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Fluktuasi retrum saham secara optimal mengalami pergerakan yang tidak tentu dari tahun 
ketahun. Harga saham dapat di prediksikan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan  harga 
jual saham di parsar modal dampaknya sangat besar guna membantu dan menunjang kegiatan 
social ekonomi pasar modal Indonesia maupun Internasional. Peramalan merupakan cabang ilmu 
statistik yang merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu ilmu 
statistik yang digunakan meramal adalah analisis runtun waktu (time series). Aplikasi Eviews 4.0 
adalah salah satu program pengolahan data statistik yang dapat mempermudah perhitungan 
peramalan analisis runtun waktu (time series) 

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mengetahui model analisis runtun waktu yang tepat 
untuk meramalkan harga saham di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan selanjutnya diketahui 
besar nilai peramalan harga saham di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2011. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Metode Literatur yaitu penulis 
mengumpulkan, memilih dan menganalisis bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti yaitu tentang peramalan, analisis runtun waktu serta Aplikasi Eviews 4.0.  

Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya model AR (2) sebagai model yang tepat untuk 
meramalkan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nilai ramalan retrum saham PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2011 dalam rupiah adalah Januari yaitu 8.607, bulan 
Februari yaitu 8.673, bulan Maret yaitu 8.739, bulan April yaitu 8.805, bulan Mei yaitu 8.871, 
bulan Juni yaitu 8.936, bulan Juli yaitu 9.002, bulan Agustus yaitu 9.068, bulan September 9.134 
bulan Oktober yaitu 9.200, bulan November  yaitu 9.265 dan bulan Desember yaitu 9.331 dan 
hasil rata-rata tahun 2011 adalah 8.969, merupakan angka kenaikan yang sangat tinggi untuk 
harga saham di pasar bebas. 

Saran bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan hasil peramalan harga saham dapat 
dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan di masa yang akan datang. Sesuai 
dengan peramalan pada bulan Januari 2005 hingga bulan Desember 2011, terlihat ada gejala 
trend yang sangat tinggi pada tiap bulanya. Sebaiknya perusahaan melakukan peramalan lagi 
untuk tahun berikutnya supaya mengetahui apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan harga 
saham pada tiap tahunnya.  

 
 


