
BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini akan dibahas mengenai latar belakang dilakukan penelitian,

ruang lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, manfaat

penelitian, metodologi penelitian, dan tinjauan pustaka yang digunakan. Setelah

itu diuraikan juga batasan-batasan masalah yang digunakan dalam melakukan

penelitian. Pada akhir bab ini juga dijelaskan sistematika yang digunakan dalam

penulisan laporan Tugas Akhir.

1.1 Latar Belakang

Pairs Trading merupakan sebuah strategi statistical arbitrage yang sangat

terkenal. Pairs trading pertama kali dipopulerkan pada pertengahan tahun 1980-an

oleh seorang analis dari Wall Street bernama Nunzio Tartaglia yang bekerja di

Morgan Stanley. Nunzio membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari ahli-ahli

dalam bidang matematika, fisika, dan komputer. Kelompok ini memiliki misi

untuk mengembangkan strategi arbitrase kuantitatif menggunakan statistik dengan

sistem trading otomatis. Penjelasan paling sederhana mengenai pairs trading

adalah trading sekuritas secara berpasangan. Proses pairs trading dimulai dengan

mengidentifikasi pasangan sekuritas yang harganya cenderung bergerak bersama.

Setelah pasangan sekuritas telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah

membentuk portfolio. Portfolio dibentuk dengan membeli saham yang relatif

under-valued dan menjual saham yang relatif over-valued. Ketika terjadi anomali

pada hubungan antara kedua saham, perdagangan portfolio tersebut akan

dilakukan. Ide dari dilakukannya perdagangan portfolio ini adalah bahwa anomali

tersebut akan hilang dengan sendirinya atau akan ada koreksi dari mispricing di

masa mendatang. [17]

1



Pairs trading penting untuk diketahui oleh para investor karena melakukan

pairs trading dapat memberikan berbagai macam keuntungan. Pembentukan

portfolio harus menggunakan rasio yang seimbang antara posisi long dan short

sehingga dapat terjadi efek hedging. Hedging akan melindungi posisi investor

terhadap resiko tertentu. Selain itu, fitur yang menarik dari pairs trading adalah

kemampuannya untuk tetap menghasilkan profit tidak bergantung pada kondisi

pasar. Profit yang didapat dengan pairs trading tidak ditentukan oleh pergerakan

arah pasar, melainkan oleh hubungan antara kedua saham di dalam portfolio

tersebut. Pairs trading juga menghilangkan directional risk, yaitu resiko yang

melibatkan tereksposnya posisi investor terhadap arah pergerakan harga. Misalnya,

posisi long terekspos kepada resiko bahwa harga saham akan turun, dan posisi

short terekspos kepada resiko bahwa harga saham akan naik. Dalam pairs trading,

sekuritas kedua digunakan sebagai pelindung bagi yang pertama, dengan demikian

pairs trading dapat menghilangkan directional risk. Dari semua keuntungan pairs

trading, terdapat kelemahan yang harus diperhatikan oleh investor. Kelemahan

yang paling terlihat jelas adalah biaya trading. Pada setiap trading dilakukan,

maka biaya dan komisi yang dibayarkan pun menjadi 2 kali lipat. Maka komisi

harus diperhitungkan; apakah profit masih dihasilkan setelah memperhitungkan

biaya dan komisi untuk melakukan strategi pairs trading. Teknik pairs trading

paling efisien digunakan oleh investor yang memiliki kapital besar, memiliki

kemampuan untuk memasuki posisi yang besar, dan memiliki kemauan untuk

mengambil posisi leverage.

Penelitian yang dilakukan terhadap pairs trading tergolong cukup banyak,

seperti Gatev et al, Vidyamurthy, Do and Faff, Ramos-Raquena et al, dan masih

banyak lagi. Para cendekiawan mencoba untuk menemukan pairs yang paling

efisien dan menghasilkan untung paling banyak [4], [6], [3], membandingkannya

dengan indeks saham [16], dan bahkan membandingkan antar strategi
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pembentukan pairs [9]. Sedangkan di Indonesia sendiri, pairs trading dengan

menggunakan saham masih jarang, yang biasa dilakukan adalah pairs trading

dengan menggunakan nilai tukar mata uang. Misalkan seperti EUR/USD,

GBP/USD, USD/JPY.

Konsep dari Pairs trading sendiri cukup sederhana: langkah pertama adalah

mencari dua saham yang harganya cenderung bergerak sama secara historis.

Setelah didapatkan pasangan saham tersebut, kemudian ketika spread antara

keduanya membesar (diverge), maka strategi akan dijalankan dengan mengambil

posisi short saham yang harganya cenderung over-valued dan long saham yang

harganya cenderung under-valued. Untuk menentukan apakah sebuah saham

over-valued atau under-valued hanya dapat dilakukan jika nilai sekuritas yang

sesungguhnya diketahui. Namun mengetahui nilai sekuritas yang sesungguhnya

ternyata sulit untuk dilakukan. Pairs trading mencoba untuk menyelesaikan

masalah ini dengan menggunakan ide Relative Pricing; yaitu, jika dua sekuritas

memiliki karakteristik yang sama, maka harga keduanya haruslah kurang lebih

sama. Perlu dicatat bahwa relative pricing tidak mengatakan berapa harga kedua

saham tersebut secara tepat. Namun yang pasti nilai yang diberikan kepada dua

sekuritas tersebut harus sama, sehingga The Law of One Price dapat diaplikasikan.

Pada suatu saat akan terjadi anomali dimana pergerakan harga berubah ke arah

yang berlainan. Kondisi anomali tersebut akan menghasilkan spread. Dengan

adanya mean reverting, teori ini menyatakan bahwa spread antar keduanya akan

mengecil (converge). Dengan demikian, profit dari melakukan arbitrase dapat

dihasilkan.

Pada gambar 1.1 merupakan contoh antara dua sekuritas yang dapat menjadi

calon pairs yang cocok karena pergerakan harganya cenderung bersamaan dan

memperlihatkan adanya mean reversion.

Beberapa pertanyaan klasik yang harus dijawab ketika mengembangkan

3



Source: www.tradingview.com

Gambar 1.1 Contoh pergerakan harga dua sekuritas yang dapat menjadi kandidat pairs

strategi Pairs Trading adalah (1) bagaimana mengidentifikasi trading pairs, (2)

seberapa jauh yang dibutuhkan untuk kedua saham secara bersamaan bergerak

menjauhi equilibrium sehingga posisi trading dapat dilakukan, (3) kapan posisi

trading harus ditutup.

Pusat permasalahan dalam strategi pairs trading adalah bagaimana cara yang

paling efektif untuk mengidentifikasi sepasang sekuritas yang memiliki nilai yang

cenderung sama secara historis. Ada beberapa metode yang digunakan untuk

menentukan sepasang aset, diantaranya adalah: Minimum Distance, cointegration,

copula, stationarity of price ratio, dan lain-lain.

Sebelumnya, penelitian mengenai pairs trading sudah dimulai oleh Gatev et

al [6] yang menggunakan Minimum Distance Method. Kemudian Do and Faff [3]

menunjukkan bahwa hasil penelitian Gatev sudah menurun seiring berjalannya

waktu. Pembentukan pairs dengan strategi distance mengeksploitasi hubungan

antar pasangan hanya sebatas tingkat harga. Pendekatan ini memiliki keuntungan

yaitu tidak terekspos kepada model mis-specification dan mis-estimation.

Kemudian Wang [18] melakukan penelitian dengan menggunakan correlation.

Penelitian ini dilakukan dengan backtesting tiga tipe pengukuran terhadap
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sebanyak mungkin pairs. Kesimpulan yang paling penting dari penelitian Wang

mengatakan bahwa perbedaan pengukuran korelasi statistik pada

triggering-mechanisms akan menghasilkan perbedaan penting mengenai resiko

dan return. Masalah lain yang harus ditekankan mengenai correlation-based pairs

trading adalah frekuensi data yang digunakan. Faktanya, korelasi merupakan

pengukuran jangka pendek karena didasarkan kepada return. Implikasi dari fakta

tersebut adalah semakin banyak frekuensi trading yang dilakukan, semakin

mungkin strategi ini bekerja dengan baik dan memberikan potensi profit yang lebih

banyak. Namun kedua pendekatan klasik diatas tidak menjamin satu properti

statistik yang paling penting dan fundamental untuk pairs trading yang

menghasilkan profit, yaitu mean reversion [16]. Sedangkan metode yang paling

terkenal, diperkenalkan oleh Engle dan Granger [4], cointegration menunjukkan

tipe-tipe dinamika co-movement yang berbeda. Cointegration tidak mengacu

kepada pergerakan returns, tetapi kepada pergerakan harga aset, nilai tukar mata

uang, dan suku bunga. Cointegrated pair of securities memiliki hubungan yang

stasioner dan stabil dalam jangka panjang. Namun mean reversion tidak langsung

terimplikasi dari hubungan yang stasioner ini. Properti mean reversion terlihat

ketika adanya deviasi dari ekuilibrium yang terjadi dan deviasi tersebut kembali

seiring berjalannya waktu. Untuk mendapatkan sebuah cointegrated pairs dari dua

sekuritas yang independen adalah hal yang jarang dapat terpenuhi. Kesulitan

dalam mendapatkan pairs dikarenakan cointegrated pairs membutuhkan kondisi

yang sangat kuat, terlebih jika mempertimbangkan jangka waktu yang panjang

karena dapat terjadi sebuah kejadian yang mempengaruhi satu sekuritas namun

tidak mempengaruhi yang lainnya. Kemudian Ramos-Requena et al melakukan

penelitian dengan hurst exponent.Hurst exponent dapat digunakan sebagai

pengukuran mean reversion: semakin rendah nilai Hurst exponent, semakin besar

derajat mean reversion yang dapat diharapkan.
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Dalam tulisan ini, akan membandingkan hasil return antara metode distance

method, cointegration, dan hurst exponent dalam pembentukan pairs untuk mencari

metode yang paling efektif. Kemudian akan melakukan perbandingan sebelum dan

sesudah memasukkan biaya transaksi dalam strategi ini. Pemilihan ketiga metode

ini dikarenakan menurut para peneliti seperti [19] dan [14], distance method dan

cointegration adalah dua metode yang paling pertama dipopulerkan dan merupakan

metode utama yang digunakan dalam melakukan pairs trading. Sedangkan untuk

hurst exponent baru terdengar pada pertengahan 2017.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penting untuk menggambarkan

kembali suatu sifat jaringan di pasar saham. Maka terdapat rumusan masalah

untuk penelitian ini sebagai berikut.

1. Strategi apakah yang paling efektif untuk digunakan dalam Pairs Trading?

2. Apakah Statistical Arbitrage dapat dilakukan di pasar saham Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Membuktikan apakah pairs trading dapat dilakukan di Indonesia.

2. Membandingkan metode yang paling efektif untuk melakukan pairs trading

antara distance method, cointegration, dan hurst exponent.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan dilihat dari dua sisi yaitu

secara teoritis dan praktis.

• Secara teoritis adalah sebagai berikut.

– Membantu penelitian selanjutnya dalam mengembangkan metode yang

lebih efektif untuk melakukan pairs trading di Indonesia.

– Menentukan apakah pairs trading dapat dilakukan di Indonesia atau

tidak.

• Secara praktis adalah sebagai berikut.

– Membantu investor dalam pembentukan portfolio. Dengan strategi pairs

trading, terjadi semacam pengontrolan resiko. Apabila ada 2 saham

yang cenderung bergerak bersama-sama, maka dapat menentukan posisi

long dan short yang tepat sehingga dapat menghasilkan efek hedging

dalam portfolio investor.

– Membentuk portfolio yang menghasilkan untung, yang tidak

bergantung kepada arah bergeraknya pasar, namun bergantung kepada

hubungan diantara kedua saham.

1.5 Batasan Masalah

Pada penulisan ini, terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk

permasalahan diatas, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup penelitian ini hanya pada lingkup saham di Indonesia.
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2. Daftar saham yang digunakan merupakan saham-saham yang masuk ke

dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sudah IPO sebelum

masing - masing pembentukan periode. Data yang dapat digunakan harus

memiliki kelengkapan data minimal 90% dan tidak ada harga yang kosong

selama 10 hari secara konsekutif.

3. Diasumsikan bahwa short-sell dapat dilakukan secara bebas di Indonesia

4. Metode cointegration hanya menggunakan model dari Engle dan Granger [4]

5. Metodologi yang digunakan bersifat backtest, dan pembentukan pairs hanya

dilakukan dua kali pada dua jangka waktu yang berbeda untuk menguji

metode yang digunakan.

6. Pada penelitian ini tidak dilakukan analisa fundamental sebelum

pembentukan pairs untuk memudahkan penelitian ini.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ditentukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengambil dan membersihkan data harga saham harian

2. Membentuk pairs pada dua periode pembentukan pairs berdasarkan yiga

metode: minimum distance, cointegration, dan Hurst exponent.

3. Membentuk portfolio yang terdiri dari 10 pairs dengan ranking tertinggi dari

masing-masing metode.

4. Menguji portfolio dari pairs yang telah dibentuk oleh masing-masing metode

pada dua periode trading yang telah ditentukan.

5. Menghitung return yang didapat pada masing-masing portfolio.
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6. Membandingkan hasil trading dari masing-masing metode pembentukan

pairs.

1.7 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada banyak penelitian terdahulu seperti Gatev et al

(2006) [6] untuk metode minimum distance method, Vidyamurthy (2004) [17] dan

Carlsson et al (2015) [11] untuk metode cointegration dan teori mengenai

stasioneritas, Ramos-Requena et al (2017) [15] untuk metode Hurst exponent.

Diambil juga teori-teori yang sudah ada terdahulu yang kemudian dikembangkan

oleh penulis-penulis lain yang dicantumkan disini, seperti Engle dan Granger yang

telah mempopulerkan metode cointegration sejak tahun 1987 dan digunakan

secara luas pada banyak penelitian setelahnya [4].

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

• BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan ditulis tentang penjelasan mengenai latar belakang

dilakukannya penelitian, ruang lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan

yang ingin dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan

pustaka, serta batasan-batasan masalah yang digunakan dalam melakukan

penelitian. Pada bab ini juga diuraikan sistematika yang digunakan dalam

penulisan laporan Tugas Akhir.

• BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas tentang studi pustaka dan teori-teori yang akan

digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Teori-teori ini akan menjadi
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bahan dasar yang akan digunakan untuk menjelaskan strategi dan hasil yang

didapatkan pada bab-bab selanjutnya.

• BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengambilan data yang dilakukan,

bagaimana pembentukan pairs, pembentukan portfolio, dan strategi yang

akan diterapkan untuk uji coba trading. Metodologi ini menjelaskan apa

yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diberikan pada

pendahuluan.

• Bab IV Analisis dan Pembahasan Data

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengolahan data dan penjelasan

dari hasil yang didapat. Kemudian akan dilakukan juga simulasi tahunan

dilakukan untuk menguji apakah metode tersebut dapat dilakukan dalam

berbagai situasi. Pada bab ini juga akan diberikan contoh display hasil

perhitungan return menggunakan MATLAB dan grafiknya.

• Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan ditulis kesimpulan yang didapat dari pengujian data dengan

menggunakan ketiga metode, serta memberikan saran yang dapat berguna

untuk perbaikan penelitian selanjutnya, baik secara teoritis maupun praktis.
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