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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan akan pentingnya berinvestasi tidak hanya dimiliki oleh 

negara-negara maju, bahkan negara berkembang seperti Indonesia terus 

mendorong masyarakatnya untuk selalu menginvestasikan aset mereka. Tujuan 

dasar berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan serta melindungi nilai mata 

uang dari inflasi. Seorang investor dapat menanamkan atau menginvestasikan 

uangnya ke sejumlah pilihan instrumen investasi  dan mengharapkan return pada 

jangka waktu tertentu. Di Indonesia terdapat beberapa jenis instrumen investasi 

yang umumnya dibeli, yaitu investasi tanah atau bangunan atau yang umum 

disebut properti, investasi emas, deposito bank, valuta asing atau currency, 

sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga, surat hutang atau obligasi, saham, 

reksadana dan lainnya.  

Investor pasar modal di Indonesia seakan menjamur dari tahun ke tahun, 

begitu pula perusahaan sekuritas di Indonesia yang kian banyak. Saham dan 

obligasi merupakan instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di Indonesia. 

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Indonesia tercatat bahwa jumlah single 

investor identification (SID) di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2016 

meningkat secara pesat. Tercatat pada website KSEI (lembaga penyimpanan dan 
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penyelesaian di pasar modal Indonesia) bahwa SID pada 26 Desember 2012 

adalah sebanyak 281.438 investor dan meningkat setiap tahunnya, hingga 

mencapai 886.574 investor pada 20 Desember 2016. Jumlah SID yang meningkat 

secara pesat yaitu lebih dari 600.000 investor selama 4 tahun dan tidak diikuti 

pergerakan yang fluktuatif dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah investor di 

Indonesia merupakan kesadaran alami dan bukan sesuatu yang direkayasa 

sementara, di mana SID yang terdaftar di Indonesia terus aktif bertransaksi selama 

bertahun-tahun dan terus bertambah jumlahnya. 

Sumber: www.ksei.co.id (data diolah oleh penulis) 

Gambar 1.1 Jumlah SID Periode 26 Des 2012 – 24 Des 2013 

 Pertumbuhan SID di Indonesia menunjukkan bahwa pasar modal 

Indonesia merupakan instrumen investasi yang baik dan bermanfaat untuk 

menghasilkan return seorang investor. Walaupun demikian, investasi itu sendiri 

memiliki risiko didalamnya. Hampir seluruh instrumen investasi di dunia 
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memiliki risiko, dan masing-masing instrumen investasi memiliki tingkat risiko 

yang berbeda-beda. Semakin besar risiko yang dimiliki oleh suatu instrumen 

investasi maka semakin tinggi juga return yang diharapkan oleh seorang investor 

begitu pula sebaliknya, apabila risiko suatu instrumen investasi rendah maka 

return yang akan dihasilkan tergolong rendah. Logika dasar investor dalam 

berinvestasi adalah membeli disaat harga terendah dan menjual saat harga berada 

diposisi tinggi. Tetapi apabila prediksi seorang investor salah maka investor 

tersebut akan mengalami kerugian sejauh mana harga berjalan. 

 Sama seperti perbedaan risiko setiap instrumen investasi, setiap investor 

memiliki keputusan masing-masing dalam mempertimbangkan risiko yang 

diambilnya atau dikenal dengan istilah risk preferences. Menurut Endarto (2005) 

dalam majalah “Family Financial Planning” risk preferences terbagi atas tiga 

jenis, pertama adalah seorang risk seeker yaitu seseorang yang menyukai risiko, di 

mana investor ini menggangap semakin besar risiko suatu instrumen investasi 

maka semakin besar pula return yang akan didapatnya. Umumnya risk seeker ini 

sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan pembelian. 

Kedua adalah risk neutral, di mana investor ini menerima adanya risiko tetapi 

menghindari rsiko yang tinggi dan mendapatkan return yang tidak rendah. Ketiga 

adalah risk averse, di mana investor ini menghindari risiko sekecil apapun 

walaupun investor akan mendapatkan return yang tidak besar pula. 

 Terdapat beberapa cara untuk mengurangi risiko dalam instrumen 

investasi pasar modal, pertama adalah dengan menggunakan diversifikasi 

portfolio, di mana seorang investor menanamkan modalnya ke sejumlah 
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instrumen investasi yang berbeda. Pada dunia investasi dikenal ungkapan „Don’t 

put all your eggs in one basket‟ yang memiliki arti untuk tidak menaruh aset 

seseorang didalam satu investasi saja melainkan menaruh ke beberapa investasi 

yang berbeda. Menaruh didalam satu investasi memberikan risiko penuh terhadap 

aset yang dimiliki, dengan menyebar risiko ke beberapa investasi akan 

meminimalisir risiko yang dimiliki seorang investor. 

 Salah satu cara lainnya untuk mengurangi risiko pasar adalah dengan 

menggunakan kontrak derivatif pada suatu instrumen investasi. Cara ini dapat 

digunakan untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi di pasar modal. Kontrak 

derivatif adalah instrumen lindung nilai atau yang dikenal sebagai hedging. 

Hedging atau lindung nilai sendiri memiliki empat jenis instrumen didalamnya 

yaitu, future, forward, option, dan swaps. Masing-masing jenis instrumen lindung 

nilai ini memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Umumnya pada pasar modal 

khususnya instrumen saham jenis lindung nilai yang digunakan adalah future 

contract. Pada instrumen saham seorang investor dapat melindungi nilainya 

dengan menggunakan kontrak future pada saham itu sendiri, namun tidak semua 

saham memiliki kontrak lindung nilainya masing-masing. Apabila saham tersebut 

tidak memiliki kontrak untuk melindungi nilainya maka seorang investor dapat 

melindungi nilainya dengan menggunakan kontrak future pada indeks saham yang 

terdapat di negara tersebut.  

 Kontrak berjangka atau kontrak derivatif di Indonesia diperdagangkan 

melalui BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) atau JFX (Jakarta Futures Exchange). 

Peran utama JFX adalah selaku penyedia fasilitas bagi para anggotanya untuk 
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melakukan transaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditetapkan 

melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam 

sistem perdagangan elektronik. Produk-produk yang diperdagangkan oleh BBJ 

adalah kontrak berjangka untuk komoditi, nilai tukar (currencies), dan indeks 

saham. 

 Di Indonesia produk derivatif satu-satunya untuk pasar saham Indonesia 

adalah kontrak berjangka indeks efek LQ-45 (LQ-45 index futures contract). Pada 

tahun 2001 hingga 2009 kontrak berjangka indeks efek LQ-45 dapat 

diperdagangkan oleh investor untuk sarana melindungi nilai saham yang mereka 

miliki ataupun berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan, namun sayangnya 

kontrak berjangka indeks efek LQ-45 tersebut dihapus dengan alasan ketidak 

stabilan harga pasar saham. Pada bulan Februari 2016 kontrak berjangka indeks 

efek LQ-45 kembali diperdagangkan dengan sistem yang lebih baik lagi. Hal ini 

merupakan hal yang sangat baik bagi para investor di Indonesia, melihat 

pertumbuhan SID yang meningkat secara pesat dari tahun ke tahun, maka para 

investor memiliki pilihan untuk melindungi saham-saham mereka tanpa harus 

menjual aset mereka, walaupun sekarang ini volume perdagangan kontrak 

berjangka indeks saham LQ-45 belum tinggi atau masih tergolong rendah. Tidak 

ada perbedaan mekanisme perdagangan pasar berjangka di Indonesia maupun 

negara lain, hanya saja kebijakan mengenai periode kontrak, multiplier, dan mata 

uang diatur berdasarkan kebijakan masing-masing negara. 

 Logika dasar investor dalam melakukan hedging pada saham secara 

sederhana adalah ketika harga index saham diprediksikan akan naik maka investor 
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memposisikan sebagai pembeli kontrak berjangka tersebut (long futures). 

Sebaliknya apabila investor memprediksikan bahwa harga index saham akan 

turun maka investor memposisikan sebagai penjual kontrak berjangka (short 

futures). Tanpa ada produk derivatif maka investor hanya memiliki pilihan untuk 

membeli atau menjual saham. Saat diprediksikan akan naik maka investor akan 

membeli saham tersebut, dan sebaliknya apabila di prediksi akan turun maka 

investor akan menjual saham sebelum harga turun. Dengan adanya produk 

derivatif maka investor dapat bertransaksi tanpa harus melepas aset (saham) 

ataupun harus membeli aset (saham) tersebut.  

 Agar future contract dapat bekerja secara efektif dalam mengurangi resiko 

ataupun mendapatkan keuntungan maka para investor harus memperhatikan 

beberapa hal penting, salah satunya yaitu future contract mana yang akan 

digunakan, proporsi kontrak futures (hedge ratio) dan tingkat efektivitas kontrak 

futures. Terdapat beberapa metode yang digunakan investor untuk menghitung 

optimal hedge ratio dan efektivitas lindung nilai antara lain; metode konvensional 

yaitu dengan menggunakan regresi OLS (ordinary least square), metode VAR 

(Vector Autoregression), VECM (Vector Error Correction Model), metode 

EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) dan lain-lainnya. Setiap 

metode perhitungan menghasilkan nilai persentase yang berbeda-beda sehingga 

memunculkan tingkat efektivitas hedging yang berbeda pula. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan analisa dan membandingkan 

hasil perhitungan efektivitas hedging dengan perhitungan ekonometrika 

menggunakan dua metode yang berbeda yaitu metode VAR dan VECM. 
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Penelitian ini diuji pada Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock 

Index (TAIEX) Futures dengan dua periode data yang berbeda, pertama in-sample 

dan yang kedua adalah out-sample. In-sample merupakan data harga spot dan 

harga futures TAIEX dengan periode Januari 2012 – Desember 2015. Out-sample 

memiliki periode yang lebih pendek dibandingkan in-sample dengan jangka 

waktu Januari 2016 – Desember 2016. TAIEX merupakahan indeks harga saham 

gabungan seluruh perusahaan yang diperdagangkan pada Taiwan Stock Exchange, 

sama seperti IHSG di Indonesia. TAIEX Futures merupakan salah satu produk 

yang diperdagangkan oleh Taiwan Futures Exchange (TAIFEX). TAIFEX sendiri 

adalah perusahaan yang memperjual belikan berbagai macam future (kontrak 

berjangka), berikut ini adalah produk-produk yang diperdagangkan; TAIEX 

Futures, Electronic Sector Index Futures, Finance Sector Index Futures, Mini-

TAIEX Futures, Taiwan 50 Futures, Taipei Exchange Stock Index Futures, Non-

Finance Non-Electronics Sub-Index Futures, TOPIX Futures, Nifty 50 Futures, 

Single Stock Futures/ETF Futures, 10-Year Government Bond Futures, TAIFEX 

Gold Futures, dan lain-lain. 

 Alasan mengapa penulis memilih bursa berjangka Taiwan (TAIFEX) 

diantara bursa-bursa berjangka lainnya di dunia adalah karena TAIFEX memiliki 

pertumbuhan volume perdagangan yang paling tinggi pada tahun 2015 dan 

memiliki peran penting dalam pertumbuhan pasar derivatif di dunia. Hal ini 

menunjukan bahwa fungsi kontrak derivatif di Taiwan memberikan hasil yang 

positif bagi para investornya dalam melakukan perlindungan aset. Alasan kedua 

adalah volume perdagangan yang tergolong besar di dunia. Menurut data Futures 
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Industry Association (FIA) pada Januari hingga September 2014, TAIFEX 

menempati posisi 18 dari 53 perusahaan berjangka di dunia, dengan volume 

perdagangan sebanyak 136.001.227 yang merupakan peningkatan sebesar 14% 

dari periode sebelumnya yakni Januari hingga September 2013 sebesar 

119.291.579.  

Tabel 1.1 Exchange Rank (Periode Jan-Sep 2014) 

Rank Exchange Jan-Sep 2013 Volume Jan-Sep 2014 Volume Change % 

1 CME Group 2,431,828,174 2,492,611,891 2.5% 

2 IntercontinentalExchange 2,019,727,742 1,681,331,752 -16.8% 

3 Eurex 1,692,605,983 1,544,315,355 -8.8% 

4 National Stock Exchange Of India 1,748,140,346 1,252,110,620 -28.4% 

5 BM&Fbovespa 1,283,548,076 1,061,738,407 -17.3% 

6 CBOE Holdings 874,690,476 964,181,615 10.2% 

7 Moscow Exchange 887,486,814 938,649,171 5.8% 

8 Nasdaq OMX 860,146,167 829,433,144 -3.6% 

9 Dallan Commodity Exchange 537,868,305 557,067,111 3.6% 

10 Shanghai Futures Exchange 489,556,640 536,066,661 9.5% 

11 Korea Exchange 640,361,353 490,921,011 -23.3% 

12 BSE 193,918,196 478,779,678 146.9% 

13 Zhengzhou Commodity Exchange 417,939,880 465,981,225 11.5% 

14 Hongkong Exchanges & Clearing 226,700,500 232,572,785 2.6% 

15 JSE Securities Exchange 171,368,905 230,190,033 34.3% 

16 Japan Exchange 291,804,012 207,644,902 -28.8% 

17 ASX 202,145,562 182,628,631 -9.7% 

18 Taiwan Futures Exchange 119,291,579 136,001,227 14.0% 

sumber: https://fia.org/ (data diolah oleh penulis) 

Pada level global, jumlah total volume perdagangan kontrak futures dan 

options di dunia meningkat menjadi kurang lebih 24.780.000.000 kontrak pada 

tahun 2015 yang merupakan peningkatan sebesar 13.5% dari tahun 2014. 

Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terbesar sepanjang tahun 2010 lalu. 

Alasan utama dari pertumbuhan yang besar ini adalah aktivitas perdagangan yang 
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sangat besar di Asia. Pada tahun 2013 dan 2014 data pada FIA menunjukkan 

bahwa Amerika memiliki pertumbuhan yang cepat dibanding seluruh negara 

lainnya, tetapi hal ini berubah pada tahun 2015. Total volume perdagangan di 

Asia-Pasifik meningkat sebesar 33.7% atau sebesar  9.7 juta kontrak pada tahun 

2015. Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) dan Singapore Exchange (SGX) 

bertumbuh sebesar 30.7% dan 52.7%. Tetapi peningkatan volume perdagangan 

pada TAIFEX dikarenakan peningkatan trading antar kontrak future dan option 

saham dan indeks saham domestik melainkan pertumbuhan SGX dikarenakan 

TSE China A50 index futures yang baru dapat diperdagangkan di SGX. 

 
sumber: http://marketvoicemag.org 

Gambar 1.2 Pertumbuhan Perdagangan Derivatif di Dunia (Periode 2015) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah untuk 

mengukur optimal hedge ratio dan tingkat efektivitas hedging pada kontrak future 

indeks Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) 

Futures dan membandingkan tingkat pengukuran efektivitas hedging 

menggunakan masing-masing metode perhitungan 

1.3 Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah untuk penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Data harga penutupan harian spot Taiwan Stock Exchange 

Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) periode Januari 

2012- Desember 2015 untuk data in-sample. 

2. Data harga penutupan harian spot Taiwan Stock Exchange 

Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) periode Januari 

2016-Desember 2016 untuk data out-of-sample. 

3. Data harga penutupan harian spot Taiwan Stock Exchange 

Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Futures periode 

Januari 2012- Desember 2015 untuk data in-sample. 

4. Data harga penutupan harian spot Taiwan Stock Exchange 

Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Futures periode 

Januari 2016- Desember 2016 untuk data out-of-sample. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat optimal hedge 

ratio dan efektivitas hedging pada Taiwan Stock Exchange Capitalization 

Weighted Stock Index (TAIEX) Futures dan membandingkan hasil tingkat 

pengukuran di atas dengan menggunakan masing-masing metode perhitungan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi Penulis 

Penulis mempelajari dan mengetahui mengenai keefektifan kontrak future dalam 

Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) Futures. 

Bagi Investor 

Investor dalam negri memiliki paham dan pilihan untuk berinvestasi di luar negri 

yaitu pada Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) 

serta memiliki bahan pertimbangan untuk melindungi nilai (hedging) dengan 

menggunakan kontrak futures pada saham TAIEX agar dapat memperoleh return 

yang lebih besar dan dapat meminimalisir risiko. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Analisa Optimal Hedge Ratio 

dan Efektivitas Hedging dengan Kontrak Futures pada Taiwan Stock Exchange 

Capitalization Weighted Stock Index Tahun 2012 - 2016 adalah sebagai berikut: 
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 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang fenomena-fenomena yang 

diangkat oleh penulis, penjelasan singkat mengenai objek yang diteliti, 

serta gambaran umum terkait topik yang diambil penulis dalam menyusun 

skripsi. 

 BAB II TELAAH LITERATURE 

 Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang sesuai dengan konteks 

penelitian sebagai dasar penelitian, serta penelitian terdahulu yang sudah 

pernah dilakukan sebagai acuan penelitian. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, sumber 

data,  metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan 

penulis. 

 BAB IV ANALISIS DATA 

 Bab ini menjelaskan mengenai data yang diolah menggunakan metode 

yang telah ditentukan, lalu penulis menjelaskan hasil pengujian data serta 

memberi analisa hasil. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan 

hasil, serta menerima saran dan kritik yang membangun agar penelitian 

selanjutnya lebih baik. 
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