
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bursa komoditi merupakan suatu sarana perdagangan yang terorganisir 

untuk melakukan transaksi jual beli komoditi yang memiliki aturan untuk ditaati 

oleh stakeholder. Kehadiran bursa komoditi diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan komoditi dari kalangan industri. Bursa komoditi dibentuk agar 

perdagangan komoditi berjalan baik dan risiko dalam kegiatan perdagangan dapat 

tekendali. Komoditi yang diperdagangkan biasanya komoditi yang rentan terhadap 

terjadinya fluktuasi harga. 

Perdagangan komoditi yang sering menghadapi fluktuasi harga yaitu 

komoditi pertanian (Batu 2010). Indonesia merupakan negara penghasil produk 

pertanian  cukup besar diantaranya kakao, kopi, minyak kelapa sawit, karet, gula, 

cengkeh, dan lain-lain. Pengkajian kakao di bursa komoditi masih sedikit di 

Indonesia. Kakao di Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga di dunia 

setelah pantai Gading dan Ghana sehingga informasi pasar sangat dibutuhkan 

pelaku usaha tentang kakao. Harga kakao menjadi perhatian bagi pelaku usaha 

yang melakukan transaksi pada komoditi kakao. Kakao mengalami pergerakan 

harga yang berfluktuatif dalam perdagangan komoditi yang menyebabkan 

kekahwatiran pelaku usaha untuk bertransaksi di bursa komoditi. Pergerakan 

harga kakao dunia dan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: World Bank dan BAPPEBTI (2016) 

Gambar 1 Harga kakao tahun 2011 - 2016  

Harga komoditi kakao dunia dan harga kakao di Indonesia mengalami 

pergerakan harga yang fluktuatif. Ketidakpastian harga komoditi ini akan 

menyebabkan risiko sehingga dapat menyulitkan para pelaku usaha dalam 

menentukan harga acuan (price refrence) untuk mendapatkan keuntungan. 

Perdagangan derivatif merupakan pastisipan melindungi nilai aktiva yang dimiliki 
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dari risiko kerugian kerugian akibat menurunnya nilai aktiva sampai batas 

toleransi (Siahaan dan Manurung 2006). Perdagangan derivatif merupakan suatu 

kontrak atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada atau 

diturunkan dari produk yang mendasarinya (underlying product). Salah satu 

perdagangan derivatif adalah bursa berjangka (futures market). 

Bursa berjangka merupakan pasar yang memperkenalkan transaksi-transaksi 

kertas atau perdagangan kontrak keuangan yang telah distandarisasi (Irwin dan 

Yoshimaru 1996). Bursa berjangka diharapkan mampu memenuhi pengguna dari 

kalangan industri perdagangan berjangka, menciptakan pengakuan semua pihak 

bahwa bursa berjangka sebagai salah satui penyedia sarana pengelola risiko harga 

dan pembentukan harga yang transparan serta penyediaan informasi harga 

komoditi sebagai harga referensi. Perdagangan berjangka pertama kali dilakukan 

oleh negara Amerika di Chicago yaitu Chicago Mercantile Excange (CME) 

didirikan pada tahun 1874 kemudian didirikan  Chicago Board of Trade (CBOT) 

pada tahun 1848. Perdagangan berjangka mulai berkembang di negara Eropa yaitu 

London Financial Futures and Option Exchange (LIFE) dan banyak negara lain 

mulai mendirikan bursa berjangka sebagai pastisipan untuk melindungi nilai 

aktiva. 

Indonesia memiliki bursa perdagangan berjangka yang pertama didirikan 

pada tahun 1999 yaitu Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange-JFX) 

yang diresmikan pada tahun 2000 dan beroperasi pada tanggal 15 Desember 2000. 

Komoditi kakao mulai bergabung di pasar berjangka pada tahun 2011. Kakao 

merupakan salah satu satu komoditi di bursa berjangka yang sangat berpotensi 

dikembangkan. Besarnya produksi kakao di Indonesia sehingga permintaan kakao 

tinggi dari berbagai negara. Dapat dilihat jumlah produksi biji kakao dunia 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Jumlah produksi kakao dunia (1000/ton) 

Negara 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Cameroon 207 225 211 232 250 

Côte d'Ivoire 1486 1449 1746 1796 1570 

Ghana  879 835 897 740 820 

Nigeria 230 238 248 195 190 

Brazil  220 185 228 230 135 

Ecuador  190 192 234 250 230 

Indonesia 450 410 375 325 330 

Sumber: International Cacao Organization (ICCO) 

 

Produksi kakao Indonesia yang besar menjadi salah satu komoditi unggulan 

di sektor pertanian. Komoditi kakao secara konsisten berperan sebagai sumber 

devisa negara yang berkontribusi penting dalam struktur perekonomian Indonesia. 

Kakao selain berperan sebagai penghasil devisa negara juga menjadi tempat 

penyedia lapangan pekerjaan, dan sumber pendapatan bagi petani di Indonesia. 

Hal ini didukung dengan kepemilikan area tanam kakao nasional yang sebagian 

besar dikelola oleh perkebunan rakyat. Tahun 2016 luas areal kakao milik 

perkebunan rakyat (PR) sebesar 1.680.092 ha.  Perkebunan besar negara (PBN) 
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dan perkebunan besar swasta (PBS) masing-masing memiliki luas sebesar 15.294 

ha dan 26.928 ha (Direktur Jendral Perkebunan 2016). 

Luas area perkebunan kakao semakin sempit sehingga mempengaruhi 

produksi kakao yang dihasilkan. Pengaruh yang timbul dari sempitnya luas areal 

dan produksi kakao akan berdampak terhadap pangsa pasar kakao Indonesia 

terhadap dunia. Persaingan ekspor kakao Indonesia dengan negara lain sangat 

ketat karena kualitas biji kakao Indonesia yang masih rendah. Biji kakao 

Indonesia masih dengan kadar kotoran yang tinggi dan biji kakaonya masih 

terkontaminasi dengan yang belum terfermentasi sehingga menyebabkan kualitas 

rendah. Hal ini tidak memenuhi standar mutu untuk ekspor kakao. Di Indonesia 

masih banyak yang tidak mengolah biji kakao menjadi produk akhir sebagai nilai 

tambah. Hal ini menyebabkan kakao Indonesia dihargai paling rendah di pasar 

Internasional. Kondisi ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran kakao 

yang menyebabkan volume dan nilai ekspor kakao Indonesia berfluktuasi. 

Menurut Noviani (2002) untuk meningkatkan prospek komoditi dalam 

perdagangan di Indonesia pelaku pasar harus  meningkatkan kualitas dan kuantitas 

komoditi, penguasaan teknologi dan teknik dalam mengelolah, serta penguasaan 

informasi pasar terutama mengenai perkembangan harga komoditi. Dapat dilihat 

jumlah volume dan nilai ekspor dan impor kakao Indonesia disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Volume dan nilai ekspor dan impor kakao Indonesia tahun 2015 

Bulan  
Impor Ekpor 

Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) 

Januari  10220982 1884546 341651 107637 

Febuari 17659375 6663373 1017461 332564 

Maret 9536337 3890172 309559 96178 

April 1052321 140600 2552906 795111 

Mei 9211307 3366929 3662934 1252182 

Juni 16281844 6468297 2806189 949437 

Juli 44660 17658 6144357 1895739 

Agustus 21420376 7378771 1137832 360503 

September 14620056 4899616 3059576 42641 

Oktober 20949780 6669072 5986680 2004412 

Nopember 15809918 4039449 2255913 721984 

Desember 11449852 5637101 2320024 802731 
Sumber :UN Comtrade 

 

Berdasarkan data tersebut volume dan nilai ekspor impor kakao terlihat 

berfluktuasi. Keadaan yang berfluktuatif ini mempengaruhi harga kakao di pasar 

sehingga menyebabkan kekhawatiran pada stakeholder. Tingkat persaingan 

perdagangan internasional juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi harga ekspor kakao Indonesia. Tinggi rendah dari harga komoditi 

akan menentukan besarnya permintaan dan penawaran komoditi pada transaski 

kontrak di pasar berjangka. Dapat dilihat pada Tabel 3 volume transaksasi pada 

komoditiyang diperdagangan di pasar berjangka. 
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Tabel 3 Volume transaki multilateral per kontrak komoditidi JFX  (LOT) 

Jenis Kontrak 2012 2013 2014 2015 

Olein 20 ton (OLE) 21959 55723 20592 30056 

Olein 10 ton (OLE) 10230 30607 29420 30056 

Kakao (CC5) 48444 49206 43835 69921 

Kopi Arabika (ACF) - 1066 47379 82529 

Kopi Robusta (RCF) - 1032 142457 232712 

Sumber: BAPPEBTI (2015) 

 

Jumlah transaksi kontrak kakao dipengaruhi dengan harga kontrak komoditi 

Kakao dapat dilihat dari harga futures (Gambar 1). Volume transaski kontrak 

komoditi kakao di pasar berjangka tidak stabil tetapi cenderung mengalami 

peningkatan selama dekade terakhir. Banyaknya pelaku pasar yang tertarik 

investasi pada komodti kakao yang menyebabkan jumlah volume kontrak kakao 

meningkat. Jumlah volume kontrak kakao masih rendah dibandingkan komoditi 

lain di pasar berjangka. Besarnya produksi kakao di Indonesia dan permintaan 

kakao yang tinggi besar peluang komoditi kakao untuk berkembang. Hal ini akan 

menarik investor untuk melakukan investasi pada komoditi kakao untuk mendapat 

keuntungan.  

Masalah yang sering dihadapi dalam perdagangan komoditi adalah harga 

yang berfluktuasi yang menjadi risiko para stakeholder. Perlu tindakan untuk 

mengurangi risiko akibat harga yang berfluktuasi dengan lindung nilai di pasar 

berjangka. Harga spot dan harga futures komoditi Kakao mengalami pergerakan 

yang berfluktuasi di pasar. Adanya ketidakpastian harga komoditi menjadi alasan 

stakeholder melakukan headging di bursa berjangka untuk menghindari risiko. 

Selain menghindari risiko stakeholder mengambil celah untuk mendapatkan 

keuntungan dari perbedaan harga spot (pasar fisik) dan harga futures (pasar 

berjangka). Pergerakan harga spot dan harga futures akan membentuk 

keseimbangan harga di pasar. Kesimbangan harga spot dan harga futures yang 

terbentuk dapat dijadikan tolak ukur tingkat efisien pasar. Pengukuran suatu pasar 

yang efisien dapat digunakan suatu hipotesis yang dikenal Hipotesis Pasar Efisien 

(Efficient Market Hypotesis). Hipotesis pasar efisien pertama kali dikemukakan 

oleh Fama (1970) pasar yang efisien adalah pasar dimana harga-harga yang 

terbentuk sepenuhnya mencerminkan dari informasi yang tersedia. Pasar 

berjangka pada komoditi yang efisien dapat menghasilkan sinyal harga yang 

efektif untuk pasar spot sehingga para headger dan investor dapat memanfaatkan 

informasi tersebut untuk melihat return yang akan diperoleh.  

Persoalan efisiensi pasar pada pasar berjangka komoditi kakao penting 

untuk para stakeholder. Penting pada pandangan kebijakan pemerintah, pasar 

efisien artinya alternatif yang lebih baik dari intervensi pasar seperti 

memberlakukan kebijakan menstabilkan harga. Pandangan prosesor atau pelaku 

pasar  untuk memprediksi harga spot dimasa mendatang yang dapat diandalakan 

secara efektif untuk pengelolaan risiko pasar (Bingfan 2002). Selain itu, petani 

dapat menjadikan harga acuan didalam proses pernawaran dan permintaan di 

pasar. Berdasarkan hal tersebut penting memberikan informasi lebih lanjut pada 

stakeholder mengenai pasar berjangka komoditi Kakao dengan pengujian 

hipotesis pasar efisien. 
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Perumusan Masalah 

Penyelidikan keabsahan Hipotesis Efisiensi Pasar masih merupakan salah 

satu topik favorit pada literatur keuangan (Kenourgios 2005). Beberapa peneliti 

yang melakukan pengujian hipotesisi pasar pada pasar keuangan diantaranya 

Ananzeh (2016), Gilani et al. (2014), Shiller dan Radikoko (2014), dan 

Jayakumar dan Sulthan (2013) yang menguji efisiensi pasar pada saham Amman 

Stock Exchange (ASE), Islamabad Stock Exchange (ISE), Toronto Stock 

Exchange (TSE), dan National Stock Exchange (NSE) di India. Berdasarkan 

penelitian yng dilakukan tidak semua pasar saham merupakan pasar yang efisien.  

Pengujian hipotesisi efisiensi pasar telah berkembang ke pasar berjangka 

akan tetapi masih sedikit peneliti yang melakukan pengujian ini di pasar berjangka 

pada komoditi. Beberapa penelitian yang melakukan uji efisiensi pasar berjangka 

pada komoditi pertanian dari berbagai komoditi telah dilakukan oleh para peneliti 

seperti Ranganathan dan Ananthakumar  (2014), Ghimire et al. (2016), Zelda dan 

Efe-Omojevwe (2013), AL Fauzan (2015) menunjukkan hasil bahwa komoditi 

pertanian yang diuji tidak efisien pada harga futures. Berbeda hasil yang 

dilakukan oleh Chakrabarty  dan Sarkar  (2010), Phukubje dan Moholwa (2006)  

menujukkan bahwa pasar berjangka komoditi pertanian yang diteliti di Indian 

adalah pasar yang efisien. Penelitian yang dilakukan Kumar  dan Pandey  (2013) 

menujukkan bahwa pasar berjangka komoditi pertanian yang diteliti di Indian 

adalah pasar yang efisien pada jangka panjang sedangkan pada jangka pendek 

tidak efisien.  

Penelitian mengenai efisiensi pasar di pasar berjangka Indonesia pada 

komoditi pertanian sudah dilakukan pada komoditi Olein yang dilakukan oleh 

Dewi  (2011) yang menunjukkan hasil kontrak berjangka olein di Bursa Berjangka 

Jakarta menolak hipotesis pasar efisien bentuk lemah (random walk) yang 

menunjukkan hasil bahwa pasar pada komoditi Olein tidak efisien. Selain itu, 

pada komoditi kopi Arabika dan kopi Robusta yang oleh Pertiwi  (2015) 

melakukan pengujian efisiensi pasar dan konvergensi harga pada komoditi kopi 

menunjukkan hasil bahwa pasar berjangka komoditi kopi Arabika dan kopi 

Robusta di Indonesia merupakan pasar yang efisien dan mengandung risk 

premium. 

Pengujian efisien pasar pada komoditi kakao saat ini belum dilakukan. 

Kakao merupakan salah satu komoditi yang di perdagangkan di Bursa Berjangka 

Jakarta selain olein, kopi arabika, dan kopi robusta. Sehubung dengan hal tersebut 

membuat pasar berjangka pada komoditi kakao Indonesia menarik untuk 

dianalisis terutama pengujian efisien pasar dilihat dan perkembangan transaksi 

kakao di pasar berjangka. Pengujian efisien para hedger dan investor dapat 

melihat abnormal return, dan petani dapat menjadi harga tersebut harga refrensi 

dalam melakukan transaki jual maupun beli pada komoditi kakao. Sedangkan 

perkembangan transaksi dapat menjadikan keputusan minat hedger dan investor 

dalam berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan perdagangan pasar berjangka pada komoditi kakao 

di Bursa Berjangka Jakarta? 

2. Apakah pasar berjangka pada komoditi kakao termasuk  pasar efisien jangka 

panjang? 
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3. Apakah pasar berjangka pada komoditi kakao termasuk  pasar efisien jangka 

pendek? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis perkembangan perdagangan pasar berjangka pada komoditi 

kakao di Bursa Berjangka Jakarta. 

2. Menganalisis pasar berjangka pada komoditi kakao termasuk  pasar efisien 

jangka panjang. 

3. Menganalisis pasar berjangka pada komoditi kakao termasuk  pasar efisien 

jangka pendek. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup berarti baig 

tiga kelompok yaitu: 

1. Regulator atau pemerintah, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam 

menyusun peraturan yang kondusif untuk pengembangan perdagangan 

berjangka. Diharapkan nantinya selain bursa berjangka efektif dijadikan 

sebagai tempat hedging atau lindung nilai terhadap naik turunnya harga, juga 

dapat dijadikan refrensi harga. 

2. Akademisi, penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang 

perdagangan berjangka. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya.  

3. Praktisi atau investor, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang kontrak 

perdagangan berjangka komoditi kakao di Indonesia sehingga tidak 

melakukan kesalahan dalam melakukan hedging maupun investasi di pasar 

berjangka. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini pada volume transaksi kontrak, dan harga spot 

dan harga futures pada Bursa Berjangka Jakarta komoditi Kakao. Dari penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan perdagangan kontrak kakao dan 

efisiensi pasar pada komoditi kokao. Data harga spot dan harga futures yang 

digunakan sejak komoditi kakao bergabung di pasar berjangka. 
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