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1.1 LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang dialami . Indonesia, membuat ni1ai tukar rupiah

terhadap rnata uang asing terpuruk. Banyak perusahaan belum mampu mengelola

risiko terhadap fluktuasi nilai komoditi dan nilai tukar rnata uang terhadap rnata

uang asing serta kurang rnampu mengantisipasi perubahan suku bunga

perbankan. Untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar komoditi, instrumen derivatif

dapat menjadi aItematif penyelesaian rnasaIah seperti option dan future trading.

Di banyak negara seperti Jepang, instrumen derivatif dilaksanakan melaIui Bursa

Berjangka Komoditi. Kegiatan yang dilakukan melaIui Comodity Futures

Trading dikenaI sebagai kegiatan lindung nilai (hedging) khususnya untuk

produk-produk komoditi yang mempunyai fluktuasi tinggi, difusilitasi melaIui

bursa berjangka komoditi yang di Indonesia dikenal sebagai PT. Bursa Berjangka

Jakarta.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah menghadapi permasaIahan tersebut

adaIah dengan membentuk Bursa Komoditi Indonesia yang diawasi oleh Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada dibawah

naungan Departemen Perdagangan. Perkembangan fusHitas komunikasi,

transformasi dan standarisasi memudahkan pelaksanaan transaksi di pasar pasar

fisik, namun kebutuhan akan sarana untuk pengalihan risiko akibat fluktuasi harga

komoditi terutarna komoditi pertanian semakin dibutuhkan.
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Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah dikeluarkanlah UU

No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur

perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah disetujui oleh DPR-RI pada

tanggal 8 September 1997, dan disahkan oleh presiden pada tanggal 5 Desember

1997 dengan ketentuan bursa dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Bappebti

bertindak sebagai badan pengawas.

Bursa berjangka komoditi adaIah bursa yang melaksanakan perdagangan

berjangka. Definisi formal perdagangan berjangka adalah perdagangan komoditi

berupa jual bell kontrak standar dengan penyerahan di kemuelian hari Uatuh

tempo) dan kontrak standar tersebut dapat diperjual-belikan sebelum jatuh tempo.

Tujuan utama perdagangan ini adalah untuk menghindari kerugian akibat

fluktuasi barga, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Dengan

melakukan transaksi eli dua pasar (pasar futures dan pasar fisik) secara bersamaan

dengan posisi yang beriawanan Uual dan beli) untuk jumlah dan jenis komoditi

yang sarna, maka ke dua pasar ini akan saling menutupi kerugian yang diderita

pada salah satu pasar: Dengan demikian, perdagangan berjangka ini memberikan

manfaat ekonomi berupa pengaIihan risiko yang tidak diinginkan melalui kegiatan

lindung nilai (hedging) dan merupakan sumber referensi barga yang dapat

dipercaya (price discovery). Para spekulan dapat memanfaatkan peluang pada

saat barga bergerak naik maupun turun akibat sistem perdagangan berjangka dan

serah terima di kemudian hari. Kecenderungan harga yang terbentuk merupakan

kontribusi terbesar dari para spekulator baik para spekulator yang berasal dari

investor individual maupun pelaku investor lembagalperusahaan. Untuk
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menghindari hal-hal negatif yang melekat pada kata-kata spekulator, maka

spekulator sering disebut sebagai investor atau nasabah atau trader.

Investor adalah salah satu pelaku di bursa berjangka yang melaksanakan

transaksi jual beli dengan motif mencari keuntungan akibat adanya gerakan ltarga

dan aktifitas pasar. Para investor tidak benninat untuk menguasai komoditi secara

fisik namun memanfaatkan mekanisme off set untuk mengubah posisi awal

setiap saat atau sebaliknya. Pedoman utama yang dipergunakan adalah prediksi

ltarga berdasarkan arah pergerakan ltarga dan aktivitas pasar. Jika prediksi ltarga

naik, investor akan mengambiVposisi beli, sedangkan jika diduga ltarga akan

turnn, investor akan mengambiVposisi jual.

Perkembangan tingkat suku bunga deposito Bank di Indonesia sejak masa

krisis hingga saat ini cenderung menurun. Hingga saat ini tingkat bunga deposito

bank mernpakan tingkat suku bunga deposito yang terendah selama 7 tahun

terakhir. Perkembangan tingkat suku bunga deposito dijelaskan pada Tabel!.

Tabel 1. Perkembangan suku bunga deposito beJjangka
Bank Uffium (%)

Periode I Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
1997 23.01 20,33 16,24 16,28 15,74
1998 51.67 39,97 24,72 21,84 16,06
1999 12.24 12,95 14,25 22,35 18,38

(Desember)
2000 10,59 II,79 12,40 12,41 13,26
(Juli). .Sumber : BPS-Jakarta. tahun 2000

Dengan kecenderungan penurunan suku bunga deposito bank, banyak

pemilik dana mencari altematif lain untuk mengelola dan memproduktifkan dana

yang dimiliki. Suatu investasi akan menarik apabila selalu terdapat kesempatan

untuk menghasilkan nang tunai secara cepat dan mudah. Cara berinvestasi yang

dapat dilakukan adaJah dalam bidang properti. Namun banYaknya permasalahan
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yang dihadapi di bidang properti seperti daya serap pasar yang lemah, sena

dokumen kepemilikan yang tidak lancar dan tidak arnan, membuat investasi

properti kurang menarik. Pilihan lain berinvestasi adalah pasar modal atau melalui

jual-beli saharn di bursa efek. Selaln mendapat keuntungan dari selisihharga juai

dan harga beli saharn juga akan eliperoleh peluang untuk mendapatkan deviden. Di

sisi lain resiko pada bursa efek cukup tinggi diantaranya harga saham jatuh atau

perusahaan yang sahamnya eli beli mengalami pailit atau dilikuidasi.

Salah satu alternatif lain untuk berinvestasi yang cukup arnan adalah

melakukan transaksi futures trading eli bursa berjangka komoeliti. Hal ini terjadi

karena ada kepastian mutu, pembayaran dan kemampuan, mengurangi dampak

fluktuasi harga juai-beli, berlangsung dengan cepat dan pembayaran terlaksana

secara cepat, tepat, tidak melibatkan banyak adrninistrasi dan perpindahan fisik

atas barang dagangan. Perdagangan kontrak yang dilakukan eli bursa berjangka

akan memberikan keuntungan berupa capital gain yang ni1alnya akan lebih besar

dari bunga deposito bank yang ada. Dntuk bisa berinvestasi di Bursa Berjangka

Jakarta para investor harus melakukannya melalui piaiang yang telah terdaftar

sebagai perusahaan pialang anggota bursa. Sebagai pelaksana perdagangan

kontrak komoditi di bursa berjangka, perusahaan pialang mendapatkan imbalan

dari customemya (investor) berupa komisi atas penggunaanjasa yang ditawarkan.

Pandangan rnasyarakat selarna ini terhadap investor yang bermain di bursa

cukup negatif (eli sebut sebagai praktek judi dan penipuan), membuat para pemilik

dana ragu-ragu bahkan takut untuk melakukan investasi di bursa. Menghadapi

situasi ini maka perusahaan pialang hams betul-betul memahami persepsi dan

sikap konsumen terhadap jasa pialang sehingga dalam rnenyusun strategi
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pemasarannya akan sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen serta

pemasaran yang tepat sasaran.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Investasi akan menarik bila selaIu terdapat kesempatan untuk

menghasilkan uang tunai secara cepat dan mudah. Melibat kecenderungan suku

bunga yang selalu turon, para pemilik dana melakukan cara lain untuk

berinvestas~ dengan salah satu pilihan adalah berinvestasi pOOa bursa berjangka

komoditi. Investasi pada bursa berjangka komoditi disalurkan melalui para

pialang yang ada dan tercatat sebagai anggota bursa. Dalam memilih pialang yang

akan dipercayakan untuk mengelola dana yang dimiliki, kepercayaan investor

akan dipengaruhi antara lain oIeh kapabilitas dan kapasitas pialang serta sumber

daya manusia yang dimiliki oIeh pialang.

Image negatif terhadap investor di bursa (Image judi dan praktek

penipuan) akan mempengaruhi perilaku konsumen selain rnasih banyak konsumen

yang belum memaharni dan mengerti betul tentang mekanisme operasional bursa

berjangka. Faktor-faktor tersebut di atas akan mempengaruhi persepsi dan sikap

konsumen terutarna untuk pengambilan keputusan berinvestasi di bursa berjangka.

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi mental yang tidak dapat dilibat secara

langsung bahkan cukup sulit untuk dikuantitatifkan. Dalam konsep pemasaran,

pengaruh seluruh faktor tersebut terhadap keputusan seseorang untuk mau

berinvestasi. disebut sebagai perilaku konsumen (Kotler dalam Sitepu, 1994).
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Dengan demikian masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Faktor-fuktor apa saja yang mempengaruhi konsumen/investor dalam

berinvestasi di bursa berjangka.

2. Bagaimanakah peri1aku konsumen dalam memutuskan untuk melakukan

investasi di bursa berjangka.

3. Bagaimanakah strategi pemasaran jasa pialang yang sesuai bagi pialang di

bursa berjangka.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1) mengidentifikasi tahapan perilaku konsumen terhadap investasi di bursa

berjangka;

2) menganalisis sikap-sikap konsurnen terhadap jasa pialang; dan

3) menganalisis strategi pemasaran jasa pialang.

1.4 MANFAATPENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah .

1. Memberikan masukan bagi perusahaan da1am bentuk informasi yang dapat

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun

strategi pemasaran.

2. Proses penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan

pengalaman, menambah wawasan dalam mendiagnosa, menganalisis,

mengkaji perilaku konsurnen dan memberikan solusi yang terbaik mengenai

strategi pemasaran jasa pialang.
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1.5 RUANG LINGKUP

Penelitian ini dilak:ukan dengan pendekatan analisis perilaku konsumen

untuk menyusun strategi pemasaran jasa pialang di bursa berjangka, berupa jasa

untuk berinvestasi bagi investor individual di bursa berjangka Jakarta. Untuk

implementasi seluruhnya diserahkan kepada pihak perusahaan.
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