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Abstrak—Dalam makalah ini dijelaskan tentang estimasi kerugian Value at Risk dan 

Expected Tail Loss menggunakan Generalized Symmetric Student-t Distribution untuk 

return Indeks Saham Syariah Indonesia dan Jakarta Islamic Index. Generalized 
Symmetric Student-t Distribution merupakan perluasan dari distribusi student-t. 

Generalized Symmetric Student-t Distribution memiliki sifat yang heavy tailed dan 

simetris. Estimasi Value at Risk dan Expected Tail Loss dengan pendekatan 

Generalized Symmetric Student-t Distribution dapat memberikan estimasi kerugian 
yang baik untuk data yang memiliki sifat  heavy tailed dan simetris. 

Kata kunci: Value at Risk, Expected Tail Loss, Generalized Symmetric Student-t 

Distribution 

I. PENDAHULUAN 

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien 

selama periode waktu tertentu. Investasi ke dalam produksi yang efisien akan meningkatkan utility. 

Sebagai contoh adalah investor atau lembaga keuangan melakukan investasi untuk meningkatkan 

kepuasannya dalam bentuk kesejahteraan keuangan [1]. Investasi tidak selalu menghasilkan return yang 

menguntungkan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian. Sehingga investasi tersebut memiliki risiko.  

Risiko tidak harus dihindari, tetapi dikelola sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, 

peran manajemen risiko penting untuk diterapkan. Manajemen risiko memberikan langkah untuk 

identifikasi risiko dan menghitung ukuran risiko, sehingga dapat dikelola secara efektif. Jika risiko tidak 

dapat diidentifikasi, maka risiko tidak dapat diukur. Jika risiko tidak dapat diukur, maka risiko tidak dapat 

dikelola [2]. Di bidang keuangan, risiko pasar merupakan risiko yang sering dihadapi lembaga keuangan. 

Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan lembaga keuangan. Risiko 

pasar diartikan sebagai risiko akan berkurangnya nilai portofolio karena perubahan yang terjadi di dalam 

nilai faktor-faktor risiko pasar [3].  

Kemungkinan nilai kerugian karena risiko pasar dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya 

adalah Value at Risk (VaR). VaR merupakan nilai estimasi besarnya kerugian maksimal yang mungkin 

terjadi pada periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu dan dalam kondisi pasar yang normal. 

VaR memberikan informasi tentang besarnya kerugian, periode waktu dan tingkat keyakinan. Namun 

demikian, sering kali nilai kerugian melebihi nilai VaR yang diestimasi. Dalam hal ini, VaR tidak dapat 

menginformasikan besarnya kerugian di bagian tail loss, yakni kerugian yang terjadi pada tingkat 

keyakinan yang melebihi tingkat keyakinan VaR. Sehingga dikenalkan ukuran risiko yang dapat 

menjelaskan nilai kerugian tersebut. Ukuran risiko yang dimaksud adalah Expected Tail Loss  (ETL). 

ETL sering juga disebut Expected Shortfall  (ES) atau Conditional Value at Risk (CVaR). ETL 

merupakan rata-rata dari tail loss atau loss yang melebihi VaR pada tingkat keyakinan tertentu [4] dan 

[5]. 

Distribusi student-t merupakan salah satu distribusi kontinu, yakni distribusi yang memuat peubah 

acak kontinu. Distribusi student-t biasa digunakan dalam penelitian untuk ukuran sampel yang kecil, 

dengan estimasi rata-rata berdistribusi normal dan simpangan baku yang tidak diketahui. Distribusi 

student-t yang biasa dikenal mempunyai bentuk lonceng simetris seperti distribusi normal, tetapi dengan 

tail yang lebih tebal. Namun distribusi student-t dapat diperluas menjadi tidak simetris dengan tail yang 
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lebih tebal atau pun lebih tipis [6] dan [7]. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memodelkan dan 

menganalisis pada kasus-kasus tertentu [8] dan [9]. 

Dalam makalah ini metode yang digunakan untuk estimasi VaR dan ETL adalah Generalized 

Symmetric Student-t Distribution. Generalized Symmetric Student-t Distribution merupakan perluasan dari 

distribusi student-t yang memberikan variasi dalam memodelkan ukuran risiko pasar, baik dengan  VaR 

maupun dengan ETL. Dengan demikian, diharapkan estimasi ukuran risiko dapat disesuaikan dengan 

model data return yang beragam, sehingga diperoleh keakuratan perhitungan estimasi yang lebih baik. 

II. METODE PENELITIAN 

A. VaR Generalized Symmetric Student-t Distribution 

Pengukuran risiko digunakan sebagai dasar untuk memahami signifikansi dari akibat yang 

ditimbulkan oleh terjadinya suatu risiko terhadap kesehatan dan kelangsungan investasi atau usaha. Alat 

ukur risiko yang populer digunakan dalam dunia praktis adalah VaR. Dalam perhitungannya, jika 

diketahui suatu return mendekati suatu distribusi tertentu, maka VaR merupakan kuantil dari distribusi 

tersebut pada tingkat keyakinan yang telah ditentukan [10].  

Diketahui fungsi distribusi Generalized Symmetric Student-t Distribution adalah 
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B. ETL Generalized Symmetric Student-t Distribution 

Nilai risiko yang terjadi sering kali melebihi nilai VaR yang diestimasi. Hal ini terjadi karena nilai 

risiko tersebut berada di luar taraf signifikansi VaR yang telah ditentukan. Untuk mengetahui nilai risiko 

di bagain tail loss, dapat digunakan alat ukur risiko yang lain, yakni ETL. Nilai ETL untuk nilai kuantil 

sebesar q dengan return berdistribusi Generalized Symmetric Student-t Distribution adalah 

 ( ) [ | ]SSTETL q E Y Y q  . (3) 

Dalam estimasi nilai ETL akan digunakan program R untuk membantu perhitungan. Sehingga investor 

atau peneliti dapat menetapkan tingkat keyakinan, nilai kuantil q, dan banyaknya partisi yang diinginkan. 

Jika semakin banyak dilakukan partisi, maka nilai ETL yang dihasilkan juga semakin baik. Nilai ETL yang 

diperoleh, dapat digunakan sebagai referensi besarnya kerugian yang terjadi selain VaR. Sehingga 

diharapkan investor dapat mengantisipasi kerugian terburuk dalam berinvestasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Dalam tataran praktis, cukup sulit menemukan data return yang berdistribusi Generalized Symmetric 

Student-t Distribution. Sehingga pendekatan dengan Generalized Symmetric Student-t Distribution cukup 

digunakan untuk data return yang memiliki sifat heavy tailed dan simetris. Dalam studi kasus ini 

digunakan data harian harga saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index 

(JII) pada periode 17 Oktober 2016 sampai dengan 16 Oktober 2017. Data harga saham ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dari www.duniainvestasi.com pada tanggal 17 Oktober 2017. 
Berikut adalah plot pergerakan harga saham ISSI dan JII. 

http://www.duniainvestasi.com/
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GAMBAR 1. PERGERAKAN HARGA SAHAM ISSI 

 

GAMBAR 2. PERGERAKAN HARGA SAHAM JII 

Setelah diperoleh data harga saham, maka dihitung nilai return masing-masing saham. Adapun informasi 
statistik yang diperoleh dari data return ISSI dan JII adalah sebagai berikut. 

 

TABEL 1. STATISTIK DATA RETURN ISSI 
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TABEL 2. STATISTIK DATA RETURN JII 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, terlihat bahwa nilai probabilitas data return ISSI sebesar 0. Uji 
kenorrmalan Jarque-Bera dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka asumsi data return ISSI 
berdistribusi normal ditolak (probability = 0,00 < 0,05). Demikian juga untuk data return JII yang tidak 
mengikuti asumsi distribusi normal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bentuk data return untuk 
ISSI dan JII distribusinya relatif simetris. Nilai kurtosis masing-masing data return saham sebesar 
6,571967 untuk ISSI dan 5.912346 untuk JII, menunjukkan bahwa data return yang heavy tailed. 
Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menentukan estimasi VaR dan ETL untuk investasi pada 
saham ISSI dan JII, model dengan pendekatan Generalized Symmetric Student-t Distribution dapat 
dipertimbangkan untuk digunakan karena distribusi ini mampu memodelkan data yang simetris dan heavy 
tailed. 

B. Estimasi Parameter 

Dengan menggunakan metode MLE pada program R, didapatkan estimasi parameter dari Generalized 
Symmetric Student-t Distribution untuk return saham ISSI dan JII periode 17 Oktober 2016 sampai dengan 
16 Oktober 2017 adalah sebagai berikut.  

TABEL 3. HASIL ESTIMASI PARAMETER (µ=0, σ=1) 

Return ̂  1̂v  2v̂  

ISSI 0,5144051 9,6509383 9,6797588 

JII 0,5000689 11,0761281 11,1082666 

 

C. Estimasi VaR 

Dari hasil estimasi parameter pada Tabel 3, selanjutnya dapat digunakan dalam estimasi nilai VaR 

masing-masing saham. Dalam hal ini, estimasi nilai VaR menggunakan tingkat keyakinan 85%, 90% dan 

95%. Adapun hasil estimasi nilai VaR yang diperoleh adalah sebagai berikut.  

 
TABEL 4. HASIL ESTIMASI VaR RETURN ISSI DAN JII 

Tingkat Keyakinan ISSI JII 

85% 1,043022 1,086931 

90% 1,316837 1,362349 

95% 1,748681 1,794013 

Interpretasi dari hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kerugian maksimal untuk investasi sebesar 
Rp 1,00 pada saham ISSI dengan tingkat keyakinan 85% adalah sebesar Rp 1,043022. Sedangkan kerugian 
maksimal untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII dengan tingkat keyakinan 85% adalah sebesar 
Rp 1,086931. Kerugian maksimal untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham ISSI dengan tingkat 
keyakinan 90% adalah sebesar Rp 1,316837. Sedangkan kerugian maksimal untuk investasi sebesar Rp 
1,00 pada saham JII dengan tingkat keyakinan 90% adalah sebesar Rp 1,362349. Kerugian maksimal untuk 
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investasi sebesar Rp 1,00 pada saham ISSI dengan tingkat keyakinan 95% adalah sebesar Rp 1,748681. 
Sedangkan kerugian maksimal untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII dengan tingkat keyakinan 
95% adalah sebesar Rp 1,794013. Berdasarkan uraian nilai VaR dapat disimpulkan bahwa investasi saham 
di ISSI memiliki risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi saham di JII. 

D. Estimasi ETL  

Selanjutnya, untuk estimasi nilai ETL masing-masing saham digunakan tiga macam partisi, yakni 

partisi 100, 250 dan 500. Berdasarkan Tabel 3, estimasi nilai ETL menggunakan tingkat keyakinan 85%, 

90% dan 95% diperoleh hasil sebagai berikut. 

 
TABEL 5. HASIL ESTIMASI ETL RETURN ISSI 

Tail Loss Partisi 100 Partisi 250 Partisi 500 

85% 1,659149 1,666062 1,668909 

90% 1,909022 1,916064 1,91897 

95% 2,320558 2,32786 2,330883 
 

TABEL 6. HASIL ESTIMASI ETL RETURN JII 

Tail Loss Partisi 100 Partisi 250 Partisi 500 

85% 1,701205 1,707777 1,710463 

90% 1,949447 1,956095 1,958818 

95% 2,354971 2,361785 2,364584 

 

Interpretasi dari hasil yang diperoleh dari Tabel 5 dan Tabel 6 adalah sebagai berikut. Kerugian terburuk 
yang diharapkan dengan tingkat keyakinan yang melebihi 85% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham 
ISSI adalah sebesar Rp 1,659149. Sedangkan kerugian terburuk yang diharapkan dengan tingkat keyakinan 
yang melebihi 85% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII adalah sebesar Rp 1,701205. Kerugian 
terburuk yang diharapkan dengan tingkat keyakinan yang melebihi 90% untuk investasi sebesar Rp 1,00 
pada saham ISSI adalah sebesar Rp 1,909022. Sedangkan kerugian terburuk yang diharapkan dengan 
tingkat keyakinan yang melebihi 90% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII adalah sebesar Rp 
1,949447. Kerugian terburuk yang diharapkan dengan tingkat keyakinan yang melebihi 95% untuk 
investasi sebesar Rp 1,00 pada saham ISSI adalah sebesar Rp 2,320558. Sedangkan kerugian terburuk yang 
diharapkan dengan tingkat keyakinan yang melebihi 95% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII 
adalah sebesar Rp 2,354971. Berdasarkan uraian nilai ETL dapat disimpulkan bahwa investasi saham di 
ISSI memiliki risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi saham di JII. Untuk partisi antara 
100, 250 dan 500 relatif tidak menghasilkan nilai ETL yang berbeda pada saham ISSI. Begitu juga untuk 
saham JII yang relatif tidak menghasilkan nilai ETL yang berbeda.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Generalized 
Symmetric Student-t Distribution merupakan perluasan dari distribusi student-t, dimana memiliki 
karakteristik heavy tailed serta parameter tail kiri dan kanan yang sama, sehingga membentuk distribusi 
yang simetris. Dalam tataran praktis cukup sulit ditemukan data return Generalized Symmetric Student-t 
Distribution, namun data return yang bersifat heavy tailed dan simetris dapat menggunakan pendekatan 
Generalized Symmetric Student-t Distribution dalam estimasi VaR dan ETL. Hasil studi kasus 
menunjukkan bahwa kerugian maksimal untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham ISSI dengan tingkat 
keyakinan 85% adalah sebesar Rp 1,043022 sedangkan kerugian maksimal untuk investasi sebesar Rp 1,00 
pada saham JII dengan tingkat keyakinan 85% adalah sebesar Rp 1,086931. Selanjutnya, kerugian terburuk 
yang diharapkan dengan tingkat keyakinan yang melebihi 85% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham 
ISSI adalah sebesar Rp 1,659149 sedangkan kerugian terburuk yang diharapkan dengan tingkat keyakinan 
yang melebihi 85% untuk investasi sebesar Rp 1,00 pada saham JII adalah sebesar Rp 1,701205. 
Berdasarkan uraian statistik dapat disimpulkan bahwa investasi saham di ISSI memiliki risiko yang lebih 
kecil jika dibandingkan dengan investasi saham di JII.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk makalah ini adalah sebagai berikut. Dalam makalah ini, 

penulis membahas model estimasi VaR dan ETL Generalized Symmetric Student-t Distribution untuk 

return saham syariah aset tunggal. Sehingga dapat dikembangkan penelitian untuk beberapa aset, baik 

yang memiliki distribusi sama maupun kombinasi dengan Generalized Symmetric Student-t Distribution. 

Model estimasi VaR dan ETL return Generalized Symmetric Student-t Distribution yang dibahas oleh 

penulis masih berasumsi bahwa nilai volatilitas konstan sepanjang periode waktu, sehingga dapat 

dikembangkan untuk model estimasi dimana return memiliki volatilitas yang berbeda sepanjang periode 

waktu. 
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