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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar derivatif diberbagai negara di mulai dari pasar 

derivatif Amerika Serikat, kemudian merambah ke Eropa dan Asia termasuk 

Indonesia. Pasar derivatif yang berkembang di Indonesia diawali dengan 

dibukanya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada tanggal 15 Desember 2000 

yang di dalamnya diperdagangkan produk-produk berjangka komoditas 

pertanian karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya seperti kopi, 

kayu lapis, lada, cokelat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komoditas ini 

berada di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappeti). Bappeti memiliki wewenang yang sangat luas dan pada 

dasarnya diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas 

keuangan, dan perlindungan kepada nasabah. 

Dalam derivatif keuangan terdapat tiga jenis instrumen yang penting 

yaitu Futures/Forward, Opsi, dan Swap. Salah satu produk derivatif yang 

paling diminati yaitu derivatif berbasis futures (kontrak berjangka) yang 

merupakan kontrak terstandarisasi dalam hal jumlah, kualitas, waktu dan 

tempat penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa dan disesuaikan ke 

pasar setiap hari, tetapi penyerahan fisik dari aktiva yang mendasari 

sebenarnya tidak pernah terjadi. 
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Kontrak berjangka atau juga dikenal dengan sebutan futures contract 

merupakan suatu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak (pembeli dan 

penjual) untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah asset/komoditi 

dalam jumlah, harga dan batas waktu tertentu. Dalam Kontrak Berjangka, 

terdapat terminology penting yang perlu diperhatikan, antara lain tanggal 

yang ditetapkan untuk melakukan transaksi atau disebut dengan settlement 

date atau delivery date. Sedangkan harga yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi disebut dengan 

futures price. 

Seorang investor harus dapat memahami spesifikasi kontrak yang ada, 

karena dalam perdagangan ini mempunyai sedikit perbedaan dengan 

perdagangan pada instrumen yang ada di bursa. Seorang investor harus dapat 

memahami konsep mengenai harga instrinsik dari Kontrak Berjangka Indeks 

Saham. Jika hasil dari harga intrinsik lebih kecil dari harga pasar 

(overvalued), maka posisi yang harus dilakukan oleh investor adalah posisi 

jual (short position) demikian sebaliknya jika hasil dari harga intrinsik lebih 

besar dari harga pasar (undervalued), maka posisi yang harus dilakukan oleh 

investor adalah posisi beli (long position). 

Investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan pengembalian 

tinggi, tetapi tidak menyukai adanya risiko. Tingkat pengembalian yang 

tinggi, akan selalu diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Setiap investasi 

mempunyai karakteristik tertentu, secara umum dikatakan bahwa High 

Return High Risk and Low Return Low Risk. Semakin tinggi potensi 
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keuntungan juga akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat risiko dan 

sebaliknya, semakin rendah potensi keuntungan maka akan semakin rendah 

pula risikonya (Zubir, 2011:1). 

Tujuan investor menggunakan kontrak berjangka adalah karena 

dengan kontrak berjangka atau future investor bisa langsung memonitor 

investasinya secara langsung. Artinya, investor bisa memantau secara 

langsung perkembangan investasinya kapanpun dan dimanapun. Sedangkan 

tujuan investor menggunakan Kontrak Berjangka Indeks LQ45 antara lain: 

untuk melindungi nilai asset yang dimilikinya (hedging), untuk memperoleh 

keuntungan akibat adanya pergerakan harga (speculator). 

Gejolak pasar yang terjadi akibat adanya perdagangan Kontrak 

Berjangka akan berpengaruh pada kestabilan pasar. Pasar yang sangat 

fluktuatif cenderung tidak stabil sehingga menyebabkan semakin besarnya 

ketidakstabilan dalam pengembalian dan semakin besarnya risiko yang 

dihadapi investor. Besarnya risiko dan tingkat pengembalian menjadi faktor 

yang sangat penting bagi investor dalam memutuskan apakah ia akan 

menanamkan dana yang dimilikinya atau tidak. Oleh karena itu, investor 

harus mengetahui informasi tentang pasar termasuk mengetahui harga yang 

wajar untuk melakukan lindung nilai. Kapitalisasi pasar dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Kapitalisasi Pasar Kontrak Berjangka Indeks LQ45  

Tahun 2007-2010 

 

Tahun 
Kapitalisasi Pasar 

(Milyar Rupiah) 

2007 Rp 1.381.086,13 

2008 Rp    710.394,70 

2009 Rp 1.569.639,86 

2010 Rp 2.119.963,65 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2014 

Kapitalisasi pasar pada tahun 2008 untuk Kontrak Berjangka Indeks 

LQ45 sebanyak Rp 710.394,70 milyar mengalami penurunan sebesar 48,56% 

yaitu sebanyak Rp 670.691,43 milyar dibandingkan pada tahun 2007 yaitu 

sebesar Rp 1.381.086,13 milyar. Total kapitalisasi pasar pada tahun 2009 

mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai 120,95%, dari Rp 

710.394,70 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp 1.569.639,86 milyar pada 

tahun 2009. Pada tahun 2010 juga terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu 

sebesar 35,06% dari tahun 2009, dari Rp 1.569.639,86 milyar pada tahun 

2009 menjadi Rp 2.119.963,65 pada tahun 2010 (Bursa Efek Indonesia: 

2014). 

Alasan dipilihnya produk derivatif Kontrak Berjangka Indeks LQ45 

adalah karena Kontrak Berjangka Indeks LQ45 dianggap representatif. 

Komposisi saham yang tergolong di dalamnya mempunyai kapitalisasi pasar 

sebesar 79 hingga 80 persen dari total kapitalisasi saham di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini bisa dipahami mengingat Kontrak Berjangka Indeks LQ45 

merupakan indeks yang cukup menentukan yang dibentuk oleh Bursa Efek 

Indonesia dan dikenal oleh kalangan investor. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kondisi harga 

Kontrak Berjangka Indeks LQ45 yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2013?”. 

 

C. Batasan Masalah 

Penentuan batasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dari yang 

sudah ditentukan. Batasan masalah dalam penelitian ini menggunakan 

periode penelitian 2011 sampai 2013. Data yang digunakan adalah data 

penutupan setiap bulan dari Indeks LQ45, data penutupan setiap bulan 

Kontrak Berjangka Indeks LQ45, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi harga 

Kontrak Berjangka Indeks LQ45 yang diperdagangkan di BEI pada tahun 

2011-2013 berada pada kondisi harga  overvalued atau undervalued. 
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b. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagi investor yang melakukan perdagangan Kontrak Berjangka 

Indeks LQ45 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar 

Kontrak Berjangka Indeks. 

2. Bagi hedger Kontrak Berjangka Indeks LQ45,  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menghilangkan atau mengurangi resiko pasar yang berkaitan 

dengan posisi yang akan diambil dalam bisnis di pasar Kontrak 

Berjangka Indeks. 

3. Bagi spekulan pada perdagangan Kontrak Berjangka Indeks LQ45, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam melakukan transaksi kontrak berjangka untuk mencari 

keuntungan jangka pendek di pasar Kontrak Berjangka Indeks. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

kajian, pertimbangan, dan pengembangan kearah yang lebih baik bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


