
III-1 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Data Penelitian  

Data yang digunakan merupakan data transaksi nilai tukar (kurs) jual mata 

uang Indonesia(IDR) terhadap mata uang Negara Eropa (GBP) yang diambil dari 

website www.BI.go.id. Data penelitian diambil dari bulan 3 Januari 2017-29 

Maret 2017. Metode yang digunakan adalah ARCH/GARCH yang digunakan 

untuk menganalisa dan meramalkan data transaksi nilai tukar (kurs) jual mata 

uang Indonesia(IDR) terhadap mata uang Negara Eropa (GBP) Data transaksi 

nilai tukar (kurs) jual memiliki pola Volatillity clustering dan heteroskedastisitas 

yang merupakan syarat yang dapat digunakan dalam metode ini.  

 

3.2 Metodologi Penelitian 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, data kemudian diteliti dan dianalisa 

dengan menggunakan aplikasi E-views 7 dan Minitab. Adapun langkah-langkah 

analisis pengujian data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kestationeran Data 

Uji kestationeran data dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan 

sudah memiliki rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu, jika ata 

tidak stationer maka dilakukan diffresing sampai data stationer. 

2. Identifikasi Model 

Kestationeran data dapat dilihat dengan plot time series, plot ACF dan 

PACF, serta uji unit root. Dari plot ACF dan PACF dapat terlihat model 

sementara yang dapat digunakan. 

3. Estimasi Parameter Model 

Setelah terpilih model maka dilakukan pengestimasian parameter untuk 

mengetahui nilai koefisien terbaik dari model. 
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4. Pemilihan Model Terbaik 

Selanjutnya dilakukan verifikasi model untuk menentukan apakah model 

yang digunakan baik atau tidak dengan menggunakan uji residual. 

5. Peramalan 

Dilakukan peramalan pada data, setelah nilai peramalan didapat selanjutnya 

dilakukan pencarian residual model dengan cara menghitung selisih antara 

data sebenanya dengan data hasil peramalan. 

6. Uji ARCH-LM 

Agar dapat melanjutkan ke uji ARCH/GARCH dilakukan uji ARCH-LM 

untuk melihat ada tidaknya unsur heteroskedastisitas, jika tidak terdapat 

unsur heteroskedastisitas maka peramalan cukup sampai dengan 

menggunakan metode Box-jenskiens 

7. Identifikasi Model ARCH/GARCH 

Pengestimasian dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien dari model. 

8. Estimasi Parameter Model ARCH/GARCH 

Pengestimasian dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien dari model. 

9. Verifikasi Model 

Untuk melihat apakah model ARCH/GARCH baik atau tidak digunakan, 

maka dilakukan uji Independensi residual dan uji kenormalan residual 

10. Peramalan 

Setelah didapat model yang terbaik maka dilakukan peramalan terhadap nilai 

kurs jual mata uang.  

 


