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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Saham adalah bukti atas kepemilikan suatu perusahaan yang mana 

merupakan klaim atas pendapatan dan kekayaan perusahaan. Sebagai salah satu 

produk pasar modal yang menjadi instrumen investasi jangka panjang, tingkat 

risiko dalam berinvestasi saham di nilai tinggi. Seperti risiko kerugian atas 

penurunan harga (Capital Loss) dan risiko kebangkrutan perusahaan (Risiko 

Likuidasi). Melalui risiko inilah ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang 

terjadi di sepanjang tahun 2020 membuat investor saham dihadapkan oleh 

ketidakpastian berapa return yang harus diterima di masa yang akan datang.  

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri semen memiliki peranan yang 

cukup besar dalam proses pembangunan infrastruktur di hampir seluruh wilayah di 

Indonesia. Namun kini proses pembangunan infrastruktur mengalami beberapa 

hambatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Terjadinya pandemi Covid-19 

mengakibatkan perekonomian seluruh dunia mengalami penurunan, akan tetapi 

pada tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta vaksin virus Corona telah 

mendarat di Indonesia setelah diterbangkan dari China. Dengan adanya vaksin ini 

mampu memberikan harapan bagi para pemilik usaha dari berbagai sektor 

perekonomian bangkit kembali.  

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs investasi.kontan.co.id,  

perekonomian Indonesia akan segera mengalami pemulihan apabila telah adanya 

kepastian distribusi vaksin Covid-19. Melalui pemulihan perekonomian ini PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu dari dua emiten semen terbesar 

di Indonesia akan terkena dampak positifnya. Namun apakah dengan terkenanya 

dampak posistif dari adanya pemulihan perekonomian cukup memberikan 

keyakinan kepada investor untuk berinvestasi di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Oleh sebab itu perlu dilakukannya analisis risiko invetasi sebagai bahan penunjang 

bagi investor untuk membuat keputusan. 
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Dalam melakukan analisis risiko investasi saham dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Value at Risk (VaR), dimana metode ini telah dipopulerkan 

oleh J. P. Morgan pada tahun 1994 dan sudah banyak dilakukan pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Metode Value at Risk merupakan bentuk pengukuran risiko 

dengan mengestimasikan kerugian maksimum yang akan didapatkan dimasa yang 

akan datang. Sehinga dalam hal ini pada proses mengestimasikan risiko terdapat 

keterkaitan dengan metode peramalan.  

Terdapat beberapa metode peramalan yang umum untuk digunakan, 

namun menurut Miftahurrohmah (2017) sebagain besar metode tersebut 

dikembangkan berdasarkan asumsi residual berdistribusi normal. Sedangkan pada 

kenyataannya kondisi pada pasar modal tidak selalu dalam kondisi normal dengan 

pola data yang cenderung relatif sama. Adakalanya pergerakan data saham ketika 

di gambarkan dalam bentuk grafik akan berbentuk terlalu runcing atau terlalu landai. 

Salah satunya seperti bentuk grafik histogram pada Gambar 1.1 menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa bagian pada grafik yang tidak mampu diakomidir oleh 

kurva. Untuk memberikan hasil analisis yang optimal, maka metode yang dinilai 

sesuai adalah metode mixture. Dimana metode mixture mampu mengakomidir 

keseluruhan data sesuai dengan kondisi riil dengan lebih baik.  

 

Gambar 1. 1 Histogram data close SMGR 

Pada penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda yaitu 

pada saham e-commerce telah dilakukan analisis risiko investasi saham 

menggunakan metode mixture dengan distribusi laplace. Metode tersebut adalah 

Bayesian Mixture Laplace Autoregressive (MLAR) yang merupakan gabungan K 

komponen Laplace AR sebagai alternatif model MAR. Bayesian (MLAR) 
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merupakan bentuk pendekatan yang dinilai memberikan value lebih baik 

dibandingkan dengan Bayesian MNAR. Bayesian MNAR merupakan gabungan 

dari M Gaussian model AR. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya 

“On The Value at Risk Using Bayesian Mixture Laplace Autoregressive Approach 

for Modelling the Islamic Stock Risk Investment” yang dilakukan oleh 

Miftahurrohmah, Iriawan dan Fithriasari (2017).  

Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis mengusulkan untuk 

membandingkan metode Value at Risk dengan pedekatan MNAR dan MLAR pada 

saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  yang datanya berisis nilai close sejak 

dimulainya pandemi Covid-19. Untuk mengetahui apakah hasil terbaik akan selalu 

ditunjukkan oleh Bayesian Mixture Laplace Autoregressive (MLAR).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

- Model Bayesian MNAR atau Bayesian MLAR yang terbaik dalam analisis 

risiko Investasi pada saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ? 

- Bagaimana hasil estimasi Value at Risk (VaR) pada return saham PT 

Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna mencari model terbaik 

antara Bayesian MLAR dan Bayesian MNAR berdasarkan data historis saham PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. Serta penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil estimasi Value at Risk (VaR) pada return saham PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan bahasan pada rumusan masalah, Batasan dalam pembahasan 

penelitian adalah : 
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1. Data saham yang digunakan adalah data PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 09 Oktober 

2008 – 29 Januari 2021. 

2. Metode pengolahan data yang digunakan selama penelitian adalah metode 

Value at Risk dengan Bayesian Mixture Laplace Autoregressive (MLAR) 

dan Bayesian Mixture Normal Autoregressive (MNAR). 

3. Metode pengujian akurasi pada model Value at Risk yang digunakan adalah 

metode backtesting melalui uji Kupeic.  

4. Metode pemilihan model terbaik pada Bayesian Mixture Normal 

Autoregressive (MNAR) dan Bayesian Mixture Laplace Autoregressive 

(MLAR) yang digunakan adalah Deviance Information Criterion (DIC) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap 

pemilik dana (investor), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan penulis sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pengetahuan kepada investor yang akan berinvestasi ke PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan melihat data harian dan hasil 

estimasi menggunakan metode Value at Risk (VaR). 

2. Memberikan gambaran kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan strategi ditengah pandemi Covid-

19 

3. Memberikan wawasan kepada penulis dalam bidang data science terutama 

dalam mengestimasikan risiko investasi melalui pendekatan Bayesian 

MNAR dan MLAR. 

  


