ditekankan dengan memanfaatkan menumenu yang sudah disediakan oleh EViews. Langkah-langkah analisis yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
A. Ilustrasi analisis ARCH
1. Penyiapan data
Langkah pertama di dalam analisis ini adalah penyiapan data yang akan dianalisis.
Sebagai ilustrasi, akan digunakan data mengenai return saham P.T. ESA dari 1 Mei
2006 hingga 25 Juli 2006. Data tersebut tersimpan dalam format Excel dengan
nama file “Data Kurs.xls” Sheet3. Gambar di bawah ini menyajikan 10 pengamatan
pertama dari data ini.

Langkah awal penyiapan data di EViews adalah penyiapan Workfile atau data di
EViews. Menu yang digunakan untuk keperluan ini adalah File/New/Workfile
(perhatikan gambar di bawah ini).

Selanjutnya EViews akan meminta pengguna untuk memilih tipe periode waktu dari
data yang digunakan, yaitu apakah tahunan (Annual), semester (Semi-annual),
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triwulan (Quarterly), bulanan (Monthly), mingguan (weekly), harian dengan 5 hari
kerja (Daily[5 day weeks]), harian dengan 7 hari kerja (Daily [7 day weeks]).
Sesuai dengan data ilustrasi, pada kotak dialog Workfile Range tersebut pilih opsi
Daily[5 day weeks] dan ketikkan 5/1/2006 dan 7/25/2006 masing-masing pada
bagian Range di kotak Start date dan End date. Selanjutnya klik OK.

EViews akan membuat untitled Workfile, dengan tampilan seperti disajikan pada
gambar di bawah ini.

Setelah Workfile dibuat, klik Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel... dan pilih file
“Data kurs.xls”.
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Tahapan selanjutnya, EViews akan membuka kotak dialog untuk impor data Excel
seperti tersaji pada gambar di bawah ini.

Perhatikan kembali data yang digunakan di dalam ilustrasi ini. Data tersebut terdiri
dari satu series atau satu peubah yang ditempatkan pada satu kolom dan data
dimulai pada sel A2 serta disimpan di Sheet3. Dengan demikian, pada kotak dialog
Excel Spreadsheet Import, pilih opsi By observation – series in columns,
ketikkan A2, Sheet3, dan 1 masing-masing pada Upper-left data cell, Excel 5+
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sheet name, dan Names for series or Numer if named in file. Untuk lebih
jelasnya, perhatikan ilustrasinya pada gambar di atas.
2. Pemeriksaan pola data
Untuk memeriksa pola data, dapat dilakukan dengan membuat plot time series data
dengan cara pilih menu Quick/Graph/Line Graph kemudian klik OK pada kotak
dialog Series List yang muncul (perhatikan gambar di bawah ini).

EViews selanjutnya akan menyajikan plot time series seperti tersaji pada gambar di
bawah ini. Pemeriksaan ini berguna untuk penentuan strategi mean model yang
disusun dan evaluasi awal keragaman data. Dari plot tersebut terlihat bahwa pola
data cenderung konstan dan simpangan data tidak konstan.

3. Analisis mean model
Setelah strategi bagi model untuk mean model sudah diperoleh dari tahapan
pemeriksaan plot, langkah berikutnya adalah analisis mean model tersebut. Pada
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data ilustrasi, dari pemeriksaan terhadap mean model dapat diasumsikan bahwa
mean model-nya adalah Yt = c + t. Analisis terhadap mean model ini dengan
EViews dilakukan melalui menu Quick/Estimate Equation... dengan kotak
dialognya seperti tersaji pada gambar di bawah ini.

Pada kotak dialog Equation Specification, tuliskan return c pada kotak Equation
Specification. Pada Estimation settings, pilih LS – Least Squares (NLS and
ARMA) pada bagian Method, kemudian klik OK. Dari output tersebut diperoleh
mean model sebagai berikut:
Return = 0.002162 + et

4. Evaluasi residual dari mean model
Setelah analisis mean model dilakukan, langkah berikutnya adalah memeriksa
apakah terdapat ketidakhomogenan variance dari residual mean model. Langkah
sederhana untuk pemeriksaan ini adalah melalui time series plot data residual yang
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dapat dilakukan dengan klik Resids (perhatikan gambar di atas). Berikut disajikan
gambar residual plot-nya. Terlihat dari plot tersebut bahwa variance residual tidak
homogen.

Pemeriksaan apakah terdapat ARCH pada residual dapat dilakukan melalui Uji LM
dengan menu yang digunakan adalah View/Residual Tests/ARCH LM Test. Pada
kotak dialog Lag Specification yang muncul ketikkan lag ARCH yang akan
diperiksa (pada gambar ilustrasi diinginkan untuk diperiksa apakah terdapat ARCH
1 pada data residual).

Dua gambar berturut-turut di bawah ini menyajikan pemeriksaan komponen ARCH
hingga lag 1 dan 2. Dari pemeriksaan pada lag 1 menghasilkan nilai p-value
0.091934.
Jika digunakan tingkat kesalahan 10% maka keberadaan
heteroskedastisitas signifikan. Pemeriksaan pada lag 2 menghasilkan nilai p-value
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0.154470. Jika digunakan tingkat kesalahan 10% maka hubungan antara kuadrat
residual lag 1 dan lag 2 secara simultan tidak signifikan.

< 10%

> 10%

5. Analisis ARCH terhadap data
Setelah ordo ARCH (atau GARCH) ditentukan, langkah berikutnya adalah analisis
ARCH terhadap data, yaitu analisis untuk menduga parameter “mean model” dan
“variance model” secara simultan. Di dalam EViews, menu yang digunakan adalah
Quick/Estimate Equation... dengan kotak dialog seperti disajikan berikut ini.
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Pada kotak dialog tersebut, pilih opsi ARCH – Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity pada kotak Method di bagian Estimation Settings. Ketikkan
“mean model” return c pada kotak Mean equation specification, dan 1 serta 0
masing-masing pada kotak ARCH dan GARCH pada bagian ARCH specification.
Hasil analisis disajikan pada gambar di bawah ini. Analisis yang dilakukan
menggunakan mean model yang hanya melibatkan komponen intersep saja.
Sehingga nilai R2 menjadi tidak relevan pada kasus ini. Pada ilustrasi ini misalnya,
diperoleh R2 yang bernilai negatif. Hasil lain yang dapat diperoleh dari output
adalah bahwa komponen ARCH 1 nyata pada  = 10%. Dari output tersebut dapat
disusun mean model dan variance model yang diperoleh masing-masing adalah
Return = 0.003644 + et
2t = 0.000111 + 0.5954952 e2t-1

< 10%
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6. Diagnostik model
Hasil analisis di atas masih memerlukan pemeriksaan terhadap kenormalan data
mengingat metode pendugaan yang digunakan adalah maximum likelihood serta
evaluasi apakah masih terdapat heteroskedastisitas pada residual. Pemeriksaan
kenormalan residual ini dapat dengan mudah dilakukan dengan EViews melalui
menu View/Residual Tests/Histogram – Normality Test. Berikut disajikan hasil
pemeriksaan kenormalan residual melalui histogram dan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji
ini menghasilkan p-value=0.002345 sehingga pada tingkat kesalahan 5%
disimpulkan residual tidak normal.
Selanjutnya, pemeriksaan terhadap
heteroskedastisitas residual dapat dilakukan seperti pada langkah 4 di atas dengan
hasil seperti disajikan di bawah ini.
Pemeriksaan ini menghasilkan pvalue=0.983897 sehingga disimpulkan sudah tidak ada masalah ARCH pada
residual terakhir.

Untuk mengatasi ketidaknormalan residual, proses pendugaan variance dilakukan
dengan menggunakan metode Bollerslev-Wooldridge. Di dalam EViews, metode
ini disediakan di bagian tombol Option di kotak dialog Equation Specification
(perhatikan gambar di bawah ini untuk ilustrasinya).
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Penggunaan metode Bollerslev-Wooldridge ini lebih kepada memperbaiki
pendugaan variance pada komponen “variance model” akibat tidak normalnya
residual. Hal ini dapat dilihat dari standard error komponen variance model yang
menggunakan metode ini yang lebih kecil daripada standard error yang tidak
menggunakan metode ini (lihat kembali output analisis ARCH di atas). Sebagai
akibatnya, probability komponen ARCH 1 dengan menggunakan metode BollerslevWooldridge (<1%) lebih kecil daripada yang tanpa menggunakan metode ini
(<10%).
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< 1%

7. Forecast Data
Tahapan selanjutnya setelah model bagi data sudah diperoleh, baik mean model
maupun variance model, adalah forecast atau meramalkan nilai-nilai data periode
berikutnya. Tahapan ini dapat dilakukan di dalam EViews dengan terlebih dahulu
mendefinisikan kisaran data hingga periode terakhir peramalan. Katakanlah dari
data return di atas (yang berakhir sampai 25 Juli 2006) akan dilakukan peramalan
hingga periode 8 Agustus 2006. Pendefinisian kisaran data hingga 8 Agustus 2006
ini dilakukan melalui menu Procs/Change Workfile Range dengan tampilan kotak
dialognya seperti di bawah ini. Pada kotak dialog tersebut tuliskan 8/8/2006 pada
kotak End date kemudian klik OK.

Setelah pendefinisian periode data hingga periode terakhir dilakukan, langkah
berikutnya adalah forecast data melalui menu Procs/Forecast dengan tampilan
kotak dialog seperti di bawah ini. Pada bagian Series names ketikkan nama bagi
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series baru yang akan dibuat yang meliputi nilai forecast (Forecast name), standard
error (S.E.), serta variance (GARCH). Di bagian Method, pilih opsi Static, dan
ketikkan range periode data (5/01/2006 8/8/2006) pada bagian Forecast Sample.

Berikut disajikan hasil forecast pada bagian mean model dan variance model

SE bagi mean model
Forecast bagi mean
model

Forecast bagi variance
model

12

B. Analisis GARCH
Secara umum, prosedur analisis GARCH tidak berbeda dengan ARCH. Perbedaan di
antara keduanya adalah pada penentuan ordo p dan q pada GARCH yang tidak dapat
ditentukan secara langsung sebagaimana penentuan ordo q pada ARCH. Penentuan
ordo p dan q pada GARCH ditempuh melalui proses overfitting atau mencoba ordo p
dan q yang lebih dari dugaan awal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah
analisis GARCH menggunakan EViews berikut ini.
1. Penyiapan data
Data yang digunakan untuk ilustrasi adalah data return harian nilai tukar Yen Jepang
dengan Rupiah dari 1 Juli 2005 hingga 30 Juni 2006 yang disimpan di “Data
kurs.xls” sheet JPY. Tahapan penyiapan data ini serupa dengan analisis ARCH di
atas.
2. Pemeriksaan pola data
Di bawah ini disajikan plot time series data. Pola data ini mirip dengan data ilustrasi
untuk ARCH di atas, yaitu pola yang konstan untuk mean model dan adanya
simpangan data yang tidak seragam.

3. Analisis mean model
Dengan mengasumsikan model yang hanya melibatkan intersep untuk komponen
mean model, dilakukan analisis terhadap komponen mean model dengan hasil
seperti disajikan di bawah ini.
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4. Evaluasi residual dari mean model
Pemeriksaan terhadap plot residual menghasilkan kesimpulan adanya variance yang
tidak homogen seperti disajikan pada gambar di bawah ini.

Pemeriksaan residual menggunakan LM Test hingga Lag 12 menghasilkan nilai
Probability yang kecil (kurang dari 1%). Nilai Probability yang kecil hingga Lag
yang cukup panjang ini merupakan indikasi model GARCH lebih cocok
dibandingkan ARCH. Ringkasan hasil Uji LM tersebut disajikan pada Tabel berikut
ini.
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ARCH Test:
Lag

F-statistic

Probability

Obs*R-squared

Probability

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

52.609
31.585
21.867
16.302
13.054
10.955
9.378
8.138
7.167
6.406
5.788
5.268

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

43.572
50.633
52.290
52.173
52.343
52.764
52.847
52.642
52.402
52.263
52.151
52.005

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

5. Analisis GARCH terhadap data
Prosedur analisis GARCH terhadap data menggunakan EViews serupa dengan
ARCH di atas. Perbedaannya hanyalah nilai order GARCH menjadi lebih dari 0.
Untuk analisis awal biasanya dipilih GARCH dengan ordo p=1 dan q=1. Analisis
dengan ordo ini menghasilkan output seperti terlihat di bawah ini. Dari output
terlihat bahwa analisis dengan ordo p=1 dan q=1 menghasilkan kesimpulan kedua
ordo tersebut signifikan. Tahapan berikutnya adalah memeriksa apakah terdapat
komponen baik p maupun q dengan ordo lebih tinggi yang juga signifikan melalui
proses overfitting. Dengan kata lain, proses overfitting ini adalah melakukan
analisis ulang terhadap data dengan menggunakan ordo p maupun q yang lebih
tinggi dari p dan q yang sudah dicobakan. Ordo p dan q yang dicobakan biasanya
tidak melebihi 4. Pada gambar di bawah disajikan output hasil overfitting untuk tiga
pasangan ordo (p,q) lain, yaitu (p=1,q=2), (p=2,q=1), dan (p=3,q=1). Dari ketiga
proses overfitting ini disimpulkan ordo p dan q yang digunakan adalah p=2 dan q=1
karena komponen 1 p tambahan signifikan.

p=1 q=1

p=1, q=2
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p=2, q=1

p=3, q=1

6. Diagnostik model
Langkah selanjutnya setelah ordo p dan q ditentukan adalah memeriksa kenormalan
residual. Dari output di bawah ini disimpulkan bahwa residual tidak normal
sehingga diperlukan analisis dengan menggunakan metode Bollerslev-Wooldridge.

Berikut disajikan analisis GARCH(2,1) menggunakan metode BollerslevWooldridge di dalam pendugaan variance dari variance model. Dari output
diperoleh komponen ARCH maupun GARCH signifikan. Dari output ini diperoleh
mean model dan variance model masing-masing adalah
Return = -0.000410 + et
2t = 0.00000375 + 0.355195 e2t-1 -0.1360872t-1 + 0.4455632t-2
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7. Forecasting data
Setelah model untuk mean model dan forecasting model diperoleh, tahapan
berikutnya adalah forecasting data. Di bawah ini disajikan forecasting data hingga
periode 7 Juli 2006.
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