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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Industri Minyak Sawit Indonesia 

 
Industri kelapa sawit Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam dua 

puluh tahun terakhir. Sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak 

sawit terbesar di dunia. Bersama dengan Malaysia, pada tahun 2008 Indonesia 

menguasai sekitar 85% produksi minyak sawit dunia (Tabel 1). Rata-rata 

pertumbuhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 14% per tahun pada kurun 

waktu 2002-2008, sedangkan pertumbuhan produksi Malaysia rata-rata adalah 7% 

atau hanya separuh dari pertumbuhan produksi Indonesia. 

 

Tabel 1  Produksi Minyak Sawit Dunia 2002-2008 (000 Ton) 
 
Negara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Indonesia  9.370 10.600 12.380 14.100 16.050 16.800 19.330 
Malaysia  11.909 13.355 13.976 14.962 15.881 15.824 17.734 
Thailand  600 690 735 700 860 1.020 1.170 
Nigeria  775 785 790 800 815 835 860 
Colombia  528 527 632 661 713 780 800 
Papua New Guinea  316 326 345 310 365 395 400 
Ecuador  238 262 279 319 352 385 415 
Cote d'Ivoire  265 240 270 320 330 320 330 
Costa Rica  128 155 180 210 198 215 202 
Honduras  126 158 170 180 195 205 268 
Brazil  118 129 142 160 170 190 220 
Guatemala  86 85 87 92 125 137 139 
Venezuela  55 41 61 63 65 76 56 
Lainnya  895 906 940 969 1.023 1.064 1.194 
TOTAL  25.409 28.259 30.987 33.846 37.142 38,.46 43.118 
 
Sumber: MPOB (2008) 

 

Sebagai produsen utama minyak sawit dunia, maka sudah seharusnya 

industri minyak sawit Indonesia ditata agar dapat secara optimal dimanfaatkan 

berbasiskan sumber daya yang tersedia. Indonesia, walaupun bukan tempat asal 

mula tanaman kelapa sawit, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah 
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industri kelapa sawit. Dimulai dengan penanaman empat pokok tanaman kelapa 

sawit di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848, tanaman kelapa sawit unggul 

menyebar ke seluruh dunia dan menjadi tanaman komersial sejak tahun 1911 

(Mangoensoekarjo et al. 2005).  

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO - 

crude palm oil) dan inti kelapa sawit (PK - palm kernel) merupakan salah satu 

primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas 

bagi Indonesia. Pada tahun 2008, nilai ekspor minyak sawit dan turunannya 

mencapai lebih dari US$12 milyar, atau sekitar 11% dari total ekspor non migas 

Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan 

minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu 

pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Berkembangnya sub-sektor 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan 

pemerintah yang memberikan berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam hal 

perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat 

dengan pola PIR-Bun dan dalam perijinan pembukaan wilayah baru untuk areal 

perkebunan besar swasta.  

Pada tahun 1996, pemerintahan Presiden Soeharto merencanakan untuk 

mengalahkan Malaysia sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia 

dengan cara memberikan berbagai kebijakan guna menambah luas areal 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Separuh dari luasan perkebunan kelapa 

sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta asing. Pengembangan 

perkebunan kelapa sawit terutama dibangun di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi 

dan Irian Jaya. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2006, Indonesia telah 

mengungguli Malaysia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Perluasan lahan 

yang agresif membuat luas kebun kelapa sawit di tanah air mencapai 5,3 juta 

hektar. Pada tahun 2006, total produksi CPO Indonesia telah mencapai 16 juta 

ton, sementara Malaysia hanya 15,8 juta ton (BPS 2008).  

Industri minyak sawit Indonesia, baik di sektor upstream mupun 

downstream,  memiliki prospek yang cerah, hal ini didasari dengan pertimbangan: 

1. Kebutuhan minyak nabati cukup besar dan akan terus meningkat, sebagai 

akibat pertambahan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi per kapita 
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2. Di antara berbagai jenis tanaman penghasil minyak nabati, kelapa sawit 

termasuk tanaman dengan potensi produksi minyak yang paling tinggi hingga 

mencapai lebih dari 3 Ton per hektar per tahun, dibandingkan minyak nabati 

lainnya yang kurang dari 1 Ton per hektar per tahun (Basiron 2007). Melalui 

program-program pemuliaan yang mutakhir, potensi tersebut masih dapat 

ditingkatkan. 

3. Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif, antara lain: (a) Masih 

tersedianya lahan dengan iklim yang sesuai dengan upaya perluasan 

komoditas kelapa sawit dan (b) Tersedianya tenaga kerja dalam jumlah besar 

4. Dikembangkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang semakin 

lama semakin diperlukan dan disempurnakan 

5. Semakin berkembangnya jenis-jenis industri hulu pabrik kelapa sawit maupun 

industri hilir oleokimia dan oleomakanan (oleochemical, oleofoods), jenis-

jenis barang setengah jadi sampai dengan barang jadi, bahkan sebagai bahan 

bakar dalam bentuk biodiesel, yang membuka peluang lanjutan ke arah 

perolehan nilai tambah. 

Komoditas perkebunan kelapa sawit telah memainkan peran yang sangat 

besar dan berharga dalam perekonomian negara maupun dalam pembangunan 

nasional. Usaha perkebunan kelapa sawit yang berorientasi ekspor merupakan 

salah satu sumber pendapatan devisa non migas.  

Usaha perkebunan kelapa sawit telah dapat memberikan peran yang 

signifikan dalam hal-hal di bawah: 

1. Menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, setiap satu hektar lahan 

sawit memerlukan tenaga kerja sebanyak 0,2 orang secara langsung dan 0,2 

orang secara tidak langsung (Pahan 2006) 

2. Pemerataan pembangunan di daerah-daerah dan membentuk pusat-pusat 

pertumbuhan baru sejalan dengan pembangunan perkebunan di wilayah-

wilayah yang terpencil 

3. Membantu pemerataan penyebaran penduduk, karena adanya kaitan antara 

program perluasan perkebunan dengan transmigrasi 

4. Penciptaan efek ganda yang mendorong berkembangnya berbagai industri 

terkait, termasuk industri jasa, baik di tingkat hulu maupun hilir. 
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Untuk meningkatkan ekspor sebagai bagian integral dari Pembangunan 

Nasional, komoditas perkebunan Indonesia harus memiliki daya saing yang kuat, 

dan diusahakan agar daya saing tersebut semakin lama semakin tinggi. Hal ini 

dapat dicapai antara lain melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu 

hasil. Namun demikian harus disadari bahwa sebagian besar dari perkebunan di 

Indonesia, terutama Perkebunan Rakyat, masih memiliki banyak kelemahan dan 

menghadapi banyak hambatan sehingga produktivitas maupun mutu hasilnya 

masih relatif rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan daya saing yang rendah 

pula. 

Pemerintah telah melancarkan program pengembangan perkebunan secara 

besar-besaran dengan berbagai pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Unit 

Pelaksana Proyek (UPP), pola swadaya, Perusahaan Besar Swasta Nasional, dan 

lain-lain. Pola-pola ini diterapkan dengan berbagai usaha pokok yaitu intensifikasi 

yang menitikberatkan pada penerapan jenis-jenis teknologi yang lebih maju, usaha 

rehabilitasi kebun yang kondisinya belum optimal, peremajaan (replanting) 

kebun-kebun yang sudah tua, perluasan areal tanaman (ekstensifikasi) dengan 

membuka dan membangun kebun-kebun baru, dan diversifikasi jenis tanaman 

perkebunan.  

Berbagai kebijakan pemerintah yang kondusif tentunya sangat diperlukan 

bagi pengembangan industri kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir. 

Demikian pula faktor perijinan dan regulasi investasi industri kelapa sawit akan 

berpengaruh terhadap optimalisasi industri ini. Dengan penetapan kebijakan dan 

regulasi yang tepat, maka Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi 

industri kelapa sawit untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

secara menerus dan berkelanjutan.  

 

1.1.2 Keragaan Industri Minyak Sawit 

 
Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, sejak tahun 2004, minyak sawit telah 

mengungguli minyak kedelai dalam jumlah produksi minyak nabati dunia. Pada 

tahun 2008 minyak sawit merupakan komoditas utama minyak nabati dunia 
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dengan pangsa produksi dunia sebesar 32% dengan total produksi lebih dari 43 

juta ton, lebih tinggi dari minyak kedelai yang berjumlah 37 juta ton. Persentase 

porsi produksi minyak sawit terhadap total minyak nabati dunia meningkat dari 

25,8% di tahun 2002 menjadi 32% di tahun 2008. Sementara itu porsi produksi 

minyak kedelai terhadap total produksi minyak nabati dunia tetap berkisar pada 

angka 27-29% pada periode 2002-2008. Peningkatan porsi produksi dari minyak 

sawit ini dapat terjadi karena produktivitasnya memang lebih tinggi dengan biaya 

produksi yang lebih rendah dibandingkan jenis minyak nabati lainnya.  

 

Tabel 2  Produksi Minyak Nabati Dunia 2002-2008 (000 Ton) 
 
Jenis 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Palm Oil  25.409 28.259 30.987 33.846 37.142 38.674 43.118 
Palm Kernel Oil  3.044 3.347 3.581 3.976 4.344 4.496 4.989 
Soyabean Oil  29.850 31.241 30.729 33.612 35.278 37.354 37.164 
Cottonseed Oil  4.221 3.987 4.367 4.978 4.903 5.043 5.029 
Groundnut Oil  5.178 4.508 4.706 4.506 4.382 4.194 4.445 
Sunflower Oil  7.610 8.917 9.423 9.785 11.191 10.843 10.687 
Rapeseed Oil  13.343 12.698 15.088 16.294 18.510 18.746 19.847 
Corn Oil  2.016 2.017 2.025 2.133 2.264 2.319 2.408 
Coconut Oil  3.098 3.270 3.040 3.237 3.083 3.114 3.130 
Olive Oil  2.773 2.904 3.110 2.965 2.798 3.020 3.081 
Castor Oil  438 425 500 540 535 524 603 
Sesame Oil  807 810 831 868 860 831 803 
Linseed Oil  581 594 635 626 695 693 643 
Total  98.368 102,977 109.022 117.366 125.985 129.851 135.947 
 
Sumber: MPOB (2008) 
 

Malaysia merupakan eksportir utama minyak sawit dunia, sekalipun 

produksi totalnya di bawah Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia 

mengkonsumsi sekitar 4 juta ton per tahun minyak sawit untuk kepentingan dalam 

negeri. Malaysia bersama Indonesia pada tahun 2008 mengekspor lebih dari 29 

juta ton minyak sawit, atau hampir 90% dari total ekspor minyak sawit dunia 

(Tabel 3). Importir utama minyak sawit dunia adalah China, India dan Uni Eropa, 

yang secara total mengimpor 47% dari total impor minyak sawit dunia di tahun 

2008. Secara rata-rata, impor minyak sawit China meningkat sebesar 18% per 

tahun dari total 2,6 juta ton pada tahun 2002 menjadi 5,7 juta ton pada tahun 2008 

(Tabel 4). 
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Tabel 3  Ekspor Minyak Sawit Dunia 2002-2008 (000 Ton) 
 
Negara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Malaysia  10.886 12.266 12.575 13.445 14.423 13.747 15.423 
Indonesia  6.490 7.370 8,996 10.436 12,540 12.650 14.470 
Papua New Guinea  324 327 339 295 362 368 395 
Colombia  85 115 214 224 214 316 328 
Singapore *  220 250 237 205 207 186 205 
Cote d'Ivoire  65 78 109 122 109 106 116 
Hong Kong*  318 185 127 39 20 20 28 
Others  1.027 1.320 1.647 1.736 2.121 2.474 2.665 
TOTAL  19.415 21.911 24.244 26.502 29.996 29.867 33.630 
Note      :  * - Re-Exporting Countries        
 
Sumber: MPOB (2008) 

 

 

Tabel 4  Impor Minyak Sawit Dunia 2002-2008 (000 Ton) 
 
Negara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
China, P.R.  2.660 3.353 3.851 4.320 5.462 5.499 5.720 
EU  3.476 3.629 4.018 4.489 4.674 4.623 4.867 
India  3.461 3.979 3.453 3.315 3.198 3.688 5.308 
Pakistan  1.300 1.487 1.432 1.646 1.736 1.711 1.788 
Ex-USSR  454 508 593 853 764 993 1.263 
Egypt  611 678 702 774 770 720 696 
Bangladesh  436 498 644 931 887 709 973 
USA  215 200 271 420 629 788 1.002 
Japan  415 428 466 479 499 532 548 
Turkey  260 352 347 457 527 366 471 
Myanmar  153 227 268 300 342 358 372 
Kenya  341 290 289 362 350 416 524 
South Africa  237 242 266 274 292 298 312 
Malaysia  371 473 713 555 602 268 538 
South Korea  215 213 217 235 224 188 211 
Saudi Arabia  97 125 172 219 287 275 292 
Indonesia  17 10 13 22 31 25 20 
Other  4.534 5.198 6.255 6.949 7.898 7.988 8.789 
TOTAL  19.253 21.890 23.970 26.600 29.172 29.445 33.694 
 
Sumber: MPOB (2008) 
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1.1.3 Bursa Efek Indonesia  

 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual 

beli dan kegiatan terkait lainnya. 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, 

obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen turunan seperti option, 

futures, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang 

Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek”. 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen.  

 Di Indonesia, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial. Meskipun 

telah ada sejak 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan 

lancar, bahkan pada beberapa periode terjadi kevakuman. Antara lain karena 
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beberapa faktor seperti perang dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari 

pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi 

yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tanggal 10 Agustus 1977. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, 

yang ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 

Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar 

Modal (Bapepam). Mulai tanggal 1 Desember 2007, pasar modal Indonesia 

menambah satu lagi lembaran sejarahnya, pada tanggal tersebut, PT Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung. Nama 

kedua bursa pun digantikan dengan entitas baru bernama PT Bursa Efek Indonesia 

(Indonesia Stock Exchange). Hari Senin, 3 Desember 2007, merupakan hari 

pertama perdagangan efek di bawah bendera Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Peran pasar modal dalam ekonomi adalah untuk menyediakan fasilitas 

untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (yaitu investor) dan 

pihak yang memerlukan dana (yaitu stock issuer). Dengan adanya pasar modal, 

investor dapat menempatkan dananya dengan harapan memperoleh imbalan 

(return), di sisi lain  pihak issuer atau perusahaan yang menjual saham, dapat 

memanfaatkan dana yang diperoleh untuk kepentingan investasi. Pasar modal 

berperan dan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi para investor 

yang menanamkan dananya di pasar modal. 

Harapan dari para investor terhadap kegiatan investasi adalah memperoleh 

return. Untuk kegiatan investasi saham, return dapat berupa capital gain ataupun 

dividen, sedangkan investasi di pasar surat hutang akan mendapatkan return 

dalam bentuk pendapatan bunga. Return saham merupakan indikator dari 

peningkatan nilai aset yang dimiliki para investor, termasuk di dalamnya para 

pemegang saham. Oleh karenanya para investor selalu mengharapkan 

memperoleh return yang tinggi sepanjang waktu, dan investor memiliki 

kepentingan untuk mampu memprediksi berapa besar return dari investasi yang 
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mereka lakukan. Agar dapat memprediksi return yang mereka peroleh di pasar 

saham dan melakukan keputusan investasi, para investor dapat melakukan 

berbagai kajian, baik yang bersifat teknikal maupun yang bersifat fundamental. 

Analisis tersebut berguna untuk mengetahui tingkat return yang diharapkan dalam 

menentukan strategi investasi yang dilakukan serta untuk menilai saham-saham 

yang akan dipilih.  

Seorang investor akan dihadapkan pada berbagai resiko, yaitu resiko 

fundamental industri dan perusahaan, serta resiko pasar. Resiko fundamental yang 

melekat pada masing-masing perusahaan terkait dengan kemampulabaan, 

kapabilitas organisasi dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Resiko 

fundamental industri terkait dengan karakteristik industri. Sedangkan resiko pasar 

lebih bersifat umum yang berhubungan erat dengan lingkungan ekonomi dan 

industri di mana perusahaan yang menjual sahamnya beroperasi. Dalam berbagai 

literatur, resiko pasar merupakan bentuk resiko sistematik yang dilambangkan 

dengan Beta (β). Beta merupakan pengukur dari indeks pasar, yang 

menggambarkan kepekaan suatu saham terhadap perubahan pasar (Amenc dan 

Sourd 2003).  

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Riset 

 
Dinamika pasar minyak sawit seharusnya memberikan dampak pada 

variabilitas harga dan return saham perusahaan berbasis industri minyak sawit. 

Return saham adalah imbalan yang diperoleh investor dalam kegiatan investasi di 

pasar modal dalam bentuk gain atas kenaikan harga saham serta dividen yang 

diterima. Dinamika pasar merupakan gambaran dari perilaku permintaan dan 

penawaran pasar. Perilaku pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar yang 

bersifat fundamental, seperti jumlah permintaan, jumlah penawaran, harga 

komoditas, harga produk pengganti dan sebagainya.  

Pengaruh faktor fundamental industri perlu digambarkan secara jelas pada 

variabilitas harga dan return saham sawit. Faktor fundamental industri minyak 

sawit, sebagaimana faktor fundamental pasar, perlu diidentifikasi dan dilihat 

pengaruhnya pada pergerakan harga dan return saham minyak sawit. Berbagai 



 

 10

penelitian harga saham di pasar modal Indonesia selama ini lebih banyak 

mengamati faktor fundamental perusahaan yaitu berbagai rasio keuangan dan 

keputusan manajemen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian dari pengaruh faktor 

fundamental industri minyak sawit terhadap variabilitas harga dan return saham 

minyak sawit. Di sisi lain, faktor fundamental industri akan dipengaruhi oleh 

perilaku dan dinamika pasar. Kajian atas perilaku pasar dengan sendirinya akan 

dapat menjelaskan pengaruh pada faktor fundamental industri harga minyak sawit.

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Pertanyaan Riset dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh return pasar dan return industri terhadap return 

saham sawit? 

2. Bagaimanakah respon harga saham sawit terhadap perubahan faktor pasar dan 

faktor spesifik industri? 

3. Bagaimanakah pengaruh pasar minyak nabati dan minyak bumi pada harga 

minyak sawit? 

4. Bagaimanakah respon harga minyak sawit akibat pengaruh berbagai faktor 

pada sisi penawaran dan sisi permintaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai beta saham sawit dan mengetahui sensitifitas return saham 

sawit terhadap faktor pasar dan faktor industri. 

2. Mengkaji respon harga saham sawit terhadap pengaruh faktor pasar dan faktor 

spesifik industri 

3. Mengkaji kointegrasi jangka panjang minyak nabati dan minyak bumi 

4. Mengkaji respon harga minyak sawit terhadap perubahan harga minyak nabati 

dan minyak bumi 

5. Membandingkan kointegrasi dan respon harga minyak nabati dan minyak 

bumi pada periode 1980-2003 dengan periode 2004-2008 
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6. Mengkaji respon harga minyak sawit akibat pengaruh faktor-faktor pada sisi 

penawaran, yaitu produksi, ekspor dan stok dari negara produsen utama 

minyak sawit dunia 

7. Mengkaji respon harga minyak sawit akibat pengaruh faktor-faktor pada sisi 

permintaan, yaitu impor oleh negara importir utama minyak sawit dunia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Penelitian bagi Proses Manajerial dan Investasi 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti 

bagi para pengambil keputusan manajemen dan bisnis dan bagi para pelaku 

investasi di sektor industri minyak sawit. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pemaparan yang lebih integratif mengenai industri minyak 

sawit, tidak hanya di pasar komoditas, tetapi juga di pasar saham. Secara khusus 

manfaat dari penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:   

1. Dapat diidentifikasi pengaruh faktor pasar dan faktor spesifik industri 

terhadap harga saham sawit di Bursa Efek Indonesia. 

2. Dapat menggambarkan perilaku faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 

minyak sawit, terutama terhadap pembentukan harga minyak sawit. 

3. Merupakan masukan bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis bagi 

para pelaku investasi dan bisnis pada sektor industri minyak sawit Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian bagi Bidang Keilmuan 

 

Kajian ini menerapkan keterkaitan harga saham dengan faktor pasar dan 

faktor industri yang mempengaruhinya di pasar modal Indonesia dengan mengacu 

pada metode kajian yang telah dilakukan di berbagai negara pada berbagai jenis 

industri. Faktor spesifik industri diketengahkan sebagai variabel amatan yang 

spesifik terhadap perubahan harga saham. Industri yang diamati adalah industri 

minyak sawit, dan ini merupakan kajian terkini terkait dengan analisis harga 
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saham pada industri minyak sawit. Secara khusus manfaat dari penelitian terhadap 

bidang keilmuan dapat dituliskan sebagai berikut:   

1. Memaparkan metode uji empiris dengan menggunakan analisis time series 

pada return saham perusahaan sawit di BEI. Metode regresi linier klasik 

maupun vector error correction model dipergunakan dalam kajian ini. 

2. Menggabungkan bidang ilmu manajemen keuangan dan ekonomi industri 

dalam analisis saham. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 
Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan pada perilaku pasar minyak 

sawit dunia untuk mengkaji mekanisme pembentukan harga minyak sawit, dan 

pada perilaku harga saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri 

minyak sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal 

yang dikaji meliputi: 

1. Analisis Beta (β) saham sawit. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji 

sensitifitas return saham sawit terhadap faktor pasar dan faktor spesifik 

industri.  

2. Analisis harga saham minyak sawit di Bursa Efek Indonesia. Analisis harga 

saham dilakukan dengan mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 

faktor fundamental pasar dan faktor fundamental spesifik industri. Faktor 

teknikal dan faktor fundamental perusahaan tidak masuk dalam lingkup 

kajian.  

3. Analisis keterkaitan harga minyak sawit dengan minyak nabati lainnya. 

Analisis juga dikaitkan dengan perilaku harga minyak bumi, hal ini terkait 

dengan kecenderungan pemanfaatan minyak nabati untuk dikonversi menjadi 

bahan bakar nabati (biodiesel). Minyak nabati yang dikaji adalah minyak 

sawit, minyak kedelai dan minyak rapa, yang meliputi 74% dari total produksi 

minyak nabati dunia.  

4. Pengaruh variabel pada sisi penawaran dan permintaan minyak sawit terhadap 

harga minyak sawit. Perilaku variabel pada sisi penawaran,  yaitu produksi, 

ekspor dan stok akan dianalis dan dikaji pengaruhnya terhadap harga minyak 
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sawit. Sementara itu di sisi permintaan, variabel yang dikaji adalah jumlah 

impor minyak sawit. Variabel pada sisi penawaran dikaji pada negara-negara 

produsen utama minyak sawit yaitu Indonesia dan Malaysia, sedangkan 

variabel pada sisi permintaan dikaji pada jumlah impor minyak sawit oleh 

negara-negara importir utama, yaitu China, India dan Uni Eropa. 

 

1.6 Kebaruan (Novelty) 

 
Penelitian ini menawarkan paparan yang lengkap mengenai analisis 

fundamental pada harga saham perusahaan minyak sawit Indonesia. Perspektif 

analisis adalah dari sudut pandang para pengambil keputusan manajemen dan 

bisnis, serta dari para investor saham yang memerlukan informasi mengenai 

fundamental industri saham-saham perusahaan minyak sawit di Indonesia. 

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental 

ekonomi suatu perusahaan maupun lingkungan industri di mana perusahaan 

tersebut beroperasi. Teknis ini menitikberatkan pada informasi fundamental 

perusahaan, industri, faktor makro, maupun faktor lingkungan ekonomi lainnya. 

Teknik analisis fundamental dipergunakan untuk membuat keputusan dalam 

memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis 

fundamental bermanfaat bagi para investor jangka panjang yang adakalanya perlu 

melakukan penyesuaian portofolio investasi dan selalu berusaha untuk memilih 

saham-saham dengan kinerja terbaik.  

Kajian ini memberikan tambahan kerangka analisis yang lebih lengkap 

bagi proses analisis fundamental di pasar saham, dan dapat memberikan tambahan 

informasi yang diperlukan oleh para investor dalam analisis fundamental pada 

saham-saham perusahaan pada sektor minyak sawit. Informasi tersebut 

menyangkut pengaruh fundamental dari faktor pasar dan faktor spesifik industri 

pada kinerja saham minyak sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Model yang digunakan memasukkan faktor spesifik industri minyak sawit, 

dan faktor spesifik industri ini dianalisis lebih lanjut dengan analisis perilaku 

pasar. Pemilihan faktor spesifik industri minyak sawit sebagai bahan kajian akan 

dapat memberikan tambahan sudut pandang pada analisis faktor-faktor yang 
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mempengaruhi variabilitas harga saham. Dengan demikian kebaruan (novelty) 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan paparan keterkaitan faktor pasar dan faktor spesifik industri 

terhadap harga saham minyak sawit di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mengembangkan dan melengkapi proses analisis fundamental industri di pasar 

saham dengan menggunakan pendekatan ekonomi industri. 

 

1.7 Keterbatasan Penelitian 

 

Saham Perusahaan Kelapa Sawit di BEI 

 Penelitian ini mencoba mengkaji perilaku harga saham perusahaan 

berbasis industri kelapa sawit yang terdapat di pasar modal Indonesia. Sekalipun 

Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia, namun hingga tahun 

2008 hanya terdapat tujuh perusahaan berbasis industri kelapa sawit yang 

sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Dengan alasan kecukupan data 

amatan, hanya lima dari tujuh saham perusahaan tersebut yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. Kelima saham perusahaan yang dikaji sesungguhnya 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara lain, tidak sepenuhnya kelima 

perusahaan tersebut 100% bergerak pada industri minyak sawit (CPO), tetapi juga 

ada yang memiliki bidang usaha pada sektor perkebunan lainnya, melakukan 

kegiatan perdagangan, serta beroperasi pada sektor pengolahan hilir yang 

menghasilkan produk turunan CPO seperti minyak goreng dan margarin.  

 

Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, model penelitian yang dikaji terdiri atas empat 

model, yaitu model return harga saham, model respon harga saham,  model 

kointegrasi harga minyak nabati, dan model keterkaitan harga dan kuantitas 

penawaran-permintaan minyak sawit. Keempat model tersebut dikaji secara 

parsial. Sekalipun masih dalam kerangka berfikir integral, namun keterkaitan dari 

keempat model tidak dapat disimpulkan secara langsung dalam hubungan 

kausalitas kuantitatif. 
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Data Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat empat bagian yang menggunakan periode 

data yang tidak sama. Data harga saham adalah data bulanan pada periode Januari 

2004 hingga Desember 2008. Pemilihan periode amatan ini didasari pertimbangan 

terjadinya gejolak harga komoditas yang ditandai dengan meningkatnya harga 

minyak bumi pada tingkat US$40 per barrel di tahun 2004 yang terus meningkat 

hingga mencapai US$120 per barrel di tahun 2007 dan kemudian kembali ke 

tingkat US$40 per barrel di tahun 2008.  

Data harga minyak nabati untuk penelitian kointegrasi menggunakan data 

bulanan pada tahun 1980 hingga 2008, sehingga periode Januari 2004 hingga 

Desember 2008 dapat dikaitkan dengan periode penelitian harga saham. Namun 

demikian data penelitian keterkaitan harga dan kuantitas penawaran-permintaan 

minyak sawit memiliki karakteristik yang berbeda karena menggunakan data 

tahunan pada periode 1970-2008.  

 

Prosedur Ekonometrika 

 Penelitian ini menggunakan data time series yang mensyaratkan 

stasioneritas dari data. Pada awalnya penulis bermaksud menggunakan pemodelan 

persamaan simultan (simultaneous equation model). Prosedur persamaan simultan 

mengasumsikan data time series yang digunakan bersifat stasioner, padahal dalam 

kenyataannya, kebanyakan data time series bersifat tidak stasioner. Untuk 

mengatasi persoalan ini, prosedur vector autoregressive (VAR) yang 

dikembangkan menjadi prosedur vector error correction model (VECM) 

dipergunakan.  

Sebenarnya saat ini telah berkembang prosedur persamaan simultan 

dinamis (dynamic simultaneous equation model, DSEM) (Robledo 2005), yang 

seharusnya dapat juga digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian, prosedur 

DSEM merupakan prosedur yang relatif baru dan belum banyak literatur yang 

dapat dijadikan sebagai acuan, maupun alat bantu ekonometrika yang dapat 

digunakan untuk menjalankan prosedur tersebut. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan disertasi ini disusun dengan pembagian Bab sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian Pendahuluan yang membahas latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang 

lingkup dan batasan masalah, kebaruan, keterbatasan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Gambaran Umum. Memaparkan mengenai gambaran harga saham 

perusahaan sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harga minyak 

nabati utama, yaitu minyak sawit, minyak kedelai dan minyak rapa.  

Bab III Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Bagian ini  membahas 

landasan teori, yang meliputi dua bidang yaitu teori harga saham dan teori harga 

komoditas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga dibahas, 

serta kerangka pemikiran dari proses penelitian yang dilakukan. 

Bab IV Metode Penelitian. Bab ini membahas metode penelitian yang 

terdiri atas data yang dipergunakan berikut karakteristik dan sumber datanya, serta 

teknik yang dipergunakan untuk analisis data. Model dan teknik ekonometrika 

yang digunakan dalam penelitian juga dibahas di bagian ini. 

Bab V Hasil Analisis dan Pembahasan. Dalam bagian ini dibahas analisis 

dan hasil penelitian, terdiri atas analisis Beta saham sawit, analisis respon harga 

saham sawit, analisis kointegrasi harga minyak nabati dan analisis respon harga 

minyak sawit terhadap faktor pernawaran dan permintaan. 

Bab VI Simpulan dan Saran. Bagian ini merupakan bagian penutup yang 

membahas hasil temuan penelitian serta saran untuk penelitian lanjutan. 
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