
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rosita (2010) pada periode 

penelitian 2007-2009 dengan objek penelitian Indeks LQ45. Kesimpulan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi harga Kontrak Berjangka Indeks 

LQ45 80,55% berada dalam kondisi undervalued dan Kontrak Berjangka 

Indeks LQ45 yang berada dalam kondisi overvalued sebesar 19,45%. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan investasi pada Kontrak Berjangka Indeks 

Investasi merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, baik untuk saat 

ini maupun di masa yang akan datang dengan cara membeli suatu asset 

yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan 

nilai yang lebih tinggi. Arus investasi yang masuk melalui pasar modal 

dan pasar uang mulai menggairahkan kondisi ekonomi Indonesia. 

Instrumen-instrumen investasi baru mulai ditawarkan di pasar modal 

dengan tujuan mengakomodasikan tingkat pengembalian dan risiko 

tertentu yang dikehendaki oleh para investor. Suatu hal yang wajar jika 

investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah 

diinvestasikan. 
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Sebelum menginvestasikan dananya investor melakukan analisis 

terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Investor juga 

berkepentingan atas informasi yang berhubungan dengan kondisi atau 

kinerja keuangan perusahaan sebagai pedoman untuk melakukan investasi, 

agar dana yang diinvestasikan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah 

di masa mendatang dalam bentuk dividen atau capital gain. Menurut 

Eduardus Tandelilin (2001:183), dalam penilaian saham dikenal 3 jenis 

nilai, yaitu: 

a. Nilai buku 

Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten). 

b. Nilai pasar 

Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh 

harga saham tersebut di pasar. 

c. Nilai intrinsik atau teoritis 

Nilai intrinsik atau teoritis merupakan nilai saham yang sebenarnya 

atau seharusnya terjadi. 

Dalam hal ini investor dan analis sekuritas menghubungkan antara 

nilai intrinsik dengan nilai pasar saham saat ini untuk menilai apakah 

harga saham yang ditawarkan emiten sesuai dengan harga yang wajar, 

murah (undervalued), atau lebih mahal (overvalued). Jika nilai intrinsik 

lebih besar dari nilai pasar saham, maka harga saham tersebut dinilai 

undervalued. Dalam kondisi ini sebaiknya dilakukan pembelian atau 
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ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Jika nilai intrinsik lebih kecil 

daripada nilai pasar saham, maka harga saham tersebut dinilai overvalued. 

Dalam kondisi ini, sebaiknya dilakukan penjualan pada saham yang telah 

dimiliki. Jika nilai intrinsik sama dengan nilai pasar saham, maka saham 

tersebut dinilai wajar dan biasanya transaksi cenderung tidak ada untuk 

saham tersebut (Husnan, 2003:278). 

Ada dua faktor yang paling dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan investasi, yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Pada dasarnya 

investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan pengembalian 

tinggi, tetapi tidak menyukai adanya risiko. Tingkat pengembalian yang 

tinggi, akan selalu diikuti oleh risiko yang tinggi. Jadi, tidaklah tepat 

bahwa tujuan investasi adalah untuk mendapat tingkat pengembalian yang 

setinggi-tingginya, karena hal ini akan diikuti oleh resiko yang tinggi pula. 

Ketidakpastian yang tinggi akan membingungkan informasi 

investor. 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 keuntungan juga akan diikuti dengan semakin 

tingginya tingkat risiko dan sebaliknya, semakin rendah potensi 

keuntungan maka akan semakin rendah pula risikonya (Zubir, 2011:1). 
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Keputusan investasi dalam Kontrak Berjangka di pasar derivatif 

bisa menjadi alternatif yang cukup menarik dan banyak dipilih oleh 

investor. Investasi yang dilakukan pada asset keuangan menyebabkan 

investor dapat menggunakan instrumen yang sesuai dengan preferensinya 

terhadap risiko akan memiliki perilaku yang berbeda. Salah satu 

keunggulan investasi pada Kontrak Berjangka Indeks Saham adalah 

adanya mekanisme margin trading, investor berkeinginan mengikuti 

transaksi Kontrak Berjangka Indeks Saham dalam hal ini disyaratkan 

menyetorkan sejumlah margin jaminan pada saat mengikuti transaksi. 

Margin tersebut hanya berfungsi sebagai dana jaminan agari investor yang 

terlibat transaksi tetap memenuhi komitmennya dan dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya jika diperlukan. 

Mekanisme ini menunjukkan posisi saldo keuangan pada neraca 

transaksi investor hanya akan di kredit atau di debet sebesar nilai 

keuntungan/kerugian yang timbul akibat adanya selisih nilai transaksi 

yang terjadi pada saat pembukaan kontrak dan nilai transaksi pada saat 

penutupan kontrak. Oleh karena itu, capital gain/capital loss yang terjadi 

akibat adanya suatu kegiatan transaksi hanya akan menambah atau 

mengurangi nilai saldo margin investor. Manfaat lain dari sistem ini adalah 

investor dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan dana sebesar nilai 

transaksi seluruhnya, namun hanya sekian persen nilai total transaksi. 

Karakteristik Kontrak Berjangka Indeks Saham yang 

diperdagangkan di bursa adalah sebagai berikut: (a) daily resettlement 
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(penentuan harga setiap hari) dan penempatan margin sejumlah kecil 

deposito diperlukan; (b) penjual dan pembeli harus bertemu; (c) ukuran 

kontrak dan tanggal penyerahan telah terstandarisasi; (d) spekulasi publik 

yang berkualitas; dan (e) mayoritas Kontrak Berjangka ditutup lewat 

reversing trade sehingga penyerahan tidak pernah dilakukan (Kuncoro, 

2001:140). 

2. Faktor penentu harga Kontrak Berjangka Indeks 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, oleh 

karena itu investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 

harga saham dapat berasal dari internal maupun eksternal. Adapun factor 

internalnya antara lain adalah laba perusahaan, pertumbuhan aktiva 

tahunan, likuidasi, nilai kekayaan total, dan penjualan. Sementara itu, 

faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah dan dampaknya, 

pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan 

sentiment pasar, dan penggabungan usaha. 

Hal utama yang perlu dipahami dalam Kontrak Berjangka adalah 

bagaimana menentukan harga Kontrak Berjangka. Dalam penentuan harga 

Kontrak Berjangka, harus diperhatikan strategi yang dipakai oleh pihak-

pihak yang terlibat transaksi dalam Kontrak Berjangka. Ada tiga factor 

utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga Kontrak Berjangka 

yang wajar, yaitu (1) harga asset yang menjadi dasar (underlying asset) di 

pasar; (2) yield yang bisa diperoleh sampai dengan settlement date; dan (3) 
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tingkat suku bunga untuk meminjam atau menabung dana sampai dengan 

settlement date (Tandelilin, 2001:311). 

Tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dalam pemegangan-pemegangan Kontrak 

Berjangka, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi Kontrak Berjangka meminjam sejumlah dana untuk memenuhi 

margin minimal yang harus dipertahankan (maintence margin), yang telah 

melewati batas minimum atau menabung kelebihan dana yang 

diperolehnya dari maintence margin. Menurut maintence margin 

requirement, investor harus menjaga rekening ekuiti sama atau lebih besar 

dari presentasi tertentu dalam jumlah yang didepositokan sebagai initial 

margin (Sharpe dkk, 1999:258). 

3. Model penentuan harga Kontrak Berjangka Indeks 

Penemuan harga sejati dalam hal ini merupakan proses terjadinya 

harga suatu aktiva untuk harga mana seseorang bersedia membelinya dan 

orang lain bersedia menjual aktiva pada harga tersebut. Untuk memahami 

Kontrak Berjangka, investor harus dapat memahami model dasar dalam 

penentuan harga Kontrak Berjangka. Berikut adalah model-model 

penentuan Kontrak Berjangka (Hull, 2000:55) antara lain: 

a. Kontrak Berjangka yang tidak memberikan income 

Model ini merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah asset 

investasi (underlying asset) yang tidak memberikan pendapatan 

(income) kepada pemegangnya. Adakalanya pihak perusahaan tidak 
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memberikan pendapatan atas saham dengan tujuan untuk 

meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan. Investor harus 

memperhatikan notasi-notasi yang digambarkan dalam formula 

berikut: 

      
   

Keterangan: 

F0  = harga kontrak berjangka bulan ke-n 

S0  = harga aset 

e   = bilangan n natural (2,71828) 

r   =  tingkat suku bunga bebas risiko 

T  = jangka waktu kontrak (0,0833) 

b. Kontrak Berjangka untuk asset yang memberikan cash income 

Model ini digunakan untuk asset yang memberikan pendapatan 

(income) tunai yang dapat diprediksi secara sempurna, contohnya 

adalah kontrak obligasi yang dapat menghasilkan kupon secara pasti 

tiap tahunnya. Seperti halnya Kontrak Berjangka yang tidak 

memberikan pendapatan, investor juga perlu memahami notasi-notasi 

yang digambarkan dalam formula berikut: 

             

c. Kontrak Berjangka untuk asset yang memberikan yield 

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor 

dalam mengambil keputusan. Banyak sekali informasi dimanfaatkan di 

pasar modal, salah satunya adalah pengumuman deviden. Indeks 
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saham merupakan harga sebuah asset investasi yang memberikan 

deviden. Asset investasi tersebut merupakan portofolio saham yang 

mendasari indeks dan deviden diberikan oleh asset investasi sebagai 

keuntungan yang akan diterima oleh pemegang portofolio. Jika q 

adalah nilai deviden, maka harga Kontrak Berjangka diformulasikan 

sebagai berikut: 

      
       

Keterangan: 

q = nilai deviden 

Jika harga spot  yang akan datang bisa diramalkan secara pasti, 

maka tidak ada alasan bagi orang untuk menjadi penjual atau pembeli 

suatu Kontrak Berjangka. Terdapat 2 cara terjadinya Kontrak 

Berjangka dalam dunia yang penuh kepastian. Pertama, harga 

pembelian Kontrak Berjangka akan tepat sama dengan ekspektasi 

harga spot (yang diramalkan) pada tanggal penyerahan, ini berarti 

bahwa pembeli atau penjual tidak akan bisa mendapat keuntungan dari 

adanya pasar Kontrak Berjangka.  

Kedua, harga beli tidak akan berubah ketika tanggal 

penyerahan mendekat. Akhirnya, tidak ada margin yang diperlukan 

karena tidak ada kemungkinan terjadi perubahan harga yang tidak 

menguntungkan. Jika harga spot yang akan datang tidak bisa 

diramalkan secara pasti, berarti tingkat ketidakpastian sangat tinggi. 
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Berdasarkan hal ini, harga Kontrak Berjangka bisa dihubungkan 

dengan ekspektasi harga tunai. 

a. Hipotesa Ekspektasi 

Harga beli dari suatu Kontrak Berjangka sama dengan 

konsensus ekspektasi dari harga spot pada tanggal penyerahan, 

sehingga: Pf = Ps, yang dimaksud Pf adalah harga pembelian kini dari 

Kontrak Berjangka dan Ps adalah ekspektasi harga spot dari asset pada 

tanggal penyerahan. Jika ekspektasi ini benar, maka spekulan tidak 

bisa mengharapkan untung atau rugi dari posisi di pasar Kontrak 

Berjangka, posisi long atau posisi short. 

Spekulan yang mengambil posisi long dalam Kontrak 

Berjangka setuju untuk membayar Pf pada tanggal penyerahan untuk 

suatu asset jika diharapkan bernilai Ps pada waktu itu. Jadi, spekulan 

dengan posisi long mengharapkan laba sebesar Ps – Pf yang sama 

dengan nol. Sebaliknya, spekulan dengan posisi short akan menjual 

suatu asset dengan harga Pf dan akan mengharapkan untuk mengambil 

posisi yang berlawanan pada tanggal penyerahan. Jadi, spekulan yang 

memegang posisi short akan mengharapkan laba sebesar Pf Ps yang 

juga sama dengan nol. 

Hipotesa ekspektasi sering dipertahankan bahwa spekulan tidak 

membedakan risiko dan akan gembira mengakomodasikan hedger 

dengan tanpa kompensasi dalam bentuk premium risiko. Alasan untuk 

tidak membedakan risiko ada kaitan dengan kepercayaan bahwa 
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dampak dari posisi Kontrak Berjangka khusus dalam risiko dari 

portofolio yang terdiversifikasi meliputi berbagai tipe dan asset akan 

sangat kecil. Spekulan yang memegang portofolio yang terdiversifikasi 

mungkin bersedia untuk mengambil risiko dari hedger dengan sedikit 

(jika ada) kompensasi dalam bentuk premium risiko. 

b. Normal Backwardation 

Menurut John Maynard Keynes (dalam Sharpe, 1999:267), 

“Dalam kesetimbangan, hedger ingin mengambil posisi long dalam 

Kontrak Berjangka, dan karena itu akan menarik spekulan untuk 

mengambil posisi long dalam Kontrak Berjangka.” Karena risiko ini 

berasosiasi dengan posisi long, akan menarik spekulan dengan 

membuat ekspektasi return dari posisi long lebih besar dari tingkat 

bunga bebas risiko. Ini membutuhkan harga Kontrak Berjangka kurang 

dari ekspektasi harga spot, sehingga: Pf < Ps. 

Spekulan yang membeli Kontrak Berjangka pada harga Pf 

berharap akan bisa menjual pada (atau dekat) pada tanggal penyerahan 

pada harga yang lebih tinggi dari Ps. Hubungan antara harga Kontrak 

Berjangka dan ekspektasi harga spot disebut sebagai normal 

backwardation dan disimpulkan bahwa harga dari Kontrak Berjangka 

dapat diharapkan naik dalam periode kontrak tersebut. 

c. Normal Contango 

Suatu hipotesa berlawanan menyatakan bahwa dalam 

kesetimbangan, hedger ingin memegang posisi long dalam Kontrak 
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Berjangka dan karena itu mereka akan menarik speculator untuk 

memegang posisi short dalam Kontrak Berjangka. Karena ada risiko 

dengan memegang posisi short, maka dihipotesakan bahwa hedger 

akan berusaha menarik spekulan dengan membuat ekspektasi return 

dari posisi short lebih besar dari tingkat bunga bebas risiko. Hal ini 

memerlukan harga Kontrak Berjangka untuk lebih besar dari 

ekspektasi harga spot, sehingga: Pf > Ps. 

Spekulan yang ingin menjual posisi short Kontrak Berjangka 

pada harga Pf, akan mengharapkan membeli kembali pada (atau dekat) 

tanggal penyerahan dengan harga yang lebih rendah, Ps. Hubungan 

antara harga Kontrak Berjangka dan ekspektasi harga spot ini disebut 

dengan Normal Contango dan menyimpulkan bahwa harga suatu 

Kontrak Berjangka dapat diharapkan turun dalam jangka waktu 

kontrak tersebut. 

4. Efisiensi Pasar Kontrak Berjangka Indeks Saham 

Pentingnya peranan pasar yang efisien memastikan agar harga 

sekuritas tidak menggelambung liar tanpa alasan yang jelas dan 

memungkinkan pasar member respon yang cepat berdasarkan informasi 

yang simetri. Menurut Joseph (dalam Yuliana, 2010:64) mengemukakan 

bahwa “Dalam ekonomi pasar, harga adalah faktor penting dalam 

membangun kepercayaan. Harga berfungsi sebagai sinyal yang menuntun 

alokasi sumber daya. Maka keputusan yang berdasarkan harga tersebut 
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adalah keputusan yang sehat, sumber daya akan dialokasikan dengan baik 

dan perekonomian akan tumbuh”. 

Pengambilan keputusan investasi saham di pasar modal diperlukan 

informasi yang relevan, sehingga informasi menjadi semakin penting dan 

memegang peranan penting. Secara teoritis informasi membentuk 

terjadinya harga sekuritas yang diperdagangkan. Informasi yang 

diperlukan ini berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan saham 

itu sendiri, antara lain berapa besar return dan risiko atas saham yang akan 

dibeli. Apabila semakin banyak orang yang ingin membeli saham, maka 

harga saham akan cendurung naik dan begitu pula sebaliknya, semakin 

banyak orang ingin menjual saham tersebut, maka harga saham akan 

cenderung bergerak turun. 

Suatu pasar modal akan berperan secara optimal apabila dapat 

memenuhi dua syarat utama yaitu pasar harus efisien dan adanya 

perlindungan bagi investor yang memadai sehingga dunia usaha dapat 

memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi 

usahanya. Pasar modal dikatakan efisien jika harga suatu sekuritas 

mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat serta mencerminkan 

penilaian investor terhadap prospek laba perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersedian 

informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan 

informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam 
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pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. 

Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan 

efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market). Sedang 

pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan 

efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). 

Efisiensi pasar modal tergantung pada kondisi tertentu, terutama 

volume perdagangan. Pasar dengan volume perdagangan yang relative 

kecil menyulitkan investor untuk bereaksi terhadap informasi baru dan 

memudahkan bagi pedagang besar untuk memanipulasi karena adanya 

channel informasi. Sesuai dengan konsep dasar efisiensi dan kondisi ideal 

pasar efisien, maka pasar modal yang efisien secara informasional dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan menurut Fama (dalam 

Jogiyanto, 2013:519) yaitu: 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga 

dari sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi 

masa lalu. Informasi masa lalu merupakan informasi yang sudah 

terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori 

langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa 

lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara 

bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang 
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efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi 

masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.  

b. Efisiensi pasar bentuk setengah lemah (semistrong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi 

yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Teori ini 

memberikan tekanan pada kecepatan informasi yang diterima para 

pemodal, artinya informasi tersebar dan diterima oleh para pemodal 

pada waktu yang hamper bersamaan, sehingga harga secara langsung 

dan cepat melakukan penyesuaian. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi 

yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam 

bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grub dari investor 

yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) 

karena mempunyai informasi privat. 

Tujuan Fama (dalam Jogiyanto, 2013:522) membedakan ke dalam tiga 

macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian 

empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa 

tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk 
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setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. 

Hal ini menunjukkan bahwa bila ada sangkalan dari efisiensi pasar bentuk 

lemah maka sangkalan tersebut berlaku juga baik pada efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat maupun pasar efisien bentuk kuat. Jika pasar tidak efisien 

dalam bentuk lemah, dengan sendirinya pasar tidak efisien dalam bentuk 

setengah kuat ataupun bentuk kuat maupun bentuk lemah. 

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara 

keputusan. Efisiensi pasar perlu juga dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku 

pasar dalam mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Efisiensi 

pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

menurut Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. 

Perbedaannya adalah, jika efisiensi pasar secara informasi hanya 

mempertimbangkan sebuah faktor saja yaitu ketersediaan informasi, maka 

efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor yaitu 

ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel 

yang terkait dalam masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah 

dan kajian pustaka. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dan 

teori yang dibahas, maka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

penilaian harga Kontrak Berjangka Indeks LQ45 dapat dilihat pada Gambar 

2.1 
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Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dalam penentuan harga kontrak berjangka harus dipertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga asset untuk menganalisis penilaian 

harga kontrak berjangka. Terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penentuan Harga Kontrak Berjangka yang wajar, yaitu (1) harga asset yang 

menjadi dasar (underlying asset) di pasar; (2) yield yang bisa diperoleh sampai 

dengan settlement date; dan (3) tingkat suku bunga untuk meminjam atau 

menabung dana sampai dengan settlement date. 

Model penentuan harga kontrak berjangka sendiri terdiri dari harga 

pasar dan harga intrinsik. Jika harga intrinsik sama dengan harga pasar maka 

kondisi tersebut menunjukkan kewajaran. Sedangkan apabila harga intrinsik 

lebih besar dari harga pasar (undervalued) atau harga intrinsik lebih kecil dari 

harga pasar (overvalued) maka kondisi tersebut menunjukkan ketidakwajaran. 

Faktor-faktor Penentu Harga Saham 

1. Harga asset yang menjadi dasar di pasar. 

2. Yield yang bisa diperoleh sampai dengan  settlement date. 

3. Tingkat suku bunga untuk meminjam atau menabung dana 

sampai dengan settlement date. 

Penilaian Harga Saham 

 HI = HP, maka Fairvalued 

 HI > HP, maka Undervalued 

 HI < HP, maka Overvalued 

Keputusan Investasi: 

 Undervalued   →  Posisi Beli 

 Overvalued     →  Posisi Jual 
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Hal tersebut dapat membantu investor dalam mengambil keputusan, jika harga 

Kontrak Berjangka berada pada posisi overvalued maka keputusan yang harus 

diambil investor adalah posisi jual, sedangkan jika harga Kontrak Berjangka 

pada posisi undervalued maka keputusan yang harus diambil investor adalah 

posisi beli. 

 


