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BAB II  

TELAAH LITERATURE 

2.1 Pasar modal 

Menurut Darmadji & Fakhruddin (2008) pada dasarnya, pasar modal 

(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), 

instrumen derivatif, maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan 

sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi 

berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. 

Jones (2010) menyatakan bahwa pasar modal mencangkup pendapatan tetap (fixed 

income) dan efek ekuitas (equity securities) dengan masa jatuh tempo lebih dari 

satu tahun. Risiko pada pasar modal umumnya lebih tinggi daripada pasar uang 

dikarenakan lamanya waktu jatuh tempo.  

Sedangkan menurut Judokusumo (2007) pasar modal adalah pasar yang 

kegiatannya menjual belikan modal. Yang terlihat dalam kegiatan ini adalah bursa 

efek dan objek pasar modal lainnya. Adapun produk induk yang diperdagangkan 

adalah saham dan obligasi. Dari produk induk di pasar modal inilah sebenarnya 

lahir banyak produk turunan. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pasar modal merupakan pasar yang memperjual belikan instrumen 

pendanaan bagi perusahaan berupa saham atau obligasi dengan masa jatuh tempo 
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lebih dari satu tahun. Kedua produk induk tersebut yaitu saham dan obligasi 

melahirkan produk derivatif. 

2.2 Saham 

Jones (2010) menyatakan bahwa saham tidak seperti fixed-income 

securities, efek ekuitas mewakili kepemilikan didalam suatu perusahaan. Efek ini 

memberikan klaim residual terhadap pendapatan dan aset perusahaan setelah 

perusahaan melunasi seluruh kewajiban (hutang). Terdapat dua jenis ekuitas, yaitu: 

saham preferen dan saham biasa. Kebanyakan investor tertarik dalam saham biasa. 

Sebagai pemilik, pemegang saham biasa berhak untuk memilih direksi perusahaan 

dan memberikan suara pada isu-isu utama. Setiap pemilik biasanya diperbolehkan 

untuk memberikan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya untuk masing-

masing direksi yang terpilih. Pendapat Bodie, Kanem, Marcus, & Jain (2014) 

sama dengan Jones yaitu efek ekuitas atau saham biasa mewakili kepemilikan 

bagian dari suatu perusahaan. Setiap bagian dari saham biasa memberikan hak 

pemiliknya untuk memberikan satu suara pada setiap hal tata kelola perusahaan 

yang diputuskan oleh pemilihan suara pada rapat tahunan perusahaan dan untuk 

mendapatkan keuntungan finansial dalam kepemilikan perusahaan. Sedangkan 

Darmadji & Fakhruddin (2008) mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan 

atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut. 
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Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham, yaitu: 

 Dividen 

Dividen (dividend) adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham 

dalam RUPS. Investor yang berhak menerima dividen adalah investor 

yang memegang saham hingga batas waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan pada saat pengumuman dividen. Umumnua dividen merupakan 

salah satu daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka 

panjang, misalnya investor institusi, dana pensiun, dan lain-lain. Dividen 

yang dibagikan perusahaan dapat berubah dividen tunai (cash dividend), 

yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai 

dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa 

dividen saham (stock dividend), yaitu kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen dalam bentuk saham sehingga jumlah saham yang 

dimiliki seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian 

dividen saham tersebut. 

 Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. Misalnya, seorang investor membeli saham Telkom (TLKM) 

dengan harga per saham Rp 3.000, kemudian mejualnya kembali dengan 
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harga per saham Rp 3.500, maka investor tersebut mendapatkan capital 

gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Umumnya 

investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui 

capital gain. Investor seperti ini bisa saja membeli saham pada pagi hari, 

lalu menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami kenaikan. 

 Saham Bonus (jika ada) 

Saham bonus adalah saham yang dibagikan perusahaan kepada para 

pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih 

antara harga jual terhadap harga nominal saham pada saat perusahaan 

melakukan penawaran umum di pasar perdana. Misalnya, setiap saham 

dengan nominal Rp 500 dijual dengan harga Rp 800, maka setiap saham 

akan memberikan agio kepada perusahaan sebesar Rp 300. 

 

Saham dikenal dengan karakteristik “imbal hasil tinggi, risiko tinggi” (high 

risk, high return). Artinya, saham merupakan surat berharga yang memberikan 

peluang keuntungan dan potensi risiko yang tinggi. Saham memungkinkan 

investor untuk mendapatkan imbal hasil atau capital gain yang besar dalam waktu 

singkat. Namun, seiring berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat 

membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Risiko 

investor yang memiliki saham, diantaranya: 

 Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan 

keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagi dividen jika 
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mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi keuntungan investor 

untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

 Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya 

investor harus menjual saham dengan harga jual yang lebih rendah dari 

harga beli. Dengan demikian, seorang investor mengalami capital loss. 

Misalnya, seorang investor membeli saham indosat (ISAT) dengan harga 

Rp 9.000, namun beberapa waktu kemudian dijual dengan harga Rp 8.000, 

per saham, maka investor tersebut mengalami capital loss Rp 1.000 untuk 

setiap saham yang dijual. Dalam jual beli saham, terkadang untuk 

menghindari potensi kerugian yang semakin besar seiring terus 

menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual sahamnya 

dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah penghentian 

kerugian (cut loss). 

2.3 Indeks Saham 

Samsul (2006) mengatakan bahwa indeks saham adalah harga saham yang 

dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis 

dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. 

Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila 

menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan 

menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa 

koreksi. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, 
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yaitu ada yang dimulai dengan basis 100, 500, atau 1.000. Jenis indeks saham 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: indeks harga saham individu, indeks 

harga saham parsial, indeks harga saham gabungan. Menurut Darmadji & 

Fakhruddin (2008) indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan 

pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada saat pasar sedang aktif 

atau lesu. Di pasar modal, sebuah indeks diharapkan memiliki lima fungsi, yaitu: 

1. Sebagai indikator tren pasar. 

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan. 

3. Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio. 

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan stretgi pasif. 

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

2.3.1 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Samsul (2006) menjelaskan bahwa indeks harga saham gabungan 

(composite stock price index = CSPI) merupakan indeks gabungan dari 

seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham gabungan 

(IHSG) diterbitkan oleh bursa efek. Sementara itu, pihak di luar bursa efek 

tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah 

manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan 

hedging. IHSG berubah setiap harinya karena (1) perubahan harga pasar yang 

terjadi setiap hari dan (2) adanya saham tambahan. Pertambahan jumlah 

saham beredar berasal dari emisi baru, yaitu masuknya emiten baru yang 

tercatat di bursa efek, atau terjadi tindakan corporate action berupa split, right, 
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waran, dividen saham, saham bonus, dan saham konversi. Perubahan harga 

saham individu di pasar terjadi karena faktor permintaan dan penawaran. 

Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, 

baik yang rasional maupun yang irrasional mencangkup rumor di pasar, 

mengikuti mimpi, bisikan teman, atau permainan harga. Pada umumnya 

kenaikan harga atau penurunan harga dapat terjadi secara bersama-sama. Oleh 

karena itu, jika kenaikan dan penurunan berlangsung terus menerus selama 

beberapa hari, maka hal itu akan diikuti oleh arus balik (reversal). Hal ini 

membuktikan bahwa dalam kenaikan atau penurunan selalu ada kesalahan 

yang dinamakan overreaction atau mispriced. Jika harga terus naik, maka 

akan diikuti dengan penurunan harga pada periode berikutnya. 

2.4 Pasar berjangka 

Hull (2008) mengatakan pasar berjangka pertama kali digunakan pada 

abad pertengahan. Awalnya pasar berjangka dikembangkan untuk 

mempertemukan kepentingan petani dengan pedagang. Mempertimbangkan posisi 

petani pada bulan April dari tahun tertentu yang akan menanen sejumlah gandum 

pada bulan Juni. Terdapat ketidak pastian akan harga yang akan dibayarkan 

pedagang kepada petani atas pertukaran gandum tersebut. Pada tahun di mana 

gandung sangat langka memungkinkan petani mendapatkan harga yang tinggi, 

terutama apabila petani tidak terburu-buru untuk menjual. Dilain waktu apabila 

pada tahun tertentu persediaan gandum sudah terlalu banyak maka harga gandum 

akan diobral. Petani dan keluarga petani menghadapi risiko yang sangat besar. 

Mempertimbangkan perusahaan yang membutuhkan gandum. Perusahaan tersebut 
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memiliki risiko harga itu juga. Pada tahun dengan persediaan yang banyak 

memungkinkan perusahaan mendapatkan harga yang disenangi; sedangkan pada 

tahun di mana gandum langka maka harga akan terlalu tinggi. Akan masuk akal 

bila petani dan perusahaan bersama pada bulan April (atau sebelumnya) membuat 

perjanjian harga gandum saat panen di bulan Juni. Hal ini melibatkan mereka 

untuk menegosiasikan jenis kontrak berjangka yang akan digunakan. Kontrak ini 

memberikan cara bagi masing-masing pihak untuk menghilangkan risiko yang 

dihadapinya karena ketidakpastian harga gandum dimasa depan. Menurut Hull 

(2008) pasar futures tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga melalui 

mekanisme elektronik, perdagangan secara elektronik ini memungkinkan seorang 

traders untuk masuk ke area perdagangan melalui perangkat komputer sehingga 

mempermudah mereka bertemu dengan banyak penjual maupun pembeli. 

2.5 Lindung nilai atau Hedging 

Menurut Hull (2008) kontrak futures adalah perjanjian jual atau beli 

sebuah aset pada waktu tertentu dimasa depan dengan harga yang ditentukan.  

Hull (2008) menyebutkan bahwa lindung nilai yang sempurna adalah dengan 

mengeleminasi semua risiko, namun perfect hedging merupakan hal yang sangat 

jarang sekali terjadi. Penggunaan kontrak derivative diharapkan dapat 

mendekatkan pada kondisi lindung nilai yang sesempurna mungkin hingga 

nantinya diharapkan imbal hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan imbal hasil 

yang telah diperkirakan (expected return). Bodie, Kanem, Marcus, & Jain (2014) 

menjelaskan bahwa hedging dan spekulating adalah dua hal yang sangat popular 

digunakan pada pasar berjangka. Seorang spekulator menggunakan kontrak 
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futures untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga dimasa depan, 

sedangkan seorang hedger untuk melindungi perubahan harga. Apabila seorang 

speculator percaya harga akan meningkat, maka mereka akan mengambil posisi 

beli (long position) untuk mendapatkan profit yang diharapkan. Sebaliknya, 

speculator memperoleh keuntungan dengan mengambil posisi jual (short position) 

saat harga diharapkan turun. 

2.6 Future Contract 

Jones (2010) menyatakan bahwa kontrak berjangka selalu tersedia untuk 

pasar komoditas seperti jagung dan gandum untuk masa yang lama. Kontrak 

berjangka ini juga tersedia untuk beberapa instrumen keuangan termasuk pasar 

saham, indeks pasar saham, currencies, Treasury bills, Treasury bonds, dan lain-

lain. Kontrak berjangka atau futures contract adalah perjanjian mengenai 

pertukaran suatu aset tertentu di masa depan antara pembeli dan penjual. Penjual 

kontrak menukarkan aset pada waktu yang telah ditentukan (delivery date) dengan 

sejumlah uang oleh pembeli kontrak. Walaupun kas tidak diperlukan hingga 

tanggal jatuh tempo, pengguna kontrak berjangka ini menggunakan margin 

sebagai pengurang risiko akan kegagalan melunasi kewajiban pada salah satu 

pihak. Margin ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai asli kontrak 

tersebut. Bodie, Kanem, Marcus, & Jain (2014) menjelaskan kontrak futures 

digunakan untuk mengirimkan suatu aset pada tanggal yang spesifik atau jatuh 

tempo dengan harga yang telah disepakati yang disebut dengan futures price yang 

harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Posisi beli (long position) dipegang oleh 

pedagang yang berkomitmen untuk membeli aset tersebut pada masa jatuh tempo. 
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Pedagang yang mengambil posisi jual (short position) berkomitmen untuk 

memberikan aset pada saat jatuh tempo. 

2.7 Long Hedges 

Judokusumo (2007) mengatakan bahwa lindung nilai (hedging) di mana 

posisi panjang diambil dalam kontrak berjangka disebut sebagai long hedging. 

Suatu long hedging adalah sesuai (tepat) bila perusahaan tahu bahwa ia harus 

memiliki (long position) aset tertentu dikemudian hari (yang akan datang) dan 

mengunci harga (menutup harga) sekarang. Sedangkan menurut Hull (2008) long 

hedges merupakan ketetapan perkiraan dari hedger ketika mengetahui kapan 

waktu yang tepat untuk membeli sebuah aset dengan harga yang pasti dimasa 

depan. 

2.8 Short Hedges 

Judokusumo (2007) mengatakan bahwa lindung nilai pendek adalah 

lindung nilai menyangkut posisi pendek (short position) dalam kontrak berjangka. 

Short hedge adalah sesuai (tepat) bila hedger telah memiliki aset sendiri dan 

mengharapkan dapat menjual pada suatu waktu yang akan datang. Seorang petani 

memiliki sejumlah kedele dan tahu bahwa kedele tersebut siap dijual 2 (dua) 

bulan kemudian di pasar lokal. Short hedge juga bisa digunakan meskipun hedger 

tidak memiliki barangnya sekarang, tetapi mengetahui aset (barang) tersebut akan 

dimiliki pada satu waktu kemudian. Sedangkan menurut Hull (2008) short hedges 

merupakan ketepatan perkiraan dari hedger yang telah memiliki sejumlah aset dan 

mengharapkan untuk menjualnya dimasa depan dengan harga yang sudah pasti. 
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2.9 Hedging Effectiveness 

Ederington (1979) mendefinisikan hedging effectiveness sebagai 

pengurangan variance dan menyatakan bahwa tujuan dari lindung nilai adalah 

meminimalkan risiko. Ederington juga menjelaskan bahwa hedging dapat 

dinyatakan efektif apabila R-square pada perhitungan regresi OLS (Ordinary 

Least Square) itu tinggi, katakanlah 90%. Markowitz (1959) dalam bukunya 

menjelaskan efektivitas hedging sebagai pengurangan standar deviasi dalam 

portfolio return yang sudah di lindung nilai. Howard & D'Antonio (1984) 

menjelaskan bahwa efektivitas hedging merupakan perbandingan antara „excess 

return per unit of risk portfolio spot komoditi dan instrumen berjangka terhadap 

excess return per unit of risk portfolio spot komoditi. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Metode yang 

Digunakan 

Floros & 

Vougas 

(2006) 

Hedging 

Effectiveness in 

Greek Stock Index 

Futures Market, 

1999-2001 

Nilai R-square regresi OLS pada 

FTSE/ASE-20 adalah sebesar 0.847163 

yang artinya hedging efektif, sedangkan 

FTSE/ASE Mid 40 adalah sebesar 

0.717509 yang artinya hedging tidak 

efektif. (Minimal 0.8 atau 80%). Pada 

In-sample Hedging Effectiveness OLS 

hedge memiliki efektivitas paling tinggi 

baik pada FTSE/ASE-20 maupun 

Ordinary Least 

Square (OLS), Error 

Correction Model 

(ECM), Vector Error 

Correction Model 

(VECM), Bivariate 

Generalized 

Autoregressive 

Conditional 
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FTSE/ASE Mid 40 sebesar 0.850121 

dan 0.71575 dibandingkan metode 

perhitungan lainnya. Perhitungan 

variance reduction yang paling efektif 

adalah dihitung dengan menggunakan 

cara BGARCH hedge baik pada 

FTSE/ASE-20 dan FTSE/ASE Mid 40 

dengan tingkat efektivitas 84.695% dan 

73.475%. 

Heteroskedasticity 

(BGARCH) 

Awang, 

Azizan, 

Ibrahim, & 

Said (2014) 

Hedging 

Effectiveness Stock 

Index Futures 

Market: An Analysis 

on Malaysia and 

Singapore Futures 

Market 

Nilai R-sqaure regresi OLS pada KLCI 

dan STI merupakan nilai efektivitas 

hedging tertinggi diantara metode 

perhitungan lainnya. HE dengan OLS 

pada KLCI adalah sebesar 0.996464 dan 

pada STI adalah sebesar 0.9937530. 

Ordinary Least 

Square (OLS), Vector 

Error Correction 

Model (VECM), 

Exponential-

Generalized 

Autoregressive 

Conditional 

Heteroskedasticity 

(EGARCH), 

Bivariate Generalized 

Autoregressive 

Conditional 

Heteroskedasticity 

(BGARCH) 

Alexander & 

Barbosa 

(2007) 

Effectiveness of 

Minimum-Variance 

Hedging 

Nilai efektivitas hedging dengan metode 

regresi sederhana OLS menunjukkan 

nilai tertinggi dibandingkan dengan 

Ordinary Least 

Square (OLS), Error 

Correction Model 
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model ekonometrik kompleks lainnya. (ECM), 

Exponentially 

Weighted Moving 

Average (EWMA), 

Generalized 

Autoregressive 

Conditional 

Heteroskedasticity 

(GARCH) 

Men & Men 

(2008) 

Hedging 

Effectiveness of  

Hongkong Stock 

Index Futures 

Model perhitungan Exponentially 

Weighted Moving Average (EWMA) 

lebih baik dibandingkan model OLS 

pada kedua kontrak baik HHIF dan 

HSIF. Tetapi saat periode diperpanjang 

dari 63 hari menjadi 126 hari, pada 

kontrak HSIF metode perhitungan OLS 

lebih baik dibandingkan perhitungan 

EWMA.  

Ordinary Least 

Square (OLS), 

Exponentially 

Weighted Moving 

Average (EWMA) 

Bhaduri & 

Durai (2008) 

Optimal Hedge Ratio 

and Hedging 

Effectiveness of Stock 

Index Futures: 

Evidence from India 

DVEC-GARCH memiliki performa 

lebih baik dalam menghitung rata-rata 

pengurangan varians pada jangka 

panjang, sedangkan metode OLS 

memiliki performa yang baik pada 

jangka pendek. 

Ordinary Least 

Square (OLS), 

Bivariate VAR 

Method, Vector Error 

Corretion Model 

(VECM), DVEC-

GARCH 

Laws & 

Thompson 

Hedging 

Effectiveness of Stock 

Perhitungan optimal hedge ratio terbaik 

adalah dengan metode Exponentially 

Ordinary Least 

Square (OLS), 
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(2005) Index Futures Weighted Moving Average (EWMA) 

dibandingkan metode perhitungan 

lainnya. 

Generalized 

Autoregressive 

Conditional 

Heteroskedasticity 

(GARCH), 

Exponentially 

Weighted Moving 

Average (EWMA) 

Yang & 

Allen (2005) 

M-GARCH Hedge 

Ratios and Hedging 

Effectiveness in 

Australian Futures 

Market 

Metode ekonometrik M-GARCH 

memberikan hasil perhitungan 

pengurangan risiko portfolio hedging 

yang paling baik dibandingkan metode 

lainnya, 

Multivariate 

Generalized 

Autoregressive 

Conditional 

Heteroskedasticity 

(MGARCH), 

Ordinary Least 

Square (OLS), Vector 

Autoregresssion 

(VAR), Error 

Correction Model 

(ECM) 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan menguji perkiraan nilai optimal lindung atau optimal hedge 

ratio indeks saham TAIEX dengan menggunakan dua model perhitungan 

ekonometrika yang berbeda yaitu; metode VAR (Vector Autoregression) dan 

VECM (Vector Error Correction Model) pada dua macam periode data yaitu in-
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sample dan out-sample di mana in-sample memiliki periode yang lebih panjang 

dibandingkan out-sample, kemudian menguji keefektivitas lidung nilai dari kedua 

model tersebut dengan menggunakan data harga spot dan futures dari TAIFEX 

(Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index) dan 

membandingkan hasil terbaik dari kedua metode perhitungan lindung nilai 

tersebut. 

2.12 Hipotesis 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti 

lainnya dengan objek dan metode yang berbeda-beda. Maka hipotesis penulis 

adalah terdapat perbedaan hasil perhitungan optimal hedge ratio dan efektivitas 

hedging dengan metode perhitungan dinamis VECM dan metode VAR baik pada 

in-sample dan out-of-sample period. 

H0 = Tidak ada perbedaan antara hasil perhitungan optimal hedge ratio dan 

efektivitas hedging diantara kedua metode perhitungan baik pada periode in-

sample maupun periode out-of-sample. 

Ha = Ada perbedaan antara hasil perhitungan optimal hedge ratio dan efektivitas 

hedging diantara kedua metode perhitungan baik pada periode in-sample maupun 

periode out-of-sample. 
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