
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan investasi, tentu yang diinginkan oleh semua orang adalah
suatu investasi dengan resiko sekecil mungkin namun bisa menghasilkan
keuntungan yang besar. Salah satu strategi yang paling banyak digunakan oleh
investor adalah market neutral strategy. Strategi ini memungkinkan investor untuk
mendapatkan keuntungan yang tidak bergantung pada kondisi pasar [1]. Market
neutral strategy dapat dicapai dengan menggunakan market neutral portfolio, yaitu
suatu portofolio yang memiliki beta atau resiko sistematis sama dengan nol.
Secara teoritis, portofolio semacam ini dapat disusun dengan kombinasi posisi
long dan short pada sekuritas.

Salah satu market neutral strategy yang sudah banyak digunakan adalah
pairs trading. Seperti namanya, pairs trading merupakan strategi pembentukan
portofolio dengan memasang-masangkan dua sekuritas. Strategi ini pertama kali
dibentuk dari penelitian atas kesempatan arbitrase di pasar saham yang dilakukan
oleh Gerry Bamberger dan David Shaw yang merupakan ahli komputer, bersama
dengan Nunzio Tartaglia yang merupakan seorang trader. Inti dari penelitian
mereka adalah pengembangan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi pasangan
sekuritas yang menunjukkan pergerakan saham yang sama atau memiliki korelasi
tinggi. Ketika pertama kali diterapkan oleh tim Morgan Stanley & Co. pada tahun
1987, strategi pairs trading ini mampu menghasilkan profit hingga 50 juta dollar
[2]. Namun, seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengetahui strategi
ini, keuntungan yang diperoleh dari pairs trading pun semakin menurun. Beberapa
orang beranggapan bahwa hal ini terjadi karena pairs trading hanya memanfaatkan
kesempatan arbitrase dan inefisiensi pasar. Sementara, berdasarkan Efficient
Market Hypothesis oleh Famma French, dikatakan bahwa pasar akan selalu berada
dalam kondisi yang efisien karena tiap pelaku pasar mampu memperoleh informasi
yang sama [3]. Hal ini yang membuat profit dari pairs trading akan terus menurun
jika semakin banyak orang menerapkan strategi ini. Meskipun begitu, penelitian
oleh Gatev et al. membuktikan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh strategi ini
tidak dipengaruhi oleh banyaknya pengguna strategi [4].

Penelitian mengenai metode-metode untuk melakukan pairs trading
tergolong sudah cukup banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Gatev et al.
pada tahun 2006 yang menghasilkan metode distance yang merupakan metode
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paling sederhana untuk melakukan pairs trading. Ada juga penelitian oleh Engle
& Granger yang menghasilkan model kointegrasi untuk saham di mana model ini
sering diterapkan dalam melakukan pairs trading [5]. Beberapa penelitian lain
tentang pairs trading antara lain dilakukan oleh Vidyamurthy [1], Engelberg [6],
Do & Faf [7], dan masih banyak lagi. Penelitian tersebut tidak hanya untuk
mengembangkan metode pairs trading, melainkan juga untuk menunjukkan
efektivitas dan performa masing-masing metode dalam menghadapi berbagai
kondisi ekonomi pada pasar saham yang berbeda-beda juga. Sementara di
Indonesia, baik penelitian maupun kegiatan trading menggunakan pairs trading
masih jarang dilakukan. Kebanyakan penerapan pairs trading dilakukan dalam
pasar uang asing (Forex), misalnya dengan menggunakan pasangan EUR/USD,
NZD/USD, atau USD/CAD. Salah satu penelitian mengenai pairs trading terkini
di Indonesia dilakukan oleh Jessica Sutanto. Dalam penelitiannya, dilakukan
perbandingan antara metode distance, Hurst exponent, dan kointegrasi untuk
melakukan pairs trading di Indonesia [8].

Umumnya, pairs trading dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
statistical arbitrage. Yang dimaksud dengan statistical arbitrage adalah suatu
kondisi di mana harga saham di pasar lebih mahal atau lebih murah dibandingkan
nilai ekspektasi atau harga berdasarkan penghitungan statistiknya. Pairs trading
untuk memperoleh statistical arbitrage dilakukan berdasarkan konsep relative
pricing, yaitu suatu konsep bahwa saham dengan karakteristik serupa seharusnya
memiliki harga yang kurang lebih sama. Gambar 1.1 menunjukkan grafik dua
saham yang memiliki pergerakan serupa dan menjadi kandidat pasangan untuk
strategi pairs trading. Ketika ada dua saham dengan karakteristik mirip tetapi
perbedaan harganya cukup besar, di sini timbul peluang untuk memperoleh profit.
Profit bisa diperoleh dengan membeli saham yang dianggap undervalued dan
menjual saham yang dianggap overvalued. Investor memilih untuk menggunakan
strategi pairs trading karena strategi ini sekaligus dapat menjadi strategi hedging,
di mana investor dapat meminimalisir risiko, khususnya risiko pergerakan harga
saham. Berhubung pairs trading merupakan strategi yang mengkombinasikan
posisi long dan short pada saham, maka diharapkan strategi ini bisa mengurangi
resiko yang muncul ketika harga saham naik atau turun. Hal ini terjadi karena
posisi long sensitif terhadap penurunan harga saham, sementara posisi short
sensitif terhadap kenaikan harga saham. Namun, ada kekurangan jika investor
menggunakan strategi pairs trading, yaitu besarnya biaya transaksi yang harus
dikeluarkan. Strategi pairs trading mengharuskan investor untuk melakukan
trading setidaknya pada dua saham berbeda sehingga biaya transaksi menjadi dua

2



kali lipat. Maka dari itu, dalam melakukan pairs trading perlu diperhatikan apakah
biaya dan komisi yang dikeluarkan sebanding dengan ekspektasi profit yang akan
didapatkan.

Gambar 1.1: Perbandingan pergerakan dua saham yang bisa menjadi kandidat pairs
(atas) dengan saham yang tidak digunakan untuk pairs trading(bawah)

Ada beberapa metode yang paling populer digunakan untuk pembentukan
pairs, yaitu metode distance, metode kointegrasi, dan metode stochastic spread.
Di antara ketiga metode tersebut, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
metode kointegrasi. Metode kointegrasi pertama kali diperkenalkan oleh Engle &
Granger [5]. Ide dasar dari metode ini adalah adanya co-movement antara dua
saham, atau secara sederhana adalah pergerakan yang serupa antara dua saham.
Metode kointegrasi dikembangkan berdasarkan teori mean reversion, yang
menjelaskan bahwa harga saham akan kembali pada rata-rata jangka panjangnya,
sehingga ketika saham yang terkointegrasi bergerak menjauhi harga rata-rata
jangka panjangnya, ada kesempatan untuk memperoleh statistical arbitrage.
Pasangan saham yang terkointegrasi dengan kuat memliki hubungan yang stabil
dalam jangka panjang. Namun, metode kointegrasi memiliki syarat yang kuat dan
susah untuk menemukan pasangan terkointegrasi dari dua saham yang independen
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satu sama lain. Selain itu, konsep mean reversion pada kenyataannya tidak selalu
terjadi di pasar saham. Seringkali perusahaan mengalami idiosyncratic shock
sehingga harga sahamnya mengalami perubahan permanen (tidak kembali ke
rata-rata jangka panjang). Beberapa penyebab lain yang bisa menyebabkan
terjadinya guncangan permanen pada harga saham misalnya, perubahan teknologi,
perubahan manajemen perusahaan, perubahan pada pasar, dan lain-lain. Penelitian
Krauss dan Herrmann [9] menunjukkan bahwa residu dari metode kointegrasi
memperlihatkan adanya loncatan permanen pada harga saham.

Berdasarkan beberapa kelemahan metode kointegrasi tersebut,
dikembangkan metode kointegrasi parsial yang diharapkan dapat mengatasi
masalah adanya loncatan permanen pada harga saham. Metode kointegrasi parsial
merupakan metode kointegrasi yang lebih lemah sehingga memungkinkan residu
kointegrasi untuk memiliki komponen random walk. Dengan kata lain, metode
kointegrasi parsial memungkinkan adanya komponen mean-reverting dan random
walk sementara metode kointegrasi hanya memperbolehkan komponen
mean-reverting saja. Penelitian yang dilakukan oleh Clegg & Krauss [9] berhasil
mengembangkan model kointegrasi parsial yang ketika diuji coba trading terhadap
saham-saham S&P 500 menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan trading
menggunakan metode kointegrasi dan metode distance. Namun, penelitian ini
belum bisa memastikan bahwa metode kointegrasi parsial dapat menunjukkan
performa yang sama bagusnya jika dilakukan pada pasar yang sifatnya
semi-strong.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa metode
kointegrasi parsial lebih baik daripada metode kointegrasi meskipun dilakukan
pada pasar saham Indonesia yang sifatnya semi-strong [10]. Adapun yang
dimaksud dengan pasar semi-strong adalah pasar saham di mana harga tiap saham
merefleksikan informasi yang tersedia di publik. Penelitian Clegg & Krauss [9]
dilakukan pada pasar dengan efisiensi kuat, yaitu pasar di mana harga saham
merefleksikan seluruh informasi, baik informasi publik maupun pribadi. Berbeda
dengan penelitian Jessica Sutanto, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan
metode pairs trading yang lebih baru dan lebih sesuai terhadap kondisi pasar.
Penelitian ini akan menunjukkan bahwa pairs trading dengan metode kointegrasi
parsial lebih baik daripada metode kointegrasi meskipun pasar saham Indonesia
memiliki efisiensi yang sifatnya semi-strong.

4



1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai
seberapa baik metode kointegrasi parsial jika dibandingkan dengan metode
kointegrasi dalam melakukan pairs trading di pasar saham Indonesia. Dari
masalah tersebut, disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana model kointegrasi parsial untuk melakukan pairs trading?

2. Apakah metode kointegrasi parsial lebih baik dibandingkan metode
kointegrasi dalam melakukan pairs trading di pasar saham Indonesia?

3. Apakah metode kointegrasi parsial dapat mengantisipasi goncangan pada saat
terjadi krisis ekonomi tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut.

1. Menemukan model kointegrasi parsial untuk melakukan pairs trading.

2. Menentukan metode yang lebih baik untuk melakukan pairs trading di pasar
saham Indonesia, yaitu antara metode kointegrasi parsial dengan metode
kointegrasi.

3. Menunjukkan bahwa metode kointegrasi parsial dapat mengantisipasi
goncangan pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008.

1.4 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa batasan yang diterapkan untuk
menjawab permasalahan di atas. Batasan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1. Lingkup penelitian ini terbatas pada lingkup pasar saham Indonesia.

2. Saham yang digunakan adalah saham-saham yang telah masuk ke dalam
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dari perusahaan yang sudah IPO
sebelum masing-masing periode pembentukan pairs. Saham harus masuk ke
dalam indeks LQ-45 minimal sembilan kali selama periode uji.

3. Dalam penelitian ini, pairs trading dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh statistical arbitrage saja.

4. Diasumsikan bahwa short sell dapat dilakukan secara bebas di pasar saham
Indonesia.
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5. Tidak dilakukan analisa fundamental sebelum pembentukan pairs untuk
memudahkan penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis,
yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Membantu peneliti berikutnya dalam mengembangkan metode yang lebih
efektif untuk melakukan pairs trading, khususnya di Indonesia.

2. Menunjukkan bahwa pairs trading masih efektif meskipun dilakukan di pasar
saham Indonesia yang tergolong ke dalam semi-strong market.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Membentuk portofolio yang relatif stabil terhadap goncangan ekonomi.

2. Membentuk portofolio yang sesuai dengan konsep market neutral strategy

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini akan dijelaskan pada poin-poin berikut.

1. BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, serta
tujuan penulisan Tugas Akhir. Selain itu, juga dirincikan batasan masalah
dan kerangka kerja dalam melakukan penelitian.

2. BAB II Landasan Teori
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam
melakukan pairs trading, sekaligus berisi studi pustaka atas obyek
penelitian. Teori yang dibahas dalam bab ini akan menjadi dasar bagi
metode penelitian dan analisis pada bab-bab selanjutnya.

3. BAB III Metodologi Penelitian
Bab ini menjelaskan mengenai pemilihan dan pengambilan data untuk
penelitian, langkah-langkah dan metode pembentukan pairs, pembentukan
portofolio, dan strategi yang diterapkan untuk uji coba trading. Adapun
metodologi yang dibahas dalam bab ini menjelaskan langkah-langkah yang
akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dibahas dalam
pendahuluan.
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4. BAB IV Analisis dan Pembahasan Data
Bab ini berisi pembahasan tentang proses pengolahan data dan analisis hasil
olah data tersebut. Selain itu, juga akan dilakukan simulasi tahunan untuk
menunjukkan performa metode kointegrasi parsial terutama saat terjadi krisis
ekonomi tahun 2008.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan proses
pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran
yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.
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