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Abstrak—Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko yang popular dalam 
manajemen risiko. Beberapa metode portofolio yang dikembangkan mengasumsikan 

bahwa return dalam portofolio berdistribusi normal dan tidak saling berkorelasi. 

Padahal, beberapa return tidak berdistribusi normal seperti yang diasumsikan. Copula 

merupakan suatu alternative yang dapat digunakan dalam menangani return yang tidak 
berdistribusi normal dan saling berkorelasi, dengan menggunakan fungsi distribusi 

marginal return. Terdapat dua keluarga Copula yang dikenal yaitu, Elliptical Copula 

dan Archimedian Copula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil 

estimasi VaR pada portofolio dengan menggunakan metode Elliptical Copula.  Estimasi 
VaR pada penelitian ini menggunakan bantuan simulasi monte carlo dengan 

pembentukan model copula melalui GARCH (1,1). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam keluarga Elliptical Copula, model copula student-t lebih baik dibanding 

model copula Gaussian karena nilai Maximum Likelihood copula student-t lebih besar 
dari Gaussian.  

Kata kunci: Portofolio, Value at Risk, Copula 

I. PENDAHULUAN 

Value at risk (VaR) adalah salah satu teknik pengukuran risiko pasar yang digunakan untuk menilai 
kerugian terburuk yang mungkin akan terjadi. Metode VaR menggunakan konsep distribusi normal untuk 
menghitung risiko dengan tingkat keyakinan tertentu [1]. Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian 
mengenai VaR adalah Sofiana (2011) yang mengukur VaR dengan simulasi monte carlo pada saham PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk [2]. Selain itu, Hermansah (2017) 
mengestimasi VaR dengan distribusi normal untuk memprediksi return investasi [3]. Hasil kedua penelitian 
tersebut VaR cukup baik digunakan untuk data return yang berdistribusi normal. Namun, bila data return 
saham tidak memenuhi asumsi normalitas, hal ini dapat berakibat estimasi VaR tidak lagi valid. Sehingga 
diperkenalkan suatu alat yaitu Copula untuk mengatasi masalah tersebut. 

Teori Copula merupakan suatu alat untuk memodelkan distribusi gabungan (joint distribution). Copula 
tidak mensyaratkan asumsi normalitas dari data sehingga cukup fleksibel untuk berbagai data terutama untuk 
data return saham. Kata copula berasal dari bahasa latin yang berarti mengikat. Konsep copula pertama kali 
dipopulerkan pada tahun 1959 oleh seorang matematikawan bernama Abe Sklar, yang melalui teoremanya 
yaitu Teorema Sklar yang menggambarkan copula sebagai fungsi yang menggabungkan berbagai bentuk 
fungsi distribusi satu dimensi (univariat) untuk membentuk fungsi distribusi multivariat[4]. Keluarga copula 
yang umum dikenali adalah copula Elliptical dan copula Archimedean. Keluarga copula Elliptical terdiri dari 
copula Gaussian dan copula Student-t. Sedangkan, copula Archimedean terdiri dari copula Gumbel, copula 
Clyton, dan copula Frank.  

Pada penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan metode copula elliptical pada portofolio dalam 
mengestimasi value at risk menggunakan saham perusahaan pertambangan yaitu PTBA (Tambang Batu Bara 
Bukit Asam Tbk.) dan saham perusahaan perbankan yaitu BBRI (Bank Rakyat Indonesia Tbk.). Kedua 
saham tersebut merupakan saham-saham perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45. Saham dari sektor 
pertambangan dipilih karena sektor pertambangan dan energi merupakan sektor yang sangat besar 
kontribusinya terhadap pendapatan negara. Sedangkan saham dari sektor perbankan dipilih karena saham 
perbankan merupakan saham yang paling diminati dan beberapa diantaranya pernah mengungguli 
pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) [5]. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Return Saham 

Return suatu saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga 
saham periode berjalan dengan periode sebelumnya. Nilai return dapat dihitung dengan rumus sebagai 
berikut : 

                           𝑅𝑡 = 
𝑃𝑡  −𝑃𝑡−1 

𝑃𝑡−1 

                                                            (1) 

Dengan 𝑅𝑡 adalah return saham, 𝑃𝑡  harga saham pada periode ke-t dan 𝑃𝑡−1 adalah harga saham pada 
periode t-1. [6] 

B. Value at Risk 

Salah satu teknik pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR). VaR merupakan estimasi potensi 
kerugian maksimal pada periode tertentu dengan tingkat keyakinan (confidence level) tertentu dan dalam 
kondisi pasar yang normal.VaR memiliki tiga metode untuk perhitungan, yaitu Historical Simulation 
Method, Variance-Covariance Method, dan Monte Carlo Simulation Method. Ketiga metode tersebut 
memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pengukuran VaR menggunakan rumus Jorion yaitu 

𝑉𝑎𝑅 =  𝛼. 𝜎𝑝. 𝑊          (2) 

 dimana : 

 𝛼 = tingkat kepercayaan 

 𝜎 = standart deviasi portofolio 

 W = nilai posisi aset 

Apabila VaR dihitung dengan memperhitungkan lama waktu investasi  t (holding period), maka 

 

𝑉𝑎𝑅 =  𝛼. 𝜎𝑝. 𝑊 . √𝑡         (3) 

 

Dengan tingkat kepercayaan 99%, maka nilai 𝛼 ditetapkan 2,33. Nilai tersebut ditentukan dengan asumsi 
data return mengikuti distribusi normal [7]. 

C. Uji Kolmogorov Smirnov                        

Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data. Hipotesis pada Uji Kolmogorov 
Smirnov adalah sebagai berikut.  

H0 : Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Statistik Uji 

                        𝐷 = 𝑆𝑢𝑝𝑥|𝑆𝑥 − 𝐹0𝑥|                                                                         (4) 

dimana : 

𝑆𝑥 = nilai distribusi kualitatif data sampel  

𝐹0(𝑥) = nilai distribusi kumulatif distribusi normal 

Supx = nilai supremum untuk semua x dari | S(x) - F0(x)|  

Berdasarkan Persamaan 4, pada taraf signifikansi α sebesar 5%, jika nilai 𝐷ℎ𝑖𝑡  >  𝐷1−α:n  maka diambil 
keputusan menolak Ho, dimana 𝐷1−α:n  adalah nilai yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov dan n 
adalah banyaknya observasi [8]. 

D. Uji Ljung Box dan Lagrange Multiplier (LM)  

Uji Ljung Box digunakan untuk mengetahui residual yang white noise dengan menggunakan statistik uji 
Q yang dihitung dengan nilai autocorrelations dari residual dengan hipotesis sebagai berikut.  

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑘 = 0 (Residual White noise) 

𝐻1 : minimal ada satu  𝜌𝑘  ≠ 0, untuk k =  1, 2, 3 … , n (residual tidak white noise)  

Statistik Uji :  

                                                                  𝑄 = 𝑛𝑛 + 2 ∑
�̂�𝑘

2

𝑛−𝑘
𝐾
𝑘=1                                                    (5) 

Berasarkan Persamaan 5, pada taraf signifikasnsi α sebesar 5%, jika nilai Q lebih besar dibandingkan 
dengan nilai tabel 𝑥[𝛼;𝐾−𝑝−𝑞]

2  atau P-value < α, maka diambil keputusan menolak 𝐻0 , artinya residual tidak 

white noise [9].  
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Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan suatu uji terhadap adanya unsur heteroskedastisitas (volatilitas 
dinamik) dengan mengestimasi terlebih dahulu model ARIMA dan residualnya, kemudian meregresikan 
residual kuadrat dengan menggunakan konstanta dan nilai residual hingga lag ke-m ( 𝛼𝑡−1

2 , 𝛼𝑡−2
2 , … . , 𝛼𝑡−𝑚

2 ) [8]. 
Nilai m dapat ditentukan dengan melihat plot PACF residual kuadrat. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis 
efek ARCH/GARCH digunakan nilai koefisien determinasi (𝑅2 ) sebagai berikut. 

𝐻0: 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑚 = 0 (tidak terdapat efek ARCH/GARCH)  

𝐻1: Minimal ada satu 𝛼𝑗 ≠ 0, untuk i=1,2,..,m (terdapat efek ARCH/GARCH)  

Statistik Uji :  

                                                         LM = 𝑇𝑅2                                                                      (6)                          

 
Berdasarkan Persamaan 6 jika nilai hasil perkalian antara T (jumlah kuadrat residual dalam regresi) 

dengan 𝑅2 lebih besar dari nilai tabel 𝑥[𝛼,𝑚]
2  maka dapat disimpulkan data tersebut memiliki efek 

ARCH/GARCH atau bersifat heteroskedastisitas. 

E. Generalized Autoregresive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

GARCH merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk memodelkan data deret waktu bidang 
finansial yang sangat tinggi nilai volatilitasnya. Pemodelan GARCH merupakan pengembangan yang 
dilakukan oleh Bollerslev pada tahun 1986 dari model Autoregressive Conditional Heteroskedascity 
(ARCH) yang diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 dan telah berhasil diterapkan pada data keuangan 
[10]. Secara umum model GARCH (k, l) adalah 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝜀𝑡−𝑘
2 + 𝜔1𝜎𝑡−1

2 + ⋯ + 𝜔𝑞𝜎𝑡−1
2  

        = 𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖𝜀(𝑡−𝑖)
2𝑝

𝑖=1  + ∑ 𝜔𝑗𝜎(𝑡−𝑗)
2𝑞

𝑗=1                           (7) 

dengan : 

𝜔1, 𝜔2 , …. 𝜔𝑞 = nilai parameter dari GARCH 

𝜎(𝑡−1)
2 , 𝜎(𝑡−2)

2 ,…, 𝜎(𝑡−𝑞)
2  = nilai varians  

𝑘  > 0, 𝑙 > 0 

𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0;  𝑖 =  1,2,3, . . , 𝑘 

𝜔𝑗 > 0;  𝑗 =  1,2,3, … , 𝑙 

F. Copula 

Copula digunakan pada pemodelan distribusi bersama karena tidak memerlukan asumsi normalitas, 
sehingga cukup fleksibel dalam berbagai data terutama untuk data return saham. Gaussian copula adalah 
fungsi dependensi dengan normal bivariate, dimana fungsi distribusi kumulatif didefinisikan seperti 
Persamaan  8 berikut [11].  

C(u,v|𝜌) = ∫ ∫
1

√1−𝜌22𝜋
𝑒𝑥𝑝 {

−((𝑟2−2𝜌𝜌𝑟𝑠+𝑠2)

2(1−𝜌2)
} 𝑑𝑟𝑑𝑠  − 1 < 𝜌 < 1

∅
−1

(𝑢)

−~

∅
−1

(𝑢)

−~
  (8) 

Dimana ∅−1 adalah invers dari cdf normal standart, 𝜌𝑡 adalah nilai dari dependensi parameter waktu t. 

Sedangkan fungsi distribusi kumulatif pada copula Student-t didefinisikan seperti persamaan 9 berikut : 

C(u,v; 𝜌, 𝑣) = ∫ ∫   
𝑦

𝑡

−~

𝑥𝑡

−~
𝜌𝑡 𝑠, 𝑡;  𝜌, 𝑣𝑑𝑠𝑑𝑡                    (9) 

 

dimana : 

 𝑥𝑡 =  𝑡𝑣
−1 (u), 𝑦𝑡 =  𝑡𝑣

−1 (v), 𝜌 ∈ 0,1 dan v>0 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian III ini menyajikan secara rinci hasil analisa yang dilakukan pada saham PTBA dan BBRI. 

Data yang digunakan adalah data daily close price saham PTBA dan BBRI periode Januari 2014 - 

Desember 2016. Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut. 
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GAMBAR 1. FLOWCHART PROSEDUR PENELITIAN 

A. Karakteristik Return Saham 

Sebelum dilakukan estimasi VaR, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui 
karakteristik return kedua saham, yaitu PTBA dan BBRI. Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa 
histogram kedua saham tidak simetris sehingga diduga tidak berdistribusi normal. Keadaan tersebut 
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti perubahan tingkat bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, 
tingkat pengangguran, transaksi berjalan, defisit anggaran, dan kebijakan politik tertentu yang 
mempengaruhi kondisi saham di pasar modal [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GAMBAR 2. HISTOGRAM CLOSE PRICE SAHAM PTBA DAN BBRI 
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Kemudian berdasarkan data close price saham tersebut dihitung nilai return masing-masing saham. Hasil 
analisa dari statistika deskriptif dari kedua data return saham ditampilkan dalam Tabel 1. 

TABEL 1. HASIL PERHITUNGAN RATA-RATA, VARIANS, DAN SKEWNESS SAHAM PTBA DAN BBRI 

 

Saham Rata-Rata Varians Skewness 

PTBA 0,0234 0,2331 18,64 

BBRI 0,0116 0,1063 26,32 

 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa return saham PTBA dan BBRI memiliki rata-rata return bernilai 
positif, berarti kedua saham akan cenderung memberikan keuntungan. Sehingga dapat dikatakan jika 
menyertakan kedua saham dalam suatu portofolio merupakan keputusan yang tepat. Nilai varians tertinggi 
dimiliki oleh saham PTBA sebesar 0,2331 hal ini menunjukkan bahwa saham PTBA memiliki potensi 
kerugian paling besar. Nilai skewness pada kedua saham tidak ada yang bernilai nol, berarti 
mengidentikasikan data tidak berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan pengujian distribusi normal terhadap return kedua saham dengan uji Kolmogorov 
Smirnov. Berikut adalah hasil pengujian Kolmogorov Smirnov 

TABEL 2. HASIL PENGUJIAN DISTRIBUSI NORMAL 

 

Saham 𝑫𝒉𝒊𝒕 P-value Keputusan 

PTBA 11,915 0,000 Tolak 𝐻0 

BBRI 11,788 0,000 Tolak 𝐻0 

  

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai p-value  < α =0,05 yang berarti bahwa kedua return saham 
tidak berdistribusi normal.  

B. Pemodelan ARIMA 

Sebelum melakukan pemodelan GARCH (1,1) terlebih dahulu dilakukan permodelan ARIMA. 
Identifikasi model ARIMA dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kestasioneran data dan pendugaan 
model ARIMA. Selanjutnya dilakukan pemodelan ARIMA berdasarkan pola plot ACF dan PACF, 
kemudian dilanjutkan dengan estimasi dan uji signifikansi parameter yang ditampilkan pada tabel 3. 

 

TABEL 3. ESTIMASI DAN UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER MODEL ARIMA 

 

 

    
Tabel 3 di atas menunjukkan model dugaan ARIMA beserta estimasi parameter dari masing-masing 

saham. Setelah dilakukan uji signifikansi ternyata terdapat dua parameter yang tidak signifikan, yaitu 
ARIMA (1,0,1) pada kedua saham dengan nilai p-value >0,05 sehingga model tersebut tidak digunakan. 
Selanjutnya pemilihan model terbaik dilakukan dengan kriteria AIC terkecil seperti yang disajikan pada 
tabel dibawah ini. 

Saham Model Parameter Estimasi p-value 

PTBA 

ARIMA 

(1,0,0) 
𝜑1 -0,0948 0,011 

ARIMA 

(0,0,1) 
𝜃1 0,0962 0,009 

ARIMA 

(1,0,1) 

𝜑1 

𝜃1 

0,0284 

0,1243 

0,941 

0,746 

 

BBRI 

 

 

 

ARIMA 

(1,0,0) 
𝜑1 -0,1029 0,006 

ARIMA 

(0,0,1) 
𝜃1 0,1038 0,005 

ARIMA 

(1,0,1) 

𝜑1 

𝜃1 

-0,0062 

0,00977 

0,986 

0,784 
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TABEL 4. NILAI AIC MASING-MASING MODEL 

Saham Model Kriteria AIC 

PTBA 

ARIMA 

(1,0,0) 
-1,4615 

ARIMA 

(0,0,1) 
-1,46164 

 

BBRI 

 

 

ARIMA 

(1,0,0) 
-2,24961 

ARIMA 

(0,0,1) 

-2,24971 

 
 

 Pada Tabel 4 diatas menunjukkan nilai AIC dari masing-masing model. Sehingga diperoleh model 

terbaik untuk saham  PTBA adalah ARIMA (0,0,1), dan saham BBRI adalah model ARIMA (0,0,1). Model 

ARIMA terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil pada keempat return saham tersebut adalah sebagai berikut. 

 

a. PTBA 

𝑍𝑡 = 𝑎𝑡 − 0,0962𝑎𝑡−1 

b. BBRI 

𝑍𝑡 = 𝑎𝑡 − 0,1038𝑎𝑡−1 

 

C. Pemodelan GARCH(1,1) 

Setelah dilakukan pemilihan model dugaan ARIMA dan pemilihan model terbaik ARIMA dari masing-
masing return saham, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap residual kuadrat dari 
model terpilih tersebut menggunakan Uji Ljung-Box dan Uji Lagrange Multiplier.  Diperoleh hasil sebagai 
berikut.  

TABEL 5. UJI LJUNG-BOX 

 
 

 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh kedua saham memiliki p-value < 𝛼 = 0,05 mulai pada lag pertama 

dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi pada residual kedua saham. 

Selanjutnya hasil Uji Lagrange Multiplier diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

TABEL 6. UJI LAGRANGE MULTIPLIER 

Saham P-Value 

BBRI 0,0000 

PTBA 0,0117 

  
 

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh kedua saham memiliki p-value < 𝛼 = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat proses ARCH/GARCH pada 𝑎𝑡
2. Dengan demikian, pada kedua uji 

disimpulkan bahwa pada kedua saham terdapat proses ARCH/GARCH pada 𝑎𝑡
2 dan ketidakstabilan 

varian residual model dengan varians. Sehingga dapat dilanjutkan dengan menggunakan permodelan 

GARCH. Berikut ini adalah estimasi pemodelan GARCH untuk kedua saham. 

Saham 
p-value  

lag 12 lag 24 lag 36 lag 48 

PTBA 0,009 0,031 0,044 0,040 

BMRI 0.046 0.000 0.000 0,000 
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a. PTBA 

𝜎𝑡
2 = 0,000398 − 0,003872𝜎𝑡−1

2 + 1,007570𝑎𝑡−1
2  

 

 

b. BBRI 

𝜎𝑡
2 = 0,000567 + 4,382367𝜎𝑡−1

2 − 1,37 × 10−06𝑎𝑡−1
2  

 

D. Copula 

Setelah mendapatkan model GARCH (1,1) masing-masing return saham, selanjutnya adalah 
memodelkan residual GARCH(1,1) dengan menggunakan metode Copula. Sebelumnya dilakukan pengujian 
kenormalan untuk melihat apakah residual GARCH (1,1) memiliki distribusi normal atau tidak 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut. 

TABEL 7. PENGUJIAN DISTRIBUSI NORMAL PADA RESIDUAL GARCH 

 

Saham Dhitung p-value 

PTBA 2,857 0,000 

BBRI 3,444 0,000 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 (0,05) sehingga diambil keputusan tolak Ho 

yang berarti keseluruhan data residual tidak berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji dependensi 
dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat dependensi antara masing-masing saham. Terdapat dua uji 
dependensi yang digunakan yaitu uji Kendall Tau dan Rho Spearman. Hasil kedua uji adalah sebagai berikut: 

TABEL 8. PENGUJIAN KENDALL TAU DAN RHO SPEARMAN 

Korelasi Statistik Uji p-value 

Tau Kendall 0,149 0,000 

Rho Spearman 0,221 0,000 
 

Berdasarkan tabel 8 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh p-value kurang dari 0,05 baik antara PTBA 
dan BBRI sehingga diambil keputusan tolak Ho, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat dependensi antara 
saham-saham tersebut. 

E. Pemilihan Model  Copula Terbaik 

Pada pengujian sebelumnya diketahui bahwa terdapat mutual dipendensi diantara saham-saham. 
Selanjutnya dilakukan pemodelan dengan menggunakan copula normal dan copula student-t. Hasil estimasi 
dan pemilihan model dapat dilihat pada tabel dibawah. 

TABEL 9. PEMILIHAN MODEL COPULA TERBAIK UNTUK SAHAM PTBA DAN BBRI 

Copula Estimasi Nilai MLE 

Normal 0,1472 7,693 

Student-t 0,1601 9,301 

 
Dari tabel diperoleh model Copula untuk residual GARCH saham PTBA adalah sebagai berikut : 

a. Copula Normal 

𝐶0,1472
𝐺𝑎 = 𝑃ΦX1 ≤, Φ𝑋2 ≤ 𝑢2 

= Φ0,1472
2 (Φ−1𝑢1, Φ−1(𝑢2) 

 

 

b. Copula Student-t 

 

 

 

 𝐶0,1601;15,1055
𝑡 = 𝑃𝑡0,1601𝑋1 ≤ 𝑢1, 𝑡0,1601𝑋2 ≤ 𝑢2 = 𝑡0,1601;15,1055

2 (𝑡0,1601
−1 𝑢1, 𝑡0,1601

−1 𝑢2) 
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Tabel 9 menyajikan hasil estimasi parameter pada kedua saham dengan copula normal dan student-t. Nilai 
maximum likelihood terbesar dimiliki oleh copula student-t yang menunjukkan bahwa copula student-t 
merupakan model copula terbaik. 

F.  Estimasi Value at Risk 

Berdasarkan pengujian sebelumnya diperoleh nilai maximum likelihood terbesar pada copula 

student-t. Dengan model copula terbaik, selanjutnya dilakukan estimasi value at risk (VaR) pada tingkat 

kepercayaan 95% dengan menggunakan simulasi monte carlo. Diperoleh nilai estimasi VaR pada kedua 

saham adalah -0,12. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan investor akan mengalami kerugian  

sebesar 12% dari nilai investasi jika investor tersebut berinvestasi pada portofolio saham pertambangan 

PTBA dan investor saham perbankan BBRI. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa return saham PTBA dan 
BBRI berfluktuasi dari waktu ke waktu dan return kedua saham berdistribusi tidak normal. Estimasi 
parameter dengan metode Copula-GARCH diperoleh bahwa Copula Student-t merupakan model copula 
terbaik berdasarkan nilai Maximum Likelihood terbesar. Dengan menggunakan Copula Student-t diperoleh 
nilai estimasi VaR portofolio sebesar -0,12 yang berarti pada tingkat kepercayaan 95% investor dapat 
mengalami kerugian  12% dari besar aset investasi. 

Saran dalam penelitian selanjutnya adalah dalam mengestimasi nilai Value at Risk portofolio sebaiknya 
dapat menambahkan hasil metode Copula keluarga Archimedian. Hal ini memungkinkan informasi lain yang 
dapat diperoleh dalam penentuan nilai VaR. 
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