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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Kegiatan pasar modal banyak memberikan manfaat, diantaranya adalah 

sebagai berikut; dapat menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat 

untuk memperluas usaha dan membuka proyek-proyek baru, memperluas 

lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan masyarakat. Pasar modal turut serta meningkatkan kegiatan 

pembangunan ekonomi, perannya sebagai sarana distribusi kesejahteraan kepada 

masyarakat melalui kegiatan investasi (Abor 2007). Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah populasi yang besar dan mengalami pertumbuhan kelas menengah 

yang cukup tinggi (Kewal 2012) memiliki potensi keterlibatan publik di pasar 

modal yang besar, namun laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2014 

menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang cukup minim, yakni hanya 

sebesar 0,27% dari total masyarakat kelas menengah Indonesia. Nilai ini 

tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 

dan Singapura yang tingkat keterlibatannya berturut-turut mencapai 12% dan 60% 

(Bapepam-LK 2011). Pasar modal Indonesia, khususnya pasar saham masih 

didominasi oleh investor asing. Single Investor Identity (SID) milik investor asing 

hanya sebesar 2,6% dari seluruh SID yang tercatat di Kustodian Sentra Efek 

Indonesia (KSEI), jumlah tersebut menguasai hampir 60% kepemilikan saham di 

pasar modal Indonesia (Sirait dan Siagian 2002) Kondisi ini mengakibatkan pasar 

modal indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap posisi net sell, 

oleh karena itu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam 

berinvestasi di pasar modal menjadi relevan untuk dilakukan. 

Tabel 1 Perkembangan perdagangan saham sektoral Tahun 2015 

Industri 
Perusahaan 

Terdaftar 

TOTAL PERDAGANGAN 

Value (Rp Juta) Frekuensi % 

Agriculture 21 75.824.926 3.787.873 7 

Tanaman Pangan 1 1.182.409 145.046 0,3 

Perkebunan Kelapa Sawit 16 58.627.604 3.047.713 5,6 

Perikanan 3 8.120.794 568.850 1,1 

Kehutanan 1 7.894.119 26.264 0,0 

Pertambangan 43 71.249.561 4.585.758 8 

Industri Dasar dan Bahan Kimia 64 101.707.092 4.366.303 8 

Miscellaneous Industri 43 93.427.005 3.557.856 7 

Industri Consumer Goods 39 119.950.372 4.428.737 8 

Properti, Real Estate dan Konstruksi 59 213.217.672 10.227.079 19 

Infrastruktur dan Transportasi 53 161.118.236 6.627.718 12 

Data statistik perkembangan perdagangan saham sektoral tahun 2015 yang 

dikeluarkan Bursa Efek Jakarta seperti yang terlihat dalam Tabel 1, menunjukkan 

sektor properti dan real estate paling banyak diperdagangkan dengan frekuensi 19 

% dari total perdagangan di bursa, sedangkan sektor pertanian hanya 7 %, dan 

lebih jauh lagi untuk subsektor kelapa sawit hanya 5,6 % dengan kapitalisasi pasar 

terkecil dibanding sektor-sektor lainnya. Data menunjukkan bahwa investasi di 
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sektor pertanian khususnya saham perkebunan kelapa sawit masih rendah, padahal 

sesungguhnya sektor pertanian merupakan sektor yang sangat potensial.  

Tabel  1 Perkembangan perdagangan saham sektoral Tahun 2015 (Lanjutan) 

Industri 
Perusahaan 
Terdaftar 

TOTAL PERDAGANGAN 
 

Value (Rp Juta) Frekuensi % 

Keuangan 88 333.729.991 7.203.503 13 

Perdagangan, Jasa, dan Investasi 118 236.137.511 9.281.424 17 

TOTAL 1057 2.808.922.698 98.030.126 
 

Sumber : IDX Statistic (2015) 

Tahun 1965, total konsumsi minyak nabati Dunia adalah 5.2 juta ton. Tahun 

1980, konsumsi minyak nabati meningkat 3 kali lipat lebih menjadi 18 juta ton, 

atau rata-rata meningkat 16.3% per tahun. Peningkatan ini berdampak pada 

pangsa konsumsi minyak sawit naik dari 14.8% tahun 1965 menjadi 21.6% pada 

tahun 1980. Sedangkan pangsa minyak kedele menurun dari 59.7% menjadi 

55.2%, dan rapeseed oil menurn dari 24.8% menjadi 13.6%, sedangkan pangsa 

sunflower oil naik dari 0.7% menjadi 9.6 juta ton (GAPKI 2014). 

 Tahun 2014, diperoleh gambaran umum bahwa konsumsi utama minyak 

nabati dunia adalah minyak sawit (41,4%), diikuti minyak kedele dengan proporsi 

32.1%, sedangkan proporsi rapeseed oil dan sun flower oil masing-masing adalah 

16.8% dan 10%. Data tersebut mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi 

minyak nabati dunia dari minyak kedele ke minyak sawit seperti terlihat pada 

Gambar 1.  

Sumber : GAPKI (2014) 

Gambar 1 Perkembangan Konsumsi Minyak Nabati Dunia 1965 - 2014 

Harga saham-saham perusahaan perkebunan kelapa sawit bergerak cukup 

stabil. Pergerakan harga saham emiten sawit cukup kondusif ditengah kondisi 

pasar dan iklim ekonomi yang kurang bagus di tahun 2015.  

SBO = Soy Bean Oil 
PO = Palm Oil  
RSO = Rapessed Oil 
SFO = Sun Flower Oil 
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Sumber : Yahoo Finance (2015) 

Gambar 2 Perkembangan harga saham mingguan Astra Agro Lestari dan 

Sampoerna Agro s.d September 2015 

Gambar 2 menunjukkan pergerakan harga saham mingguan 2 emiten 

terbesar di subsektor perkebunan kelapa sawit  yaitu Astra (AALI), dan 

Sampoerna (SGRO) sepanjang tahun 2015 relatif stabil, bahkan cenderung 

meningkat dengan rata-rata peningkatan harga masing-masing sebesar 1-2 % 

sampai dengan September 2015. Harga Saham SGRO di minggu kedua bulan 

September justru meningkat 8 % di tengah pelemahan harga CPO yang semakin 

besar (Departemen Riset IFT 2014). Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada 

saham emiten sawit dapat menjadi opsi yang menarik. 

 

Perumusan Masalah 

Industri kelapa sawit di Indonesia semakin berkembang dengan semakin 

banyak perusahaan-perusahaan yang masuk dalam industri kelapa sawit. Hingga 

akhir tahun 2014 terdapat 16 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan 

kelapa sawit yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah 

Indonesia berupaya untuk mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit 

dengan membuat kebijakan-kebijakan baru yang mendukung tumbuhnya industri 

sawit dalam negri. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan memasukan bahan 

bakar nabati kedalam bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan biofuel 

merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah sebagai dukungan terhadap 

industri kelapa sawit di Indonesia. 

 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 20 tahun 2014 

akan mengharuskan penggunaan BBN sebesar 15 persen. Kementerian ESDM 

bahkan berencana menyiapkan mandatori sebesar 20 persen mulai tahun 2016 

mengingat produksi minyak Indonesia diramalkan tidak bisa mencukupi 

kebutuhan dalam negeri. Indonesia kedepannya dapat mengurangi impor minyak 

mentah sehingga menghemat pengeluaran negara. 
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Kebijakan mandatori BBN 15 didukung dengan instrumen yang juga 

dirumuskan oleh pemerintah untuk mendukung tumbuhnya industri biodiesel 

dalam negeri. Instrument tersebut dikenal dengan CPO Supporting Fund yang 

mewajibkan adanya pengenaan tarif US$ 50 untuk setiap ton CPO yang diekspor, 

dan US$ 30 untuk produk olein yang diekspor. Dana tersebut akan digunakan 

untuk mensubsidi industri biodiesel. Jumlah CPO saat ini lebih banyak diekspor 

daripada dijual ke pasar domestik seperti yang terlihat pada Gambar 3 (BPS 

2014). Kebijakan pemerintah saat ini ingin mengarahkan agar CPO Indonesia 

dapat terserap lebih banyak untuk pasar domestik. 

Sumber : BPS (2014) 

Gambar 3 Perkembangan pangsa ekspor dan konsumsi domestik dari produksi 

CPO Indonesia 

Penjualan CPO dalam negeri akan meningkat dengan adanya kebijakan 

untuk menghidupkan kembali industri biodiesel. Peningkatan penjualan CPO 

dalam negeri akan membuat pasokan CPO global menurun, Indonesia mempunyai 

posisi tawar yang kuat dalam mengendalikan harga CPO. Implementasi kebijakan 

yang dirumuskan pemerintah Indonesia, akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja keuangan emiten yang tergabung dalam subsektor perkebunan kelapa 

sawit dan menjadi "Angin Segar" bagi para investor untuk meningkatkan porsi 

invetasi di subesktor kelapa sawit dalam portofolionya. 

Upaya untuk menarik minat masyarakat berinvestasi diantaranya dapat 

dilakukan melalui peningkatan literasi terkait pilihan apa saja yang tersedia di 

pasar modal (Rijanto 2010). Minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal 

tidak dapat dilepaskan dari ekspektasi terhadap imbal hasil yang bisa diperoleh 

sekaligus risiko yang melekat pada instrumen yang ada (Firman 2005). Karena 

instrumen investasi di pasar modal bukanlah sarana satu-satunya yang bisa 

diakses untuk berinvestasi, masyarakat akan membandingkan kedua faktor 

tersebut pada setiap sarana kemudian menjadikannya bahan pertimbangan untuk 

menentukan pilihan (Dermoredjo 2003). 

Indeks harga saham merupakan cerminan dari pergerakan harga-harga 

saham. Frensidy (2006) menyebutkan bahwa secara intuitif, sebagian besar saham 

bergerak searah dengan pergerakan indeks. Jika indeks indikator itu naik, suatu 

portofolio keumungkinan besar juga akan mengalami kenaikan, demikian juga 

jika indeks turun.  
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Jumlah saham perusahaan yang semakin banyak dalam suatu portofolio, 

perubahan nilai portofolionya semakin mendekati perubahan pasar yang 

diindikasikan oleh indeks pasar saham. Investor perlu memperhatikan pergerakan 

dari indeks pasar karena nilai portofolionya tergantung kepada pergerakan indeks 

pasar tersebut (Wijayanti 2013). Investor dapat mengetahui tren pasar dengan 

memperhatikan tren dari indeks. Arah yang ditunjukan oleh indeks dapat 

mencerminkan baik atau buruk kinerja dari pasar modal sehingga dapat 

memudahkan dalam pembentukan portofolionya (Krisdjoko 2000). 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah panduan bagi para 

investor untuk berinvestasi di industri perkebunan kelapa sawit, sehingga akan 

memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk masuk atau keluar dari 

sektor tersebut. Jumlah Indeks sektoral yang dikeluarkan oleh IDX (Indonesia 

Stock Exchange) saat ini ada 9, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan, Industri 

Dasar, Aneka Industri, Industri Konsumsi, Properti & Real Estate, Infrastruktur, 

Keuangan, dan Perdagangan. Sektor Pertanian sendiri terdiri dari beberapa 

subsektor yaitu Subsektor Perkebunan, Perternakan, Perikanan, Tanaman Pangan, 

Kehutanan, dan lainnya. Indeks harga saham emiten sawit belum pernah dibuat 

sebelumnya, dan agar dapat benar-benar mewakili perkembangan harga saham 

emiten sawit maka dalam penelitian ini akan dibentuk sebuah Indeks Harga 

Saham perkebunan kelapa sawit, yang selanjutnya disebut sebagai Indeks Harga 

Saham Sawit (IHSS) sebagai indikator praktis untuk melihat perkembangan pasar 

di subsektor perkebunan kelapa sawit. Indeks ini dapat dibangun karena saat ini 

didalam industri sawit tidak ada emiten yang bersifat dominan sehingga 

pergerakan harga saham sawit tidak terkonsentrasi atau dipengaruhi oleh satu atau 

beberapa perusahaan saja. Hasil penelitian pendahuluan mengenai konsentrasi 

kapitalisasi pasar dari emiten-emiten sawit yang terdaftar di Bursa Indonesia 

menggunakan metode Indeks Herfinndahl dapat dilihat pada Tabel 2. 

Dalam penilaian sekuritas dikenal dengan metode top down atau trhee step 

approach yaitu penilaian saham dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan 

pasar terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan kepada analisis industri dan 

perusahaan (Hadad et al. 2004). Hartono dan Jogiyanto (1998) menyebutkan 

sangat sulit bagi suatu perusahaan atau industri untuk mengelak dari pengaruh 

makroekonomi. Peristiwa ekonomi memberikan pengaruh sangat besar terhadap 

seluruh industri dan perusahaan didalamnya sehingga faktor tersebut sangat perlu 

dipertimbangkan sebelum menganalisis industri. 
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Tabel 2 Indeks Herfindahl kapitalisasi pasar saham sawit 

Hasil kajian data kapitalisasi pasar dari 13 emiten sawit tersebut 

menunjukkan angka Indeks Herfindahl 0,16 dengan kata lain < 1, yang artinya 

kapitalisasi pasar di Industri Sawit tidak terkonsentrasi, dengan dasar tersebut 

maka Indeks Saham Sawit (IHSS)  dapat dibanngun agar dapat mewakili 

pergerakan harga saham emiten sawit. Beberapa penelitian sebelumnya 

mengatakan bahwa variabel makro ekonomi seperti PDB, Inflasi, Suku Bunga 

SBI, Indeks Produksi Industri, nilai tukar rupiah, merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga saham (Tinawati dan Saputra 

2006). Kewal (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya variabel nilai 

tukar yang berpengaruh terhadap IHSG, sedangkan Lawrence (2013) mengatakan 

nilai tukar, SBI, inflasi, jumlah uang beredar, dan harga minyak dunia secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap IHSG.  

Perlu diketahui juga besaran volatilitas indeks tersebut untuk meminimalkan 

risiko dalam melakukan portofolio. Salah satu kegunaan mengetahui volatilitas 

dari harga saham adalah dalam pembentukan portofolio, manajemen risiko dan 

pembentukan harga, karena Investor umumnya menginginkan return yang 

maksimum dengan risiko yang minimum (Liummah dan Suharsono 2012). 

Volatilitas ini digunakan juga dalam meprediksi risiko. Prediksi volatilitas 

memiliki pengaruh yang penting dalam pengambilan keputusan investasi. Misal, 

jika diprediksi volatilitas tinggi maka investor akan meninggalkan pasar atau 

menjual aset guna meminimalkan risiko (Kamaludin 2008).   

Informasi lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah apakah ada 

pengaruh harga CPO global terhadap pergerakan harga saham perusahaan 

perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan yang berorientasi CPO seperti 

perusahaan biodiesel. Pada Semester pertama 2014 volume penjualan CPO milik 

Kode 
Saham 
Sawit 

Nama Perusahaan Listed Share Market Cap 
% Market 

Cap Share 

Herfindahl 

Index 

AALI Astra Agro Lestari 1.574.745.000 31.613.005.875.000 29 0,09 

ANJT 
Austindo Nusantara 
Jaya 

3.334.900.000 4.668.860.000.000 4 0,00 

BWPT 
Eagle High 

Plantation 
31.525.291.000 12.294.863.490.000 11 0,01 

GOLL Golden Plantation 3.665.000.000 494.775.000.000 0 0,00 

JAWA Jaya Agra Wattie 3.774.685.500 1.321.139.925.000 1 0,00 

LSIP 
PP London Sumatra 

Indonesia 
6.822.863.965 9.244.980.672.575 9 0,01 

MAGP 
Multi Agro 
Gemilang Plantation 

9.000.000.000 450.000.000.000 0 0,00 

SGRO Sampoerna Agro 1.890.000.000 3.146.850.000.000 3 0,00 

SIMP 
Salim Ivomas 
Pratama 

15.816.310.000 8.461.725.850.000 8 0,01 

SMART Smart 2.872.193.366 14.360.966.830.000 13 0,02 

SSMS 
Sawit Sumbermas 
Sarana 

9.525.000.000 18.716.625.000.000 17 0,03 

TBLA 
Tunas Baru 
Lampung 

5.342.098.939 2.671.049.469.500 2 0,00 

UNSP 
Bakrie Sumatera 

Plantations 
13.720.471.386 686.023.569.300 1 0,00 

TOTAL 108.863.559.156 108.130.865.681.375 100 0,16 
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AALI sebenarnya turun 10,3% dibanding periode yang sama tahun 2013 karena 

mereka menghapuskan penjualan ekspor, namun pendapatan perusahaan tetap 

naik signifikan karena kenaikan harga jual CPO yang mencapai lebih dari 30%, 

dan karena adanya pendapatan tambahan dari penjualan olein (GAPKI 2014). 

AALI berani menghentikan ekspor karena mereka sudah mulai bisa mengolah 

CPO-nya menjadi produk dengan nilai tambah/produk hilir dalam hal ini olein. 

Sementara perusahaan sawit lainnya, LSIP, juga tidak perlu melakukan ekspor 

karena bisa menjual CPO ke induknya, Salim Ivomas Pratama (SIMP), untuk 

diolah menjadi produk hilir dalam hal ini margarin. Perusahaan sawit milik Grup 

Sampoerna ini pada tahun 2013 lalu harus mengekspor sebagian CPO-nya ke 

Cargill di Singapura, maka pada tahun ini perusahaan bisa menjual seluruh CPO-

nya ke pelanggan di dalam negeri, yang kemungkinan juga diolah menjadi produk 

hilir. Kondisi seperti ini belum terjadi pada 3 – 5 tahun yang lalu, di mana pada 

saat itu boleh dibilang seluruh perusahaan sawit di Indonesia langsung menjual 

CPO-nya tanpa mengolahnya terlebih dahulu, karena mereka belum memiliki 

kemampuan untuk mengolah CPO menjadi olein atau margarin.  

 

Berdasarkan ulasan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah perkembangan harga saham-saham perusahaan perkebunan 

kelapa sawit, dengan membentuk sebuah indeks harga saham perkebunan 

kelapa sawit (IHSS) sebagai tolak ukur ? 

2. Bagaimanakah volatilitas IHSS  dengan mengaplikasikan metode 

ARCH/GARCH ? 

3. Bagaimanakah pengaruh variabel makroekonomi dan Harga CPO Global 

terhadap Indeks Harga Saham Sawit (IHSS)  ? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian bertujuan :  

 

1. Menyusun indeks harga saham perusahaan perkebunan kelapa sawit  

2. Mengukur tingkat risiko dari besaran volatilitas IHSS  

3. Mengukur besaran pengaruh variabel makroekonomi dan harga CPO 

Global terhadap pergerakan indeks (IHSS) 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor. Investor dapat 

menjadikan indeks harga saham perkebunan kelapa sawit ini sebagai pedoman 

sebelum memilih investasi pada sektor perkebunan kelapa sawit dan dapat 

menggunakan hasil pengukuran dari pengaruh yang terjadi sebagai ukuran dalam 

berinvestasi pada saham-saham perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, penelitian ini dibatasi pada 

beberapa hal yaitu : 
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1. Penyusunan indeks hanya berfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit 

yang tercatat dibursa efek Indonesia dan yang dianalisa adalah kinerja dari 

saham emiten, bukan kinerja dari emiten itu sendiri.  

2. Variabel makroekonomi yag diukur pengaruhnya terhadap pasar saham 

perkebunan kelapa sawit adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks 

Produksi Industri Makanan (IPI), Inflasi, Suku bunga SBI dan kurs rupiah 

terhadap dolar.  

3. Volatilitas yang diukur adalah Volatilitas dari Indeks Harga Saham Sawit 

(IHSS). 

4. Harga CPO global yang dijadikan acuan adalah harga CPO global di Bursa 

Rotterdam. 

5. Penelitian hanya berfokus pada kinerja saham, belum sampai masuk ke 

dalam kinerja emiten itu sendiri.  
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Indeks 

 Angka indeks merupakan nilai perbandingan perubahan relatif yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain (Darmadji dan Hendy 

2001). Angka indeks ini biasanya digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi 

dari periode satu ke periode lainnya. Angka indeks hampir digunakan pada semua 

bidang ilmu, seperti pada bidang pendidikan dikenal dengan indeks prestasi (IP), 

pada bidang psikologi dikenal dengan indeks kecerdasan (IQ), pada bidang 

sosiologi dikenal dengan indeks kependudukan, dan pada bidang ekonomi sering 

dikenal dengan indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga saham. Secara 

umum, angka indeks biasanya ditulis dalam bentuk persentase ataupun tidak. 

Namun dalam interpretasinya angka indeks menunjukkan peningkatan atau 

penurunan dari periode dasar (Eduardus 2001).  

 Berdasarkan metode perhitungannya, angka indeks dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu angka indeks relatif dan agregatif. Angka indeks relatif 

merupakan angka indeks yang melihat perubahan pada suatu komoditi dalam 

beberapa periode (Damodar dan Gujarati 2003). Komoditi yang menjadi fokus 

hanyalah satu komoditi, sehingga interpretasinya hanyalah pada satu komoditi 

tersebut. sedangkan angka indeks agregatif merupakan angka indeks yang melihat 

perubahan dari beberapa komoditi dalam beberapa periode.  

 Dalam penggunaannya angka indeks agregatif dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu indeks sederhana dan indeks berbobot. Indeks sederhana digunakan 

dengan asumsi semua komoditi memliki bobot yang sama. sedangkan indeks 

berbobot digunakan dengan asumsi setiap komoditi memiliki bobot yang berbeda. 

Tingkat kepentingan dalam menentukan bobot tersebut dapat tercermin dalam 

harga dan volume.  

 

Angka indeks agregatif berbobot inilah yang lebih sering digunakan karena pada 

kenyataannya tidak semua komoditi dapat dianggap sama penting. Ada dua 

metode yang terkenal dalam perhitungan angka indeks agregatif berbobot yaitu 

metode Laspeyresdan metode Paasche.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




