
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses globalisasi yang bergerak semakin cepat pada dekade terakhir ini 

mengakibatkan saling ketergantungan antar negara semakin h a t  dan semakin sulit 

bagi sesuatu negara untuk menutup diri dari pengaruh globalisasi tersebut. Hal ini, 

memperhat desakan untuk pengaturan tata hubungan, khususnya di bidang 

perdagangan barang dan jasa yang dapat diterirna oleh semua pihak dalam sistem 

perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka. Pada tingkat multilateral system 

tersebut diienal dengan General Agreement on TarzfSs/WorZd Trade Organization 

(GATTIWTO), dan pada tingkat regional seperti Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC), North American Free Trade Agreement (NAFTA), 

European Economic Community (EEC) dan Asean Free Trade Area (AFTA). 

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan pe janjian GATTIWTO, APEC, 

dan AFTA perlu mempersiapkan d i i  dalam memasuki era perdagangan bebas agar 

dapat memanfaatkan kesempatan pasar yang terbuka. 

Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam produksi komoditi yang 

bersumber daxi kekayaan dam, khususnya dari sektor pertambangan, pertanian, 

perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar dari komoditi tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dunia seperti kopi, karet, coklat, teh, minyak kelapa sawit, 

kopra, rempah-rempah, sayur-mayur, udang, ikan, dan berbagai produk kayu. 

Untuk produk pertambangan Indonesia juga memiliki sumber daya yang besar 

seperti minyak bumi, gas dam, emas, timah, batubara, dan tembaga. Masalah 

melekat yang diiadapi dalam perdagangan komoditi-komoditi di atas adalah harga 
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yang selalu berfluktuasi, sehingga resiko yang dihadapi oleh petani dan produsen 

produk maupun prosesor dan konsumen menjadi sangat besar. 

Berbagai kebijakan dalam bentuk pengaturan oleh Pemerintah, berupa 

penetapan tata niaga, subsidi, dan harga patokan, atau melalui perjanjian komoditi 

internasional, ternyata tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak efektif lagi dalam menstabilkan tingkat harga. Disamping itu, biaya yang 

hams ditanggung sangat mahal. Untuk itu diperlukan suatu sistem perlindungan 

dari kemungkinan kerugian yang sangat besar tersebut melalui mekanisme pasar. 

Mekanisme ini diienal sebagai kegiatan perdagangan berjangka komoditi. 

Perdagangan berjangka merupakan bentuk lain dari kegiatan asuransi yang 

diciptakan berdasarkan mekanisme pasar yaitu dengan membentuk pasar turunan 

atau derivatif dari pasar komoditi fisiiya. Dengan melakukan transaksi di dua 

pasar tersebut secara bersamaan dengan posisi yang berlawanan (jual dan beli) 

untuk jumlah dan jenis komoditi yang sama, maka kedua pasar ini akan saling 

menutupi kerugian yang diderita pada salah satu pasar. Dengan demikian, 

perdagangan be rjangka ini memberikan manfaat ekonomi berupa pengalihan resiko 

yang tidak &inginkan melalui kegiatan lindung nilai (hedging) dan merupakan 

sumber referensi harga yang dapat dipercaya @rice discovery). 

Undang-undang No.3211997 tentang Perdagangan Be rjangka Komoditi, PP 

No.911999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, serta Keputusan 

Presiden No.1211999 tentang Penetapan Kopi dan Minyak Kelapa Sawit Sebagai 

Komoditi Yang akan dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, dan Keppres No.61 

Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
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Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, adalah landasan hukum 

penyelenggaraan Perdagangan Berjangka di Indonesia. 

Terdapat beberapa jenis instrumen pengelolaan resiko harga yang dapat 

digunakan, mulai dari yang relatif sederhana seperti forward contract hingga yang 

kompleks seperti options, swaps atau bonds. Instrumen pengelolaan resiko harga 

yang paling luas digunakan dan d i i a i  paling efektii adalah kontrak berjangka 

(firtures contract) yang diperdagangkan di bursa. 

Kegiatan pengelolaan resiko harga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dunia usaha Indonesia untuk bersaing di pasar global di dalam era 

globalisasi dan pasar bebas. Sebagian pengusaha Indonesia telah memanfaatkan 

fasilitas bursa luar negeri, seperti Commodiv Monetcny Exchange (COMMEX) di 

Malaysia (komoditi CPO), untuk keperluan pengelolaan resiko harganya. 

Pada umumnya pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menganalisa 

suatu pasar berjangka dapat dilakukan melalui dua cara pendekatan, yaitu analisa 

teknik dan analisa fundamental (Bappebti, 1999). Analisa Fundamental merupakan 

analisa yang menitikberatkan pada faktor-faktor permintaan dan penawaran yang 

menjadi dasar dari pergerakan harga. Analisa fundamental biasanya selalu 

berkaitan dengan karakteristik komoditi dan faktor-faktor ekonomi. Karakteristik 

komoditi merupakan faktor-faktor alami yang dimiliki oleh setiap komoditi yang 

berpengaruh terhadap pola produksi, mutu produksi, teknologi produksi dan 

sumber produksi dari komoditi yang bersangkutan, sedangkan faktor-faktor 

ekonomi terkait dengan teori mikro ekonomi seperti supply dan demand 
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(penawaran dan permintaan) serta teori makro ekonomi seperti deflasi, inflasi, 

nilai mata uang, dan lain-lain 

Analisa teknik tidak terlepas dari analisa kndamental. Apabila analisa 

kndamental memusatkan perhatiannya pada faktor penawaran dan permintaan 

yang menjadi pergerakan harga, maka pada analisa teknik lebii menitikberatkan 

pada pergerakan harga itu sendiri. Analisa teknik disebut juga charting karena 

pergerakan chart merupakan perubahan harga yang sesungguhnya terjadi. 

Charting dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan peramalan harga @rice 

forecasting) dan penentuan waktu beli dan jual (market timing). 

B. Perumusan Masalah 

Harga komoditi yang terjadi pada pasar spot besarnya berubah-ubah dan 

te rjadi fluktuasi setiap ada perkembangan bam dari sisi penawaran dan permintaan 

di pasar internasional. Permintaan untuk suatu komoditi tertentu didefinisikan 

sebagai jumlah komoditi tersebut yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai 

tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Pada umumnya konsumen akan 

bersedia membeli lebii rendah daripada harga yang lebii tinggi dengan kata lain 

jumlah yang diminta meningkat biia harganya turun dan jumlah yang diminta 

menurun apabila harganya naik. Faktor-faktor yang mempengamhi permintaan 

komoditi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pendapatan konsumen, 

meningkatnya harga suatu komoditi yang merupakan barang pengganti (substitusi), 

perubahan cita rasa, menguat/melemahnya nilai mata uang tertentu, harapan 

konsumen, dan lain-lain. 
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Penawaran didefinisikan sebagai jumlah yang ingin ditawarkan (dijual) oleh 

produsen pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penawaran terhadap suatu komoditi, yaitu biaya faktor-faktor produksi, teknologi 

yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, harga-harga dari produsi barang 

pengganti (produk pesaing), musim dan iklim (cuaca), dan lain-lain. 

Di pasar bejangka harga suatu komoditi selalu berfluktuasi, dan biasanya 

mengikuti perkembangan harga di pasar fisiknya. Fluktuasi harga yang tejadi di 

pasar bejangka selain dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran 

terhadap komoditi yang bersangkutan, juga dipengaruhi oleh pemain yang terlibat 

di dalamnya. Karena adanya fluktuasi harga terhadap komoditi, pasar bejangka 

menjadi wadah untuk melakukan hedgng bagi para hedger (produsen dan 

konsumen), guna menutupi kerugian akibat harga yang selalu berubah tersebut. 

Untuk para spekulan fluktuasi harga dijadian kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan dengan melakukan posisi beli di pasar bejangka. Karena adanya 

permintaan dan penawaran di pasar be jangka, maka harga selalu bembah pada hari 

transaksi perdagangan di pasar be jangka tersebut. Dalarn menentukan posisinya di 

pasar berjangka, pemain perlu melihat kecendemngan harga yang tejadi ke depan 

dengan meramal data yang sudah tejadi, dan memperhatikan data lainnya yang 

mempengaruhi pergerakan harga komoditi yang bersangkutan, seperti musim 

panen dimana biasanya harga jatuh dan musim tanam dimana biasanya harga akan 

tinggi.. Untuk komoditi yang berbeda maka faktor yang mempengamhi harga di 

pasar bejangka juga berbeda, karena adanya perbedaan musim tanam, panen dan 

faktor alam yang mempengaruhi komoditi yang bersangkutan. 
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Dalam memprediksi harga yang akan datang, sebagai alat pendukung 

pengambilan keputusan di pasar berjangka diperlukan metode peramalan 

kuantitatif. Metode peramalan membantu pihak yang terlibat dalam pasar untuk 

menganalisa dan mempergunakan informasi-infonnasi yang d i i k i  serta 

mendukung intuisi ke dalam suatu kerangka pemikjran yang lebii sistematis. 

Bertolak dari kondisi di atas maka pennasalahan yang perlu dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi harga (pergerakan harga) 

komoditi CPO (minyak kelapa sawit) di pasar berjangka. 

2. Seberapa efektif metode peramalan time series dan charting dapat digunakan 

untuk memprediksi pergerakan harga di pasar be rjangka. 

C. Tujuan Penelitian 

Penerapan metode peramalan kuantitatif sebagai alat analisa dalam melihat 

pergerakan harga komoditi CPO dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga CPO di pasar 

berjangka. 

2. Menerapkan analisis teknikal (charting) dalam melihat kecenderungan harga 

komoditi CPO ke depan. 

3. Menilai keefektifm metode peramalan time series dalam memprediksi 

pergerakan harga CPO ke depan dengan melakukan simulasi hedging. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu para pemain yang terlibat 

dalam bursa berjangka komoditi untuk membuat keputusan dengan berbagai alat 

pengambil keputusan dengan penyelesaian masalah secara lebii efektii Karena 

dalam investasi di pasar berjangka memerlukan biaya yang cukup besar, maka 

strategi dalam menentukan posisi menjadi penting dalam memperoleh keuntungan. 
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