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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia berada di daerah tropis dengan sektor pertanian sebagai penopang 

pembangunan karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Selain sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), peran strategis sektor 

pertanian khususnya sub sektor perkebunan juga secara ekonomis, ekologis 

maupun sosial budaya digambarkan melalui kontribusinya dalam nilai investasi 

yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional, berkontribusi dalam 

peningkatan penerimaan negara dari cukai, ekspor dan bea keluar, penyediaan 

bahan pangan dan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, sumber utama 

pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal, 

pengentasan kemiskinan, penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang 

bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta 

berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan 

mengikuti kaidah-kaidah konservasi (DJPKP 2016). 

Secara global pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tahun 2016 

meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5.05 persen pada 

tahun 2016 sedangkan tahun 2015 sebesar 4.88 persen (BPS 2017) dengan 

indikator PDB sektor pertanian menyumbang sebesar 13.45 persen pada tahun 

2016 dan 13.49 persen di tahun 2015 dengan perkebunan sebagai sub sektor 

penyumbang terbesar kedua terhadap PDB yaitu sebesar 3.42 persen pada tahun 

2016 dan 3.51 persen pada tahun 2015.  Minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil 

(CPO) adalah salah satu komoditi dari sub sektor perkebunan yang peranannya 

penting dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit juga menjadi komoditas 

ekspor bahan baku industri penyumbang devisa negara terbesar selain minyak dan 

gas (BPS 2017). Menurut Bank Indonesia (2017) tingkat pertumbuhan CPO 

terbesar dibanding produk lainnya seperti batubara, pakaian, peralatan elektronik 

yaitu 20 persen ditahun 2014 dan 17.8 persen ditahun 2015.  

Industri CPO menyerap lebih dari 4.5 juta tenaga kerja dan menyumbang 

sekitar 4.5 persen dari total nilai ekspor nasional (Suharto 2007). CPO 

berpengaruh secara nyata dengan tingkat inflasi karena digunakan sebagai bahan 

baku minyak goreng dan dipakai juga sebagai bahan baku industri non pangan 

seperti kosmetik, shampoo, lotion, deterjen, minyak pelumas dan biodiesel. 

Perkebunan kelapa sawit banyak dikembangkan di pulau Sumatera dan provinsi 

Riau merupakan sentra produksi kelapa sawit terbesar dengan kontribusi sebesar 

28.52% disusul oleh Kalimantan tengah, Jambi, Kalimantan barat dan Sumatera 

barat (Fauzi et al. 2014).  

CPO merupakan jenis komoditi tradisional yang harganya dikendalikan oleh 

bursa komoditi internasional (Amir 2008), harga CPO cenderung fluktuatif 

mengikuti mekanisme pasar dan kebijakan internal negara yang mengimpornya. 

Dalam penelitian Roger (1999) menyimpulkan faktor yang memengaruhi fluktuasi 

harga CPO di pasar berjangka terdiri dari faktor fundamental dan teknikal, faktor 

fundamental antara lain jumlah ekspor dan import CPO, kuota permintaan suatu 
negara untuk komoditi CPO, barang substitusi, jumlah produksi CPO, stok CPO 

dan kecenderungan harga komoditi pertanian keseluruhan sedangkan faktor 
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teknikal berupa trend harga pada periode sebelumnya. Selain faktor tersebut 

penelitian Drajat (2008) harga CPO juga dipengaruhi secara searah dengan harga 

minyak bumi. Menurut penelitian Mufti (2005), harga komoditas di pasar 

berjangka terdapat beberapa pola pergerakan harga yaitu double top dengan 

reversal pattern dan uptrend and down trend. 

Pada Gambar 1 volume ekspor dan nilai ekspor naik turun sepanjang tahun 

2006 sampai 2016 dikarenakan faktor siklikal dari perlambatan perekonomian 

tiongkok  dan berlanjut pada penurunan harga komoditas, kemudian dipengaruhi 

oleh faktor struktural yang bersumber dari potentional output sebagai akibat dari 

faktor demografi dan menurunnya investasi pascakrisis keuangan global (Bank 

Indonesia 2017), karena harga CPO rentan terhadap gejolak ekonomi (Ong et al. 

2012). Supriyono (2015) dari sisi volume, ekspor CPO dan produk turunannya 

sepanjang tahun sampai 2015 masih bertumbuh, namun secara volume ekspor 

mengalami penurunan cukup signifikan akibat anjloknya harga CPO global. 

Peningkatan volume ekspor dipiku oleh masih tumbuhnya permintaan dari negara 

importir sawit seperti india, negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok. 

 

 
Sumber: BPS 2017 (diolah) 

Gambar 1 Grafik fluktuasi nilai ekspor dan volume ekspor CPO tahun 2006-2016 

 

Trend harga CPO selama tahun 2008 sampai 2015 mengalami fluktuasi 

dengan kecenderungan menurun terutama terjadi pada tahun 2008 terlihat pada 

Gambar 2, ini dikarenakan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun tersebut 

lalu harga CPO kembali berfluktuasi sepanjang tahun 2009 sampai 2016 

mengikuti mekanisme pasar dan hal ini secara tidak langsung menggambarkan 

keadaan perekonomian pada periode tersebut tidak  stabil, dengan ketidakstabilan 

harga membuat strategi dan investasi keuangan menjadi sulit hal ini sejalan 

dengan penelitian Go dan Lau (2015) yaitu pada saat krisis ekonomi global 

efektititas pasar menjadi rendah dan rasio hedging dinamis menjadi tinggi 

mengindentifikasi bahwa pelaku pasar CPO sensitif terhadap pergerakan harga 

spot dan futures, Yunanto (2009) menambahkan bahwa harga spot dan forward 

berpengaruh positif terhadap harga futures. Dalam beberapa tahun terakhir harga 

komoditi lebih fluktuatif dibandingkan valuta asing dan suku bunga, sehingga 

harga komoditi merupakan faktor terpenting dalam risiko perusahaan dapat 

memengaruhi arus kas dan efek kecil pada ukuran perusahaan (Bartram 2005). 
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Shareholder yang ada di pasar komoditi produsen dan eksportir adalah 

pihak yang dapat memengaruhi harga dipasar karena berkaitan dengan hukum 

keseimbangan pasar, namun disisi lain juga merupakan pihak yang paling berisiko 

karena pergerakan harga bukan hanya dipengaruhi oleh permintaan dan 

penawaran tetapi oleh faktor lain seperti tindakan spekulan, isu-isu baik positif 

maupun yang negatif dan kebijakan dari negara pengekspor dan negara 

pengimpor. Sherlita (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan perdagangan 

internasional memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi karena dipengaruhi oleh 

perbedaan antar negara yang membawa konsekuensi terhadap munculnya risiko 

seperti risiko harga, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko exchange rate. 

Harga CPO yang mempunyai volatilitas yang tinggi menimbulkan risiko 

bagi penjual maupun pembeli, oleh karena itu diperlukan institusi yang dapat 

berperan untuk menggurangi risiko tersebut yaitu bursa berjangka. Bursa 

berjangka yang dijadikan acuan untuk menentukan harga CPO dunia adalah bursa 

Rotterdam dan bursa Malaysia (MDEX). Di Indonesia telah ada bursa komoditi 

yaitu Indonesia Commodity and Derivatives Exchage (ICDX) atau lebih dikenal 

dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. PT Bursa komoditi dan 

Derivatif Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagai transparansi harga (price 

discovery) dan pengelolaan risiko dengan instrumen hedging (lindung nilai), 

namun ada juga yang memanfaatkan sebagai investasi walaupun bursa komoditi 

ini memiliki risiko lebih besar dan tidak dijamin oleh pemerintah / Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Menurut BAPPEBTI (2014), secara garis besar ada dua jenis 

lindung nilai yaitu lindung nilai jual (selling hedge) untuk mengatasi risiko 

turunnya harga dan lindung nilai beli (buying hedge) untuk mengatasi risiko 

kenaikan harga dari sentimen positif pasar bursa, permintaan CPO, dan populasi 

yang terus menanjak, harga CPO yang ekonomis  

Berdasarkan penelitian Ermawati dan Septia (2013) bahwa fakta Indonesia 

adalah negara pengekspor CPO terbesar di dunia namun dayasaing Indonesia 

masih dibawah Malaysia, Thailand, Indonesia setara dengan Colombia. Ini 

desebabkan kontribusi ekspor CPO terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

masih lebih kecil daripada negara lain, karena di Indonesia sendiri pertumbuhan 

ekonominya tidak terlalu bagus daripada negara pengekspor CPO lainnya. 

Kemudian faktor market intelligent eksportir kurang dalam hal dinamika impor 

dinegara tujuan. Serta faktor standar kualitas CPO Indonesia berbeda dengan 

standar dunia yaitu RSPO. Penelitian Susanto (2010) menambahkan rendahnya 

dayasaing CPO disebabkan oleh mutu yang rendah sehingga harga jual juga 

rendah dan market share dan performa CPO Indonesia masih tergolong rendah 

dibanding negara lain. Pengaruh size market yang sangat signifikan dengan 

pengaruh dayasaing benilai negatif dan kontribusi dari distribusi pasar juga 

bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekspor karena konsentrasi dalam ekspor 

pertumbuhannya rendah. 

Harga yang terjadi di pasar fisik mempunyai hubungan positif harga di pasar 

berjangka (Yunanto 2009) karena harga perdagangan berjangka didasari oleh 

harga spot, walaupun dalam bursa berjangka tidak melibatkan harga actual 

(Shuldiner dan Norkus 1996). Umumnya harga di pasar fisik lebih rendah 

daripada harga di pasar berjangka. Komponen biaya yang memengaruhinya lebih 

tinggi adalah adanya biaya penyimpanan, asuransi, bunga bank dan biaya lain. 



 

4 

 

 

 

 

 

Perbedaan antara harga pasar fisik di suatu tempat dan harga pasar berjangka 

dalam bursa sering disebut “basis”(Umar 1998). 

 

Perumusan Masalah 

CPO adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan 

diproduksi di dunia merupakan sumber energi primer dunia (Zheng et al. 2011) 

dengan jumlah produksi CPO didominasi oleh negara Indonesia dan Malaysia 

(KEMENDAG 2013), produksi CPO Indonesia sendiri tiap tahun semakin 

meningkat seperti ditunjukkan pada Tabel 1, dan sebagian besar hasil produksi 

diekspor ke berbagai negara di lima benua, dengan pangsa pasar utamanya di 

negara-negara di Asia seperti India, Malaysia, Singapura dan Cina. Trend 

produksi dan ekspor CPO menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, 

tingginya produktifitas CPO Indonesia mendorong tingkat ekspor ke pasar dunia 

(Alatas 2015) seperti terlihat pada Tabel 1. 

  Tabel 1 menunjukkan penyerapan CPO dalam negeri kurang dari 30 

persen dan pemanfaatannya 75 persen sebagai bahan baku industri minyak goreng 

(BAPPEBTI 2014), walaupun demikian karena harga CPO berfluktuatif 

mengikuti harga komoditi international bahkan menurut penelitian Bartram (2005) 

bahwa harga komoditi lebih fluktuatif daripada nilai tukar matauang asing dan 

suku bunga bank, maka akan menimbulkan risiko harga bagi shareholder CPO 

dalam negeri terutama produsen karena ketidakpastian pasar dan rentannya harga 

CPO terhadap kondisi pasar. Hasil penelitian Hasbullah (2009) harga CPO dipasar 

berjangka tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi dalam jangka pendek dengan 

alasan bahwa tingkat produksi dalam jangka pendek tidak langsung meningkatkan 

supply pasar, namun akan berpengaruh dalam jangka panjang. 

 

Tabel 1 Produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia 
  20

08 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produksi 

(juta Ton) 

19.

2 

19.4 21.8 23.5 26.5 30.0 31.5 32.5 32.0 

Export 

(juta Ton) 

15.

1 

17.1 17.1 17.6 18.2 22.4 21.7 26.4 27.0 

Pasar dalam negeri 

(juta Ton) 

4.1 2.3 4.7 5.9 8.3 7.6 9.8 6.1 5.0 

Sumber: Data BPS, KEMENDAG (2008-2016) (diolah) 

 

Berdasarkan penelitian Yun dan Kim (2009) penggunaan hedging akan 

meningkat pada saat efektifitas hedging meningkat yaitu pada saat harga 

berfluktuasi tajam yaitu pada saat krisis ekonomi terjadi. Keberhasilan Indonesia 

meningkatkan produksi CPO berkontribusi pada pembentukan harga CPO dipasar, 

dalam penelitian Paroush dan Wolf (1989) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara production, spot price, future price dan basis risk. Hal 

ini juga berkaitan dengan hukum keseimbangan pasar. Pada Gambar 2 harga 
komoditas global termasuk CPO mengalami trend menurun dari tahun 2008 

sampai tahun pertengahan 2010 karena pada saat tersebut terjadi krisis ekonomi 

global tahun 2008 dan keadaan mulai membaik pada tahun 2010 dan harga masih 

posisi stabil sampai tahun 2016, karena harga CPO yang cederung lebih stabil 
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agar tidak terjadi bias oleh faktor-faktor lain dan akan mempengaruhi hasil, maka 

penulis meneliti mengenai hedging harga dan kinerja keuangan produsen CPO 

pada periode tersebut, karena menurut Gupta dan Kaur (2015) periode krisis 

efektivitas hedging meningkat karena tingginya volatilitas harga, hal ini kurang 

baik untuk penelitian dikarena perusahaan tidak konsisten dalam melakukan 

kebijakan hedging, dan perusahaan lebih cenderung sebagai spekulator, Jian 

(2015) meneliti struktur hedging pada saat krisis keuangan, hasilnya bahwa pada 

saat krisis keuangan perusahaan di Amerika mempercayai hedging sebagai alat 

untuk mencegah kerugian ekstrim dan karena kinerja hedging juga tinggi pada 

saat itu. 

 

  
Sumber: Data BPS (2006-2016), (diolah) 

Gambar 2 Grafik pergerakan harga CPO tahun 2006-2016 

 

Walaupun di industri CPO, risiko harga relatif tinggi karena karakteristik 

produknya yang bersifat musiman (seasonal) dan mudah rusak (perishable) akan 

tetapi tidak semua perusahaan melakukan hedging. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Zheng et al. (2011) dimana penggunaan hedging kurang dari satu 

persen di China, penelitian serupa oleh Velasco (2014) menemukan tingkat 

penggunaan hedging yang rendah di Filipina, yang disebabkan oleh masih 

rendahnya kepercayaan pada instrumen hedging dalam mengurangi risiko dan 

rendahnya efektifitas hedging. Faktor-faktor perusahaan melakukan hedging 

adalah karena adanya ketidaksempurnaan pasar, pajak penghaasilan korporasi 

(corporate income taxes), biaya-biaya transaksi (termasuk biaya kepailitan 

(bankrupt cost)) dan biaya keagenan. Sedangkan faktor yang menyebabkan 

perusahaan tidak melakukan hedging yaitu kegagalan hedging harga sebelumnya, 

menurut Brorsen dan Fofana (2001) kegagalan hedging harga khususnya 

menggunakan future contract dikarenakan cash market size, risk-reduction ability 

of the contract, cash price variability, and liquidity cost influence volume of trade 

and open interest of financial futures contracts, sedangkan yang sukses karena 

equivalent to determining factors affecting volume and open interest. 

Di Indonesia, sebagian produsen CPO memilih untuk tidak melakukan 

hedging dan hanya melakukan keputusan marketing jangka pendek tergantung 
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dari keadaan ekonomi dan pasar pada saat itu. Menurut BAPPEBTI (2014) alasan 

produsen CPO Indonesia tidak melakukan hedging adalah fluktuasi harga CPO 

tidak terlalu mempengaruhi kelayakan ekonomi jangka panjang dan memiliki 

kecenderungan harga CPO naik kembali di masa depan, sedangkan alasan 

produsen melakukan hedging adalah memberikan kepastian arus kas sesuai 

kebutuhan dan strategi perusahaan. Produsen mengambil keputusan hedging 

dilatarbelakangi oleh faktor perilaku dalam mengambil risiko, pengetahuan dan 

sikap, karakteristik perusahaan dan demografi (Hodgson 2010). Dengan demikian 

produsen CPO terbagi atas dua kelompok, yang pertama adalah yang 

menggunakan kebijakan hedging, sementara yang kedua tidak menggunakan 

hedging. Faktor-faktor tersebut diatas yang melatarbelakangi analisis terhadap 

keputusan hedging dan bagaimana kinerja keuangan dari dua kelompok produsen 

CPO tersebut  

 

Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan produsen CPO melakukan 

hedging atau tidak melakukan hedging. 

2. Bagaimana kinerja keuangan produsen CPO Indonesia yang melakukan 

kebijakan hedging dan yang tidak melakukan kebijakan hedging. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produsen CPO Indonesia 

melakukan hedging atau tidak melakukan hedging. 

2. Menganalisis kinerja keuangan produsen CPO Indonesia yang melakukan 

kebijakan hedging dan yang tidak melakukan kebijakan hedging. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu mengenai hedging harga 

komoditi CPO. 

2. Sebagai referensi bagi produsen CPO dalam menentukan kebijakan hedging. 

3. Bagi mahasiswa, sebagai bahan masukan maupun referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan faktor-faktor yang mendasari kebijakan hedging 

dan kinerja keuangan produsen CPO yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

selama periode tahun 2010-2016. 
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