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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan membahas bagaimana perhitungan optimal hedge ratio dan 

efektivitas hedging atau lindung nilai dari kedua metode perhitungan ekonometrik 

pada Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) pada 

dua periode, periode pertama adalah 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2015 

dan periode kedua adalah 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah studi 

deskriptif yang merupakan metode mengumpulkan data, merangkum, 

menggambarkan atau menganalisis dan mempresentasikan data secara informatif. 

Menurut Zikmund, Babin, Carr, & Griffin (2013) descriptive research merupakan 

penelitian yang menjelaskan suatu karakteristik dari objek, orang, kelompok, 

organisasi atau lingkungan dan mencoba menggambarkan situasi yang terjadi. 

3.2 Variabel dan Definisi Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga spot 

TAIEX dan harga futures TAIEX. 

1. Harga Spot 

Harga spot adalah harga yang ditetapkan untuk pengiriman secepatnya. 

Harga spot yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga spot Taiwan 
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Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) pada 

periode 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2015 untuk data in-sample, 

dan periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016 untuk data out-of-

sample. 

2. Harga Futures 

Harga futures adalah harga yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu 

pembeli dan penjual didalam kontrak berjangka untuk bertransaksi pada 

settlement date yang telah disepakati. Harga futures yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah harga futures Taiwan Stock Exchange Capitalization 

Weighted Stock Index (TAIEX) pada periode 1 Januari 2012 hingga 31 

Desember 2015 untuk data in-sample, dan periode 1 Januari 2016 hingga 

31 Desember 2016 untuk data out-of-sample. 

3. Return Harga Spot 

Return harga spot dapat dicari dengan menghitung selisih harga spot t 

dikurangi dengan harga spot t-1 (harga spot hari sebelumnya). 

4. Return Harga Futures 

Return harga futures dapat dicari dengan menghitung selisih harga futures 

t dikurangi dengan harga futurest-1 (harga spot hari sebelumnya). 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis didalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program Microsoft Excel, dan program Eviews 9 untuk 

estimasi model perhitungan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian yaitu 

VAR dan VECM. 
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3.3.1 Statistik Deskriptif 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varianm maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan 

skewness (kemencengan distribusi). Menurut Siregar (2010) statistika 

deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara 

mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data 

antara lain: 

a) Menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, rata-rata dan 

nilai tengah (median). 

b) Menentukan ukuran variabilitas data seperti: variansi (varian), 

tingkat penyimpangan (deviasi standar), jarak (range). 

c) Menentukan ukuran bentuk data: skewness, kurtosis, plot boks. 

3.3.2 Uji Stasioneritas 

 Menurut Ghozali (2006) jenis proses stochastic yang mendapatkan 

perhatian oleh para analis adalah stationary stochastic process. Suatu 

proses stochastic disebut stasioner jika nilai rata-rata dan variance adalah 

konstan sepanjang waktu dan nilai kovarian antara dua periode waktu 

tergantung dari jarak atau gap atau lagged bukan waktu sesungguhnya di 

mana kovarian itu dihitung. Uji stasioneritas ini sangat penting untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan stasioner atau tidak, apabila data 

tidak stasioner maka hasil yang didapatkan hanya berlaku pada periode 

waktu pengamatan dan tidak dapat digunakan pada periode selanjutnya 
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maupun sebelumnya yang disebut dengan regresi lancung atau  spurious 

regression. Uji stasioneritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan ADF (Augmented Dickey Fuller Test) 

 3.3.3 Uji Kointegrasi 

  Uji kointegrasi adalah proses menguji apakah terdapat hubungan 

jangka panjang diantara kedua variabel yang diuji. Menurut Ghozali (2006) 

dalam keadaan di mana variabel dependen dan variabel independen tidak 

stationer namun berkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang 

maka lebih cocok digunakan model error correction model (ECM). 

Metode yang dapat digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan 

jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Sejumlah data time 

series dapat menyimpang dari nilai rata-ratanya dalam jangka pendek 

cenderung akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan 

dalam jangka panjangatau kesamaan perubahan pola rata-rata. Pada 

penelitian ini penguji menggunakan uji johansen kointegration test untuk 

mengetahui apakah antar variabel memiliki kointegrasi didalamnya. 

Pendekatan kointegrasi Johansen mendasarkan pada kemungkinan 

maksimum (maximum likehood) yang memberikan statistik eigen value 

dan nilai trace untuk menentukan jumlah vektor kointegrasi dalam suatu 

persamaan (Hakim, 2015). 
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3.4 Metode Untuk Menghitung Hedge Ratio 

 3.4.1 Metode VAR (Vector Autoregression) 

  Metode VAR menghilangkan dan mengatasi permasalahan 

autokorelasi antara errors dan memperlakukan futures price sebagai 

variabel endogen (Kumar, Signh, & Pandey, 2008). Pada metode VAR 

data yang digunakan harus bersifat stasioner, apabila tidak stasioner maka 

hasil uji hanya dapat digunakan pada periode pengujian dan tidak berlaku 

pada periode berikutnya maupun sebelumnya. Model VAR 

direpresentasikan sebagai: 

 

(1)  

 

 

(2) 

Dari persamaan di atas, error term εst dan εft adalah independen 

identik distribusi (independently identically distributed) random vector. 

Dalam persamaan, variance (εst) = σs, variance (εft) = σf dan covariance 

(εst, εft) = σsf. Kemudian dimasukan kedalam rumus optimal hedge ratio 

yaitu: 

 

(3) 
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Di mana: var (εst) = σs 

   var (εft) = σf 

   cov (εst, εft) = σsf 

3.4.2 Metode VECM (Vector Error Correction Method) 

Metode VAR tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa 

variabel endogen yaitu harga futures terkointegrasi pada jangka panjang. 

Apabila data runtutan waktu harga spot dan futures tidak stasioner dan 

memiliki integrasi jangka panjang, maka metode VECM lebih tepat 

digunakan untuk menghitung kointegrasi antara harga spot dan futures 

dalam jangka panjang ditunjukkan (Lien & Luo, 1994). Maka model 

VECM dirumuskan sebagai: 

 

(4) 

 

(5) 

 

 Di mana St Ft adalah logaritma alami harga spot dan futures. 

Asumsi tentang syarat eror (error terms) sama dengan error terms pada 

model VAR. Rumus perhitungan optimal hedge ratio sama dengan metode 

VAR, di mana: 

 

(6) 
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Di mana: var (εst) = σs 

   var (εft) = σf 

   cov (εst, εft) = σsf 

3.5 Metode Untuk Menghitung Hedging Effectiveness 

 Performa dari kedua strategi hedging yang telah diteliti di atas dimasukan 

kedalam perhitungan hedging effectiveness pada masing-masing strategi. Untuk 

membandingkannya, maka unheged portfolio dibuat sama dengan komposisi pada 

indeks harga spot. Sedangkan pada hedged portfolio dibuat berdasarkan 

kombinasi antara indeks harga spot dan futures yang digunakan. Efektivitas 

lindung nilai atau hedging effectiveness (E) dihitung berdasarkan pengurangan 

variance didalam hedged portfolio dibandingkan dengan un-hedged portfolio. 

Return atau pengembalian pada un-hedged portfolio dan hedged portfolio 

dirumuskan sebagai berikut (Bhaduri dan Durai 2013): 

 

(10) 

 

Di mana Runhedged dan Rhedged adalah return atau pengembalian dari masing-

masing portfolio. St dan Ft adalah harga spot dan futures diperiode t dan h* adalah 

optimal hedged ratio. Variance dari unhedged portfolio dan hedged portfolio 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

(11) 
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Di mana VarU dan VarH adalah variance dari unhedged portfolio dan hedged 

portfolio, dengan σs dan σf adalah standar deviasi dari harga spot dan futures dan 

σsf adalah kovarians dari spot dan futures. Menurut Ederingtong (1979), 

efektivitas lindung nilai dapat diukur dengan percentage variance reduction atau 

persentase pengurangan varians portfolio yang dilindungi nilainya dibandingkan 

dengan portfolio yang tidak terlindung nilai, atau yang dirumuskan sebagai 

hedging effectiveness (E): 

 

 (12) 

 

Dalam penelitian ini, penulis menghitung efektivitas lindung nilai dengan 

mengambil data sampel harga indeks spot dan futures pada indeks saham 

gabungan Taiwan (TAIEX) yang terbagi atas dua periode yaitu, periode in-sample 

dan out-of-sample. In-sample memiliki periode waktu 1 Januari 2012 – 31 

Desember 2015, dan out-of-sample memiliki periode waktu 1 Januari 2016 – 31 

Desember 2016. 

3.6 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, di 

mana data-data sekunder tersebut antara lain: 

1. Harga spot indeks saham gabungan Taiwan atau Taiwan Stock 

Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) periode 1 

Januari 2012 hingga 31 Desember 2016 yang diperoleh dari 

www.finance.yahoo.com 
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2. Harga futures indeks saham gabungan Taiwan atau Taiwan Stock 

Exchange Capitalization Weighted Stock Index Futures periode 1 

Januari 2012 hingga 31 Desember 2016 yang diperoleh dari 

www.taifex.com.tw 

3.7 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan harga spot indeks saham gabungan Taiwan atau 

Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) dan harga 

futures indeks saham gabungan Taiwan. Didalam penelitian ini terbagi atas dua 

bagian periode, periode pertama yaitu in-sample dengan periode waktu 1 Januari 

2012 hingga 31 Desember 2015 dan periode kedua yaitu out-of-sample dengan 

periode waktu 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. 

3.8 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan 

mengumpulkan data serta mencatat data sekunder yang diperoleh dari sumber-

sumber terpercaya yaitu yahoo finance dan www.taifex.com.tw. Data sekunder 

yang diperoleh berupa data harian harga spot dan futures indeks saham gabungan 

Taiwan (TAIEX) selama periode penelitian. Data dicatat kedalam program excel 

untuk mempermudah pencatatan data serta diolah melalui program eviews 9. 
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