
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

 

Option pada hakekatnya adalah kontrak lindung nilai (hedging). Option 

terdiri dari 4 strategi dasar yaitu buying call option, selling call option, buying put 

option, dan selling put option (Asianto 2014). Setiap strategi dasar option tersebut 

memiliki definisi masing masing. Buying call option adalah kontrak lindung nilai 

(hedging) kenaikan harga. Pembeli call option memiliki hak (bukan kewajiban) 

untuk membeli aset tertentu di harga strike sesuai kontrak, meskipun jika harga 

strike dibawah harga pasar, sebelum kedaluwarsa berakhir. Pembeli call option ini 

disebut pemegang call option (call option holder). Pemegang call option ini hanya 

membayar premi call option yang kecil. Jika harga aset menurun, pemegang call 

option akan membiarkan kontrak call option berakhir kedaluwarsa tanpa nilai 

(expired worthless) dan dapat membeli aset di harga pasar dengan harga murah. 

Jika harga aset melonjak, pemegang call option ini memiliki lindung nilai 

sehingga punya hak untuk membeli aset senilai strike, bukan senilai harga pasar.  

Selling call option adalah penerbit (penjual) kontrak hedging kenaikan harga 

aset tertentu. Pihak ini disebut call option writer. Pihak ini wajib memiliki 

ketersediaan deposit dana di bursa disebut margin. Jika ketersediaan deposit dana 

tidak mencukupi maka kontrak selling call option dapat dilaksanakan paksa 

(forced exercised) oleh bursa.  

Buying put option adalah kontrak lindung nilai (hedging) penurunan harga. 

Pembeli put option ini memiliki hak (bukan kewajiban) untuk menjual aset pada 

harga strike sesuai kontrak, meskipun jika harga strike diatas harga pasar, sebelum 

kedaluwarsa berakhir. Pembeli put option ini disebut pemegang put option (put 

option holder). Pemegang put option ini hanya membayar premi put option yang 

kecil. Jika harga aset naik maka pemegang  put option akan membiarkan kontrak 

put option expired worthless dan dapat menjual aset di harga pasar dengan harga 

tinggi. Jika harga aset turun maka pemegang put option memiliki lindung nilai 

sehingga punya hak untuk menjual aset senilai strike, bukan senilai harga pasar. 

Selling put option adalah penerbit (penjual) kontrak hedging penurunan 

harga aset tertentu. Pihak ini wajib memiliki ketersediaan deposit dana di bursa 

disebut margin. Jika ketersediaan deposit dana tidak mencukupi maka kontrak 

selling put option dapat dilaksanakan paksa (forced exercised) oleh bursa.  

Menurut Poitras (2009), perdagangan option ini sudah dilakukan sejak abad 

ke-16 di bursa Antwerpen, Belanda. Tujuan perdagangan option ini pada dasarnya 

adalah transaksi hedging kenaikan harga dan hedging penurunan harga terhadap 

aset fisik futures yang ada. Pasar futures dan option di Antwerpen ini memiliki 

likuiditas yang memadai dalam kontrak 'sampai barang terkirim'. Saat itu, aset 

perdagangan berupa futures biji-bijian, minyak ikan paus, ikan haring, dan garam. 

Perdagangan option semakin aktif diperdagangkan di bursa Amsterdam melalui 

proses kliring yang canggih pada pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, 

option mulai diperdagangkan di London's Exchange Alley dan semakin 

berkembang. Sekitar tahun 1908, bursa Paris dan Berlin juga ikut 

memperdagangkan option. Sampai sekarang option ini masih diperdagangkan. 
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Option tipe Eropa ini tidak dapat di-exercise sebelum masa kedaluwarsa berakhir. 

Setiap transaksi option ini dijalankan hingga masa kedaluwarsa berakhir. 

Transaksi option ini cukup menarik perhatian para stakeholder di Amerika 

Serikat (AS). Pada tahun 1973, transaksi option ini mulai ditawarkan di AS 

melalui Chicago Board Options Exchange (CBOE). Model option tipe AS ini 

berbeda dengan option tipe Eropa. Option tipe AS dapat di-exercise sebelum masa 

kedaluwarsa berakhir. Transaksi option tipe AS ini mendapat respons yang cukup 

signifikan dan volumenya meningkat pesat sehingga CBOE sekarang menjadi 

bursa option terbesar di dunia. Bursa ini menawarkan produk option dengan aset 

berupa saham, reksadana, dan berbagai indeks saham yang populer, misalnya 

indeks S&P 500, indeks Dow Jones, dan berbagai option on futures.   

Menurut The US Option Clearing Corporation (OCC), volume transaksi 

option mengalami peningkatan yang cukup pesat, seperti terlihat pada Gambar 1. 
 

 
Sumber: www.theocc.com 

Gambar 1 Volume option mencapai 16.691.422 transaksi di tahun 2017 
 

Data dari OCC menyebutkan bahwa volume transaksi option pada tahun 

1973 sebanyak 6.470. Pada tahun 1990-an, transaksi option meningkat mencapai 

sekitar 1.000.000. Transaksi option terus mengalami peningkatan hingga sekarang 

mencapai 16.691.422. Peningkatan transaksi ini menunjukkan kepercayaan para 

stakeholder atas regulasi yang telah diterapkan dapat menjamin keterbukaan dan 

kesetaraan transaksi option. Transaksi ini berlangsung di bursa antara penerbit 

option (option writer) yang menjual/menawarkan option dan pembeli option 

(option holder) yang ingin memegang option tersebut.  

Perkembangan transaksi option yang pesat ini menggairahkan perdagangan 

sehingga menumbuhkan berdirinya beberapa bursa option di AS, misalnya 

Chicago Climate Exchange (CCE), CME Group (Chicago Mercantile Exchange 

& Chicago Board of Trade), Intercontinental Exchange (ICE), Minneapolis Grain 

Exchange (MGEX), Nasdaq Futures Exchange (NFX), dan lainnya. Masing-

masing bursa memiliki karakteristik ceruk pasar tersendiri atau bahkan juga 

memasarkan produk option dengan aset dasar yang sama dipasarkan di bursa yang 

berbeda.  
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CME Group menawarkan berbagai macam futures sebagai aset dasar option, 

misalnya aset mata uang (dolar AS, Yen, Peso), energi (minyak mentah WTI, 

Brent, Natural Gas), finansial (obligasi, eurodollar), biji-bijian (gandum, jagung, 

kedelai), indeks (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones), daging, logam (emas, perak, 

tembaga), kapas, dan lainnya. Daftar 10 aset option dengan transaksi harian 

terbanyak di CME dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Daftar 10 aset dasar option dengan transaksi harian terbanyak di CME 

 Aset Volume Open Interest 

1 Eurodollar Options 547,129 22,719,802 

2 Eurodollar 1yr MC Options 377,126 7,485,760 

3 10-Year T-Note Options 293,805 2,611,101 

4 E-mini S&P 500 Weekly Options Wk 3 250,791 1,626,780 

5 Crude Oil WTI Futures Options 161,391 2,684,022 

6 Natural Gas Options (European) 153,089 2,296,547 

7 10-Year T-Note Weekly Options Wk 1 136,460 0 

8 E-mini S&P 500 Weekly Options Wk 2 111,639 338,398 

9 E-mini S&P 500 Options 94,667 1,395,436 

10 E-mini S&P 500 EOM Options 91,803 774,337 

Keterangan: Aset adalah produk futures yang dijadikan dasar transaksi option, Volume 
adalah jumlah transaksi harian yang sudah berakhir, Open Interest adalah jumlah 

transaksi yang belum berakhir kontraknya (sumber: www.cmegroup.com). 
 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa eurodollar merupakan aset dengan 

transaksi terbesar di CME, diikuti oleh Eurodollar 1yr MC Options, 10-Year                  

T-Note Options, E-mini S&P 500 Weekly Options Wk 3, Crude Oil Options, 

Natural Gas Options (European), 10-Year T-Note Weekly Options Wk 1, E-mini 

S&P 500 Weekly Options Wk 2, E-mini S&P 500 Options, dan E-mini S&P 500 

EOM Options. Menurut Cordier dan Gross (2009), meskipun volume transaksi 

Crude Oil di CME ini berada di peringkat ke-5 namun volume transaksi ini 

merupakan transaksi likuid yang terbesar di dunia dibandingkan dengan bursa 

yang lain. Besarnya volume transaksi crude oil di CME ini membuat minyak 

mentah WTI futures memengaruhi agregat harga minyak mentah dunia.  

Peningkatan volume perdagangan option ini dirasa cukup menarik untuk 

dilakukan penelitian. Seharusnya peningkatan ini berdampak juga pada 

peningkatan penelitian tentang buying option dan selling option secara berimbang. 

Penelitian tentang buying option di luar negeri sejauh ini sudah lebih dari 70 studi, 

misalnya Kim (2015), Dai (2011), Dutta (2010), Atilgan (2010), Khan (2013), 

Mugwagwa (2012), Callaghan (2007), dan lainnya. Penelitian tersebut umumnya 

membahas tentang mekanisme pembentukan nilai premi option dengan 

menggunakan berbagai pendekatan empiris dan membahas tentang studi kasus 

penerapan buying option. Lakonishok et al. (2004) dan Bhattacharya (1987) 

menjelaskan expiration strategy on buying option dapat diterapkan pada treasury 

bond. Beberapa buku yang terbit di Indonesia dan di luar negeri umumnya 

membahas tentang buying option. Penelitian tentang buying option di Indonesia 

sejauh ini sudah lebih dari 60 studi, misalnya Arifin (2013), Seleky (2012), 

Syazali (2011), Damayanti (2009), Pradhitya (2012), Desda (2012), Yunita 

(2014), Baruno (2004), dan lainnya. Penelitian tersebut umumnya membahas 

http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contractSpecs_options.html?optionProductId=3
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_contractSpecs_options.html?optionProductId=4
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contractSpecs_options.html?optionProductId=317
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionProductId=8019
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_options.html?optionProductId=190
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contractSpecs_options.html?optionProductId=1352
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contractSpecs_options.html?optionProductId=6081
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionProductId=2916
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionProductId=138
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionProductId=136
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mekanisme pembentukan nilai premi option dengan menggunakan berbagai 

pendekatan empiris dan membahas tentang studi kasus penerapan buying option.  

 Penelitian tentang selling option di luar negeri sejauh ini masih sedikit 

jumlahnya. Welborn (2013) menerangkan regulasi pengiriman aset pada naked 

option di bursa option AS tidak dilakukan secara fisik, kecuali telah mengisi form. 

Murray (2012) mengembangkan metode perhitungan margin trading yang 

profitabel untuk selling option. Berkovich dan Shachmurove (2013) menjelaskan 

kinerja selling put option pada SPX relatif baik. Franke et al. (1998) menjelaskan 

karakter low risk investor lebih memilih selling option, sedangkan karakter high 

risk investor justru cenderung memilih buying option. Long (1973) menerangkan 

regulasi harus dibenahi agar naked futures option dapat dijadikan sarana lindung 

nilai aset. Summa dan Lubow (2002) menerangkan lebih dari 80 persen option on 

S&P 500 futures berakhir kedaluwarsa tanpa berharga (expired worthless) pada 

periode 3 Januari 1997 sampai 31 Desember 1999. Kinerja selling option lebih 

baik dibanding buying option. Li (2013) menerangkan investor option on index 

bersedia menerima imbal hasil lebih rendah asalkan lebih aman. Beberapa buku 

sudah mengulas selling option. Courdier dan Gross (2009) menulis buku tentang 

strategi selling option on futures. Summa dan Lubow (2002), Wolfinger (2014), 

serta Zerenner dan Chupka (2008) menulis bahwa selling option jika dilakukan 

dengan benar akan berkinerja lebih baik daripada buying option. 

Penelitian tentang selling option di Indonesia sejauh ini baru satu studi, 

yaitu Asianto (2014) yang membahas tentang analisis empat strategi dasar option 

on WTI. Penelitian itu menjelaskan bahwa kinerja selling option on WTI periode 

Juli 2013 hingga Februari 2014 memiliki probabilitas menang mencapai 83,3 

persen dengan imbal hasil mencapai 1,12 persen per bulan. Kinerja selling option 

lebih baik dibandingkan buying option. Penelitian tersebut sayangnya masih 

dilakukan dalam kurun waktu yang relatif pendek. Penelitian dengan rentang data 

lebih panjang perlu dilakukan agar perilaku selling option dapat dipetakan pada 

setiap periode waktu. 

Hal ini menunjukkan adanya informasi asimetris, yaitu jumlah penelitian 

selling option jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penelitian buying 

option. Padahal menurut CME Group, transaksi option on WTI saat ini meningkat 

tajam hingga lebih dari 100.000 kontrak per hari dan merupakan transaksi option 

on WTI terbesar di dunia. Peningkatan jumlah transaksi option on WTI ini 

seharusnya memengaruhi peningkatan jumlah penelitian selling option agar 

berimbang dibanding jumlah penelitian buying option. Hal ini menunjukkan 

adanya kesenjangan pengetahuan probababilitas, tingkat risiko, dan kinerja selling 

option sehingga perlu dilakukan penelitian tentang analisis terintegrasi selling 

option on WTI. Analisis terintegrasi ini terdiri atas analisis determinan harga WTI, 

analisis deteksi dini harga WTI, analisis probabilitas menang selling option, dan 

analisis risiko-imbal hasil selling option. Hasil analisis ini bermanfaat bagi para 

pemangku kebijakan selling option sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan. 

 

Mencapai Probabilitas Menang yang Tinggi dan Risiko yang Rendah 

Perbandingan banyaknya jumlah penelitian buying option dibandingkan 

dengan selling option itu menunjukkan adanya informasi asimetris bahwa 

penelitian yang ada didominasi oleh buyer option. Buying option menawarkan 
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ketertarikan atas penawaran model transaksi dengan premi yang minimal dapat 

memperoleh tingkat imbal hasil yang jauh berlipat ganda. Pola pikir ini cukup 

menjebak para investor. Seharusnya, para investor lebih mengutamakan analisis 

tingkat probabilitas menang dan tingkat risiko terlebih dahulu, barulah dilakukan 

analisis profitabilitas. Jika strategi tersebut memiliki probabilitas menang yang 

tinggi dengan tingkat risiko yang rendah maka kinerja strategi dapat 

dipertahankan secara konsisten dengan imbal hasil positif. Sebaliknya, jika 

strategi tersebut tidak diketahui tingkat probabilitas menang dan tingkat risikonya 

maka kinerja strategi tersebut akan sulit dipertahankan konsistensinya. Penelitian 

strategi dengan probabilitas menang yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah ini 

dapat dijadikan bahan masukan bagi pemangku kebijakan agar dalam penerapan 

strategi dapat diperoleh kinerja positif secara konsisten. 

Ketidakseimbangan jumlah penelitian ini juga menunjukkan bahwa para 

peneliti masih terbawa situasi dengan pola pikir model peramalan pada umumnya. 

Penelitian yang ada lebih terfokus pada upaya peramalan arah harga aset dengan 

mengandalkan perilaku harga aset itu sendiri di masa lampau untuk memprediksi 

harga aset di masa depan. Pada kenyataannya, memprediksi sesuatu yang akan 

terjadi itu dirasa cukup sulit.  

Penyimpangan dan guncangan harga WTI itu sulit diprediksi. Semua 

variabel ekonomi itu selalu bergerak secara dinamis (tidak statis) dan simultan 

membentuk perilaku harga itu tersendiri. Setidaknya dibutuhkan keterbukaan sisi 

pandang peneliti dengan melakukan peramalan yang lebih akurat, fleksibel, 

komprehensif, dan terkini. Suatu model deteksi dini yang mampu menganalisis 

pergerakan variabel lain secara komprehensif dirasa sangat diperlukan untuk 

dijadikan alat peramalan pergerakan harga WTI. Model seperti ini sudah 

dikembangkan oleh OECD. Berdasarkan model tersebut, nantinya dapat diperoleh 

indeks variabel leading, yaitu variabel yang bergerak mendahului pergerakan 

harga WTI sebagai aset selling option. Pergerakan indeks ini dijadikan sebagai 

model deteksi dini harga WTI. Metode ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 

kesulitan dalam analisis prediksi harga WTI.  

Jika hasil analisis deteksi dini harga WTI menunjukkan arah harga WTI 

meningkat (menurun) maka dapat diterapkan strategi selling option put (call) 

dengan penentuan posisi strike di FOTM. Jika hasil analisis deteksi dini harga 

WTI menunjukkan arah harga WTI mendatar (sideways) maka dapat diterapkan 

strategi selling option put dan call dengan penentuan posisi strike di FOTM. 

Penentuan posisi strike dalam strategi selling option merupakan upaya 

penting dalam pencapaian strategi dengan probabilitas menang yang tinggi dan 

risiko yang rendah. Pencapaian ini merupakan jawaban utama atas pertanyaan ‗so 

what‘ yang ada. Suatu strategi harus mengutamakan pencapaian tingkat 

probabilitas menang yang tinggi dan risiko yang rendah terlebih dahulu. Setelah 

itu tercapai, baru kemudian melakukan pencapaian konsistensi tingkat 

profitabilitas yang positif. Hal ini agar para pemangku kebijakan dapat memiliki 

strategi dengan kinerja yang positif secara konsisten.  
 

 

Perumusan Masalah 

Dalam penerapan selling option on WTI perlu dilakukan dua pendekatan 

yang baik agar kinerja strategi dapat sesuai ekspektasi. Pertama, dilakukan 
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analisis fundamental harga WTI sebelum selling option on WTI diterapkan. 

Analisis fundamental harga WTI ini berupa analisis determinan harga WTI dan 

analisis deteksi dini harga WTI.  

Kedua, analisis evaluasi selling option on WTI. Pendekatan ini berupa 

analisis probabilitas menang antara strike FOTM dan strike NTM pada selling 

option on WTI. Selain itu juga dilakukan analisis antara strike FOTM dan strike 

NTM pada selling option on WTI. 

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut maka dapat diuraikan perumusan 

masalah berdasarkan empat topik penelitian, yaitu (1) Analisis determinan harga 

WTI; (2) Analisis deteksi dini harga WTI; (3) Analisis probabilitas menang selling 

option on WTI; dan (4) Analisis risiko-imbal hasil selling option on WTI. 

Perumusan masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Masih Terdapat Perbedaan Pendapat Determinan Harga WTI 

Menurut The US Energy Information Administration (EIA), Lembaga 

Informasi Energi Amerika Serikat, minyak mentah West Texas Intermediate 

Futures (WTI) adalah minyak mentah ringan yang diproduksi di Amerika dan 

diperdagangkan di New York Merchantile Exchange (NYMEX) melalui futures 

dan option. NYMEX adalah bursa yang bergabung dengan CME Group. WTI 

merupakan salah satu komoditas/futures dengan perdagangan terbesar di dunia 

sehingga harganya menjadi salah satu indikator makroekonomi. Lonjakan dan 

penurunan harga minyak dapat memengaruhi perdagangan internasional dan 

ekonomi domestik negara-negara di dunia sehingga perlu dipelajari faktor penentu 

yang menyebabkan guncangan.  

Beberapa penelitian determinan harga WTI telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, tetapi hasil penelitian kadang tidak saling mendukung. 

Baffes et al. (2015) serta Alquist dan Kilian (2010) berpendapat bahwa supply 

WTI merupakan determinan utama harga WTI. Baffes et al. (2015) memakai 

model SVAR dengan data supply demand minyak mentah periode 1970-2007 

menemukan bahwa perubahan supply dominan memengaruhi harga minyak. 

Alquist dan Kilian (2010) memakai metode VAR-MSPE menyatakan bahwa 

ketidaktentuan peningkatan supply disebabkan oleh penurunan rentang harga spot 

dan futures minyak.  

Yin dan Zhou (2016) serta Juvenal dan Petrella (2014) menyatakan bahwa 

demand WTI adalah determinan utama harga WTI. Yin dan Zhou (2016) dengan 

model GARCH-MIDAS (mixed data sampling) menjelaskan bahwa guncangan 

global demand adalah satu-satunya determinan signifikan positif meningkatkan 

volatilitas minyak dalam jangka pendek dan panjang. Juvenal dan Petrella (2014) 

dengan model VAR dan dynamic factor model (DFM) memakai data dari 2004-

2008 menjelaskan bahwa guncangan global demand adalah determinan terbesar 

harga minyak mentah.  

Vansteenkiste (2011), Hamilton (2009), dan Yan (2012) berpendapat bahwa 

fundamental WTI adalah determinan harga WTI. Vansteenkiste (2011) memakai 

model Markov-Switching dan data mulai 1992-2011 menyatakan bahwa sampai 

2004 pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh faktor fundamental, tetapi sejak 

2004 telah beralih ke faktor teknikal. Hamilton (2009) memakai model VAR 

menjelaskan bahwa harga minyak disebabkan oleh gangguan fisik supply, tetapi 

harga pada 2007-2008 meningkat akibat demand yang kuat di tengah stagnannya 
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produksi. Yan (2012) memakai ECM menjelaskan bahwa setiap periode memiliki 

determinan yang berbeda sebagai penggerak harga minyak mentah.  

Büyükşahin dan Harris (2011), Arianto et al. (2010), Obadi et al. (2013), 

Dées et al. (2008), Krichene (2002), serta Gülen dan Foss (2012) menerangkan 

bahwa pasar finansial juga merupakan determinan harga WTI. Büyükşahin dan 

Harris (2011) memakai model VAR dan data 2000-2008 menyebutkan sedikit 

bukti bahwa hedge fund dan noncommercial (spekulator) memengaruhi perubahan 

harga minyak mentah. Arianto et al. (2010) memakai metode VECM menjelaskan 

bahwa minyak mentah memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga minyak 

tumbuhan, khususnya selama peningkatan harga minyak. Obadi et al. (2013) juga 

memakai VECM menyimpulkan bahwa nilai tukar US dollar memiliki peran 

penting terhadap peningkatan harga minyak mentah. Dées et al. (2008) memakai 

ECM dan data 2004-2006 menjelaskan bahwa supply, demand, utilitas refineri, 

dan pasar futures memengaruhi harga WTI di CME Group. Krichene (2002) 

memakai ECM serta data supply demand minyak mentah dan gas alam pada 

periode 1918-1999 menyimpulkan bahwa elastisitas harga futures dapat 

menjelaskan kekuatan pasar minyak dan volatilitas guncangan harga. Gülen dan 

Foss (2012) memakai metode event study telah mempetakan pasar yang 

memengaruhi harga minyak mentah.  

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pendapat tentang determinan 

harga WTI, sehingga perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai 

determinan harga WTI. Penelitian pertama disertasi ini merupakan analisis 

fundamental WTI yang bertujuan menganalisis determinan harga WTI dengan 

memakai Vector Error Correction Model (VECM) dan data bulanan harga WTI, 

supply WTI, demand WTI, harga emas, nilai S&P 500, T-Note, indeks US dollar, 

serta US GDP dari Februari 1990 sampai Juli 2017. Melalui metode VECM akan 

diperoleh determinan harga WTI, impuls response function (IRF), forecast 

variance error decomposition (FEVD), serta menganalisis hubungan antar 

variabel secara dinamis dalam jangka panjang.  

 

Belum Terdapat Penelitian Deteksi Dini Harga WTI metode OECD 

Setiap aset termasuk WTI dapat terjadi guncangan bisnis (shock), baik akibat 

faktor endogen maupun eksogen. Menurut Wahyudi (2009), shock ini 

menyebabkan terjadinya fluktuasi atau volatilitas. Fluktuasi berupa kontraksi atau 

ekspansi merupakan penyimpangan output terhadap tren. Fluktuasi dalam jangka 

panjang dapat membentuk pola siklus naik-turun yang disebut siklus bisnis 

(business cycle). Engeman (2011) menerangkan bahwa guncangan harga minyak 

mentah dapat mengerakkan siklus bisnis ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, 

untuk memprediksi arah harga WTI diperlukan suatu metode deteksi dini yang 

akurat, antisipatif, komprehensif, fleksibel, dan terkini. Ada beberapa metode 

deteksi dini, misalnya metode logit/probit, metode multinomial, metode 

diskriminan, dan deteksi dini metode The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD). 

Metode OECD adalah metode peramalan harga aset berdasarkan pergerakan 

composite leading indicator (CLI) terhadap harga aset. Pergerakan CLI ini 

mendahului pergerakan harga aset sehingga investor selling option dapat 

memprediksi ke arah mana pergerakan harga aset. Metode OECD ini dirasa cukup 

akurat, fleksibel, komprehensif, dan terkini (Wahyudi 2009). Metode ini dapat 
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memberikan signal gerakan antisipatif sebelum terjadinya gerakan harga aset. 

Pergerakan CLI ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: www.oecd.org/std/leading-indicators/ 

Gambar 2   OECD area composite leading indicator (CLI) dan aktivitas 

 ekonomi (long term trend = 100) 

 

Guncangan pada harga WTI memengaruhi perdagangan internasional dan 

ekonomi domestik negara-negara di dunia. Oleh karena itu, deteksi dini harga WTI 

dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak guncangan harga WTI. Ada beberapa 

penelitian tentang deteksi dini harga minyak. Beckers dan Strom (2015) telah 

memperkirakan harga Brent Oil dengan harga VAR dan menyimpulkan bahwa 

memprediksi harga minyak pada sampel data yang panjang dengan jeda struktural 

tetap sulit dilakukan. Lee dan Huh (2017) telah melakukan penelitian  peramalan 

harga minyak mentah jangka panjang menggunakan model Bayesian dengan data 

primer yang informatif. Ini adalah peramalan jangka panjang. Padahal diperlukan 

perkiraan jangka panjang dan juga peramalan jangka pendek. 

Alquist et al. (2011) menjelaskan bahwa ukuran risiko bukan model 

peramalan, melainkan hanya memberikan batas risiko yang mendasarinya dan 

tidak memberikan peringatan dini tentang jatuhnya harga minyak pada akhir 2008. 

Manescu dan Van Robays (2014) menjelaskan bahwa kombinasi empat model 

(terdiri atas futures, futures yang disesuaikan dengan risiko, VAR Bayesian, dan 

model pasar minyak DGSE) mampu memprediksi harga minyak Brent lebih 

akurat daripada futures dan random walk hingga 11 bulan ke depan. Ahmed dan 

Shabri (2014) menjelaskan bahwa mesin vektor pendukung melebihi model 

ARIMA dan GARCH dalam meramalkan harga minyak mentah harian. Namun, 

hasil ini belum diuji untuk akurasi prediksi dan belum dilakukan back testing 

sehingga belum diketahui berapa persen hasil peramalan yang sesuai dengan 

harga riil. Fattouh (2007) menyatakan bahwa pendekatan exhaustible resources, 

kerangka supply–demand, dan pendekatan informal masih mengalami 

keterbatasan bila digunakan untuk analisis prediksi harga minyak mentah. Yin dan 
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Yang (2016) menganalisis metode prediksi harga minyak mentah dengan analisis 

teknikal dengan hasil masih subyektif tergantung masing-masing pendapat analis. 

Metode OECD dipakai oleh banyak negara untuk analisis deteksi dini 

perekonomian domestik maupun regional. Analisis deteksi dini harga WTI sejauh 

ini belum ditemukan sehingga perlu dilakukan dengan menggunakan metode 

OECD untuk antisipasi dini terhadap guncangan (shockproof) harga WTI. 

Penelitian kedua dalam disertasi ini bertujuan untuk menganalisis deteksi dini 

harga WTI dengan menggunakan metode OECD. Data yang dipergunakan adalah 

data bulanan harga WTI dan semua variabel kandidat penyusun leading index. 

Setiap data diambil dengan rentang waktu dari Januari 1990 hingga Juli 2017.  

 

Belum Terdapat Penelitian Probabilitas Menang Selling Option on WTI 

Penerapan selling option on WTI itu dilakukan pada strike tertentu. Strike 

adalah harga patokan dasar kontrak option yang harus ditentukan sejak awal 

penerapan kontrak option. Strike ini merupakan salah satu variabel dasar 

perhitungan nilai premi kontrak option nantinya. Setiap pergerakan harga aset 

akan diperhitungkan terhadap strike ini untuk mendapatkan nilai premi option 

Courdier dan Gross (2009). 

Menurut Courdier dan Gross (2009), Summa dan Lubow (2002), Wolfinger 

(2014), dan Asianto (2014), menyatakan bahwa strike di posisi far out of the 

money (FOTM) adalah strike yang letaknya jauh dari posisi harga awal aset. 

FOTM dapat disebut juga deep out of the money (DOTM). Beberapa strike FOTM  

yang diamati adalah strike  dengan nilai sejauh 9, 10, -9, dan -10 USD terhadap 

posisi at the money (ATM), kemudian disebut sebagai strike 9, 10, -9, dan -10. 

Strike di posisi near the money (NTM) adalah strike yang bersifat out of the 

money dan terletak dekat dengan posisi at the money (ATM). Beberapa posisi 

strike NTM  yang diamati adalah strike  dengan nilai sejauh 1, 2, -1, dan -2 USD 

terhadap posisi ATM, kemudian disebut sebagai strike 1, 2, -1, dan -2. 

Masing-masing strike memiliki perilaku probabilitas menang, namun sejauh 

ini belum ditemukan penelitian terdahulu tentang probabilitas menang antara 

strike FOTM dan NTM. Untuk itu perlu dilakukan analisis probabilitas menang 

antara strike FOTM dan NTM pada strategi selling option on WTI. Data harian 

harga WTI dari April 1984 sampai Mei 2017 disimulasikan dengan metode Black 

Scholes Option Pricing menjadi data premi imbal hasil bulanan. Data tersebut 

kemudian dianalisis dengan metode runs test dan one-sample proportion t-test. 

 

Belum Terdapat Penelitian Risiko-Imbal Hasil Selling Option on WTI 

Ada dua pendapat terkait kinerja selling option. Thomsett (2008), Augen 

(2009), Bittman (1998), Clarke dan Clarke (2012), Saliba et al. (2008), serta 

Augen (2010) menganggap bahwa selling option memiliki tingkat imbal hasil  

yang terbatas dengan risiko tak terbatas. Mereka lebih suka strategi buying option 

karena bisa mendapatkan imbal hasil yang tidak terbatas dengan dana premi yang 

relatif rendah.  

Sebaliknya, Summa dan Lubow (2002), Cordier dan Gross (2009), serta 

Asianto (2014) menyatakan bahwa strategi selling option jika dilakukan dengan 

cara yang benar dapat memiliki tingkat risiko yang rendah dengan imbal hasil 

yang memadai di atas pasar sehingga memiliki kinerja lebih baik daripada strategi 

buying option. Risiko selling option on WTI di posisi strike FOTM lebih rendah 
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daripada strike NTM. Imbal hasil selling option on WTI di strike FOTM berada di 

atas pasar.  

Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pendapat tentang  risiko-imbal 

hasil selling option, sehingga perlu dilakukan analisis risiko-imbal hasil antara 

strike FOTM dan NTM pada strategi selling option on WTI. Data harian harga WTI 

dari April 1984 sampai Mei 2017 disimulasikan dengan metode Black Scholes 

Option Pricing menjadi data premi imbal hasil bulanan. Data tersebut dianalisis 

VaR dengan metode Autoregressive Conditional Heteroscedasticity – Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH-GARCH). Berdasarkan 

uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana analisis determinan harga WTI ? 

2. Bagaimana analisis deteksi dini harga WTI metode OECD ? 

3. Bagaimana analisis probabilitas menang selling option on WTI ? 

4. Bagaimana analisis risiko-imbal hasil selling option on WTI ? 
 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan determinan harga WTI yang dominan. 

2. Mendapatkan hasil deteksi dini harga WTI yang akurat dan antisipatif.  

3. Mendapatkan probabilitas menang yang tinggi pada selling option on WTI. 

4. Mendapatkan tingkat risiko rendah dan imbal hasil yang memadai. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

 

Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian dan buku yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

umumnya masih dominan membahas buying option. Dengan adanya penelitian 

tentang selling option ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang 

signifikan terhadap literatur manajemen keuangan selling option on WTI di 

Indonesia pada khususnya dan di tingkat internasional pada umumnya. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan manajemen keuangan 

dan menumbuhkan minat penelitian lebih lanjut sehingga dapat semakin 

meningkatkan jumlah penelitian tentang selling option. 

Sejauh ini para peneliti lebih terbiasa dengan pemahaman mekanisme 

perdagangan buying option dengan semua terminologi yang ada. Cara 

penyampaian kepada masyarakat ilmiah masih didominasi dengan pemahaman 

buying option. Padahal masih ada satu sisi pengetahuan tentang selling option 

yang dapat dikaji secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

penyeimbang pengetahuan tentang option di Indonesia dan di tingkat global. 

Popularitas option on futures masih berada di bawah option saham. Padahal 

transaksi option on futures sebenarnya jauh lebih dulu lahir dan diperdagangkan. 

Penelitian ini dapat membuka wawasan pengetahuan ilmiah di Indonesia dan di 

tingkat global bahwa model selling option on futures dapat menjadi salah satu 

alternatif strategi finansial yang cukup layak dipertimbangkan. 
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Bagi Pengambil Kebijakan Makroekonomi 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan 

makroekonomi di Indonesia, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, dan para pengambil kebijakan 

makroekonomi di tingkat global.  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Indonesia 

atau di tingkat global bahwa model OECD dapat menjadi salah satu alternatif 

model deteksi dini harga WTI. Hasil analisis deteksi dini harga WTI ini dapat 

menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan dini mengatasi gejolak harga WTI 

yang akan terjadi. Dampak gejolak harga WTI terhadap makroekonomi domestik, 

regional, atau global dapat diminimalisir. 

 

Bagi Regulator dan Manajemen Bursa 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator bursa di Indonesia, yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Rakyat, serta regulator bursa di tingkat global. Hasil penelitian 

ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan/menghidupkan kembali 

transaksi option serta mempersiapkan regulasi secara hati-hati dan cermat dalam 

meningkatkan perdagangan pasar option. Para regulator dapat mencermati 

variabel yang menjadi determinan harga WTI sehingga dapat menerapkan regulasi 

antisipasi dalam mengatasi terjadinya gejolak harga WTI yang berdampak pada 

volatilitas bursa (Horan et al. 2004). Para regulator juga dapat mencermati hasil 

deteksi dini harga WTI sehingga dapat memberikan sosialisasi secara dini 

terhadap kemungkinan gejolak harga WTI untuk mengurangi volatilitas pasar. 

 

Bagi Para Pelaku Pasar Option  

Penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku pasar option yang terdiri atas 

investor, penjamin (underwriter), pialang, manajer investasi, emiten, dan lainnya. 

Para pelaku pasar option dapat mencermati variabel yang menjadi determinan 

harga WTI sehingga para pelaku pasar option dapat menerapkan kebijakan strategi 

secara bijak agar terhindar dari efek guncangan harga WTI yang memengaruhi 

volatilitas perdagangan futures dan komoditas.  

Para pelaku pasar option juga dapat mempelajari deteksi dini harga WTI 

model OECD agar para pelaku pasar option dapat membuat kebijakan antisipasif 

secara dini terhadap kemungkinan terjadinya guncangan harga WTI yang 

memengaruhi volatilitas perdagangan. Para pelaku pasar option juga dapat 

memahami selling option on WTI di strike FOTM yang memiliki tingkat 

probabilitas yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah agar dapat melakukan 

transaksi non-spekulatif. 

 

Profesi Pendukung Pasar Option 

Penelitian ini bermanfaat bagi para profesi pendukung pasar option yang 

terdiri atas akademisi, auditor, notaris, bank, analis, masyarakat, pelaku ekonomi, 

lembaga rating, agency, dan lainnya. Para profesi pendukung pasar option dapat 

mencermati pergerakan variabel determinan harga WTI sehingga mereka dapat 

lebih konstruktif dalam menilai langkah yang diterapkan oleh penentu kebijakan, 

regulator, dan pelaku pasar option. Pemahaman ini dapat mengurangi tingkat 

volatilitas perdagangan di bursa futures. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Disertasi ini terdiri atas empat penelitian yang menjadi satu kesatuan 

analisis terintegrasi selling option on WTI. Data dalam penelitian adalah data  

sekunder  dan  diproses  dengan  perangkat  lunak Eviews 9, Microsoft Office, 

Minitab 16, dan Busy. Proses analisis dilakukan di Jakarta. Ruang lingkup 

masing-masing penelitian adalah sebagai berikut. 

 Data analisis determinan harga WTI adalah data bulanan harga, supply dan 

demand WTI, harga emas, nilai S&P 500, T-Note, indeks US dollar, serta US 

GDP dari Februari 1990 sampai Juli 2017.  

 Data analisis deteksi dini harga WTI metode OECD adalah data bulanan 

harga, supply dan demand WTI, pasar finansial, serta indikator ekonomi 

OECD dari Januari 1990 sampai Oktober 2017.  

 Data analisis probabilitas menang selling option on WTI adalah data harian 

harga WTI dari April 1984 sampai Mei 2017 yang disimulasikan metode 

Black Scholes Option Pricing menjadi data premi return bulanan. Data ini 

diolah menjadi data binomial agar bisa dilakukan uji runtun dan uji proporsi. 

 Data analisis risiko-imbal hasil selling option on WTI adalah data harian 

harga WTI dari April 1984 sampai Mei 2017 yang disimulasikan dengan 

Black Scholes Option Pricing menjadi data premi imbal hasil bulanan. 
  

 

Kebaruan Penelitian (Novelty) 

Selama masa penelitian diperoleh kebaruan (novelty) sebagai berikut.  

1. Variabel supply WTI adalah determinan utama yang dominan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap harga WTI. Variabel demand WTI adalah 

determinan yang sedikit berpengaruh positif signifikan terhadap harga WTI. 

2. Analisis deteksi dini metode OECD ini dapat digunakan untuk memprediksi 

harga minyak mentah WTI futures. Composite leading indicator (CLI) 

bergerak 3 bulan searah dan mendahului harga WTI. Model ini juga dapat 

memprediksi kapan terjadinya turning point siklus harga WTI. CLI ini mampu 

berfungsi sebagai alat deteksi dini harga WTI yang cukup akurat, antisipatif, 

komprehensif, fleksibel, dan terkini. 

3. Variabel endogen WTI (supply, demand, dan harga WTI) ternyata bukan 

merupakan leading indicator harga WTI. Variabel leading indicator adalah 

ISM new order index, Building permits, Average duration of unemployment,  

Inventories to sales ratio, manufacturing and trade, Gold futures, Soybean 

futures, 10 Years T-Note futures, FTSE 100-macrotrend, German DAX Stock 

Index, Bovespa Brazil Index, IPC Mexico, France CAC 40, EURO Stoxx 50, 

Shanghai Composite Index, Nikkei 225, dan Hang Seng Index. 

4. Selling option on WTI di strike FOTM memiliki kinerja yang baik sebagai 

berikut, (a) Probabilitas menang jauh lebih tinggi dibandingkan probabilitas 

menang di strike NTM, (b) Risiko kerugian jauh lebih rendah dibandingkan 

risiko kerugian di strike NTM, dan (c) Imbal hasil jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan suku bunga bebas risiko (the fed rate). 

5. Mengisi beberapa kekosongan literatur tentang analisis (a) Deteksi dini harga 

WTI metode OECD, (b) Probabilitas menang selling option on WTI, (c) 



13 

 

Risiko selling option on WTI, (d) Imbal hasil selling option on WTI, (e) 

Strategi perdagangan selling option on WTI futures. 

 

 

Sistimatika Penulisan 

Sistimatika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut. 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, kebaruan penelitian (novelty), dan sistimatika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang diawali 

tentang teori option on WTI, kemudian dilanjutkan tentang determinan harga 

minyak mentah WTI, Vector Error Correction Model (VECM), siklus bisnis dan 

Leading Indicator (LI), probabilitas menang (winning probability), ARCH-

GARCH, Value at Risk (VaR), dan diakhiri dengan analisis kerangka pemikiran. 

Bab 3 Metodologi. Bab ini berisi tentang uraian data dan metodologi. Ada 

empat penelitian di dalam disertasi ini yang menjadi satu kesatuan analisis 

terintegrasi selling option on WTI. Pada bagian awal dijelaskan tentang kerangka 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan metode pencarian data 

analisis determinan harga WTI, metode analisis determinan harga WTI, data 

analisis deteksi dini harga WTI, metode OECD deteksi dini harga WTI, data 

analisis probabilitas selling option on WTI, metode uji runtun dan uji proporsi, 

data analisis risiko-imbal hasil selling option on WTI, metode ARCH-GARCH dan 

Value at Risk (VaR), serta definisi operasional variabel. 

Bab 4 Gambaran Umum. Selling option on WTI adalah strategi selling 

option dengan aset dasar minyak mentah WTI futures. Nilai premi selling option 

bergerak sesuai pergerakan harga pasar WTI, sehingga perlu aspek memahami 

fundamental WTI terlebih dahulu, baru kemudian melakukan selling option on 

WTI. Bab ini diawali dengan gambaran umum futures WTI dan dilanjutkan 

tentang gambaran umum selling option on WTI. 

Bab 5 Analisis Determinan Harga WTI. Bab ini berisi tentang hasil 

penelitian analisis determinan harga WTI. Uraian di bab ini diawali dengan 

deskripsi perkembangan harga variabel WTI, hingga pelaporan hasil dari setiap 

tahapan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa supply WTI adalah determinan 

utama harga WTI yang bersifat signifikan negatif. 

Bab 6 Analisis Deteksi Dini Harga WTI Metode OECD. Bab ini berisi 

tentang hasil penelitian analisis deteksi dini harga WTI model OECD. Uraian di 

bab ini diawali dengan deskripsi transformasi data, pemisahan kandidat leading 

indicator, analisis Best Subsets Regression (BSR), analisis uji klasik terhadap 

variabel kandidat leading indicator, analisis Composite Leading Indicator (CLI), 

dan back testing pengukuran keakuratan metode ini. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa model ini bersifat akurat, antisipatif, fleksibel, komprehensif dan terkini.  

Bab 7 Analisis Probabilitas Menang Selling Option on WTI. Bab ini 

berisi tentang hasil penelitian analisis probabilitas menang selling option on WTI. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat probabilitas menang strike FOTM pada 

selling option on WTI jauh lebih besar dibandingkan dengan strike NTM.   

Bab 8 Analisis Risiko-Imbal Hasil Selling Option on WTI. Bab ini berisi 

tentang hasil penelitian analisis risiko-imbal hasil selling option on WTI. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa risiko strike FOTM jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan strike NTM.   

Bab 9 Simpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang sintesa penelitian, 

simpulan hasil penelitian, implikasi kebijakan, dan saran penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Option on WTI 

Option on WTI adalah transaksi option dengan aset dasar minyak mentah 

WTI. Menurut CME Group (2015) dan www.theocc.com, option on WTI ini 

merupakan salah satu option yang paling aktif diperdagangkan di bursa CME 

Group. Transaksi option sekarang semakin meningkat bahkan bisa mencapai 

100.000 kontrak per hari yang diperdagangkan.  

Option pada hakekatnya adalah kontrak untuk sarana lindung nilai 

(hedging), kemudian berkembang untuk sarana arbitrase dan spekulasi. Ada empat 

strategi dasar transaksi option, yaitu buy call option, sell call option, buy put 

option, dan sell put option.  

Buy call option on WTI adalah kontrak lindung nilai (hedging) kenaikan 

harga WTI. Pembeli call option memiliki hak (bukan kewajiban) untuk membeli 

WTI pada harga strike, meskipun jika harga WTI sedang naik, sebelum tanggal 

kedaluwarsa. Pemegang call option berharap ada lindung nilai harga WTI. Jika 

terjadi lonjakan harga WTI, pemegang call option dapat membeli WTI di harga 

strike dan tidak terpengaruh lonjakan harga WTI (CME Group 2015). 

Contoh nyata adalah berikut ini. Perusahaan penerbangan akan membeli 

bahan bakar minyak untuk 3 bulan mendatang tetapi kuatir harga melonjak. Dia 

masuk ke bursa option melakukan buy call option on WTI untuk hedging kenaikan 

harga. Jika harga WTI melonjak, dia memiliki hak membeli WTI di harga strike, 

bukan di harga pasar, sehingga dia terhindar dari risiko lonjakan harga WTI.  

Transaksi buy call option on WTI kemudian digunakan untuk sarana 

spekulasi dan pelipatgandaan nilai (leveraging). Misalnya, seorang trader 

memprediksi harga WTI akan naik. Dia melakukan buy call option on WTI. Jika 

harga WTI benar naik, maka dia mendapat profit yang besar dengan modal premi 

yang kecil. Jika harga WTI turun maka dia hanya rugi senilai premi yang kecil.  

Perhitungan nilai intrinsik buy call option dapat dilakukan berdasarkan 

analisis nilai riil kontrak option pada saat masa kedaluwarsa sudah berakhir, 

ketika tidak terdapat lagi fluktuasi harga WTI. Nilai intrinsik buy call option 

dihitung berdasarkan harga pasar WTI dikurangi harga strike dan dikurangi nilai 

premi call option. Jika nilai intrinsik lebih kecil dari nol (negatif) maka pemegang 

call option hanya kehilangan sebesar premi saja. Jika nilai intrinsik lebih besar 

dari nol maka pemegang call option akan menerima imbal hasil positif. Semakin 
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