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ABSTRACT 
 
Stock market performance is a reflection of general industry and economic condition. 
Hence, performance of Indonesian palm oil industry should be reflected on stock prices 
of palm oil companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). The purpose of this 
study is to investigate the relationship between stock price of palm oil companies with 
selected economic and industry specific factors, using multiple regression. Results of 
the study indicated that return of market index, and return of industry specific factor 
CPO price influence return of palm oil based company’s stock price listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX).       
 
Keywords: stock price return, palm oil industry. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Sejalan dengan dinamika industri minyak sawit sebagai bagian dari dinamika 
ekonomi global, terutama pada periode 2005-2008, industri minyak sawit juga terimbas 
pada perilaku pasar komoditas dunia. Pertumbuhan penduduk dan pendapatan nasional 
(GDP) China dan India telah merubah perilaku ekonomi global. Hal ini ditengarai telah 
memberikan pengaruh terhadap meningkatnya harga minyak sawit sejalan dengan 
peningkatan harga komoditas dunia pada periode 2005-2007. Sementara itu, kejatuhan 
ekonomi dunia di semester kedua tahun 2008 juga berimbas pada kejatuhan harga 
komoditas dan telah menyebabkan harga minyak sawit jatuh dari tingkat US$1200 per 
metric-ton pada bulan September 2008 ke tingkat US$400 per metric-ton pada akhir 
tahun 2008. Dinamika pasar minyak sawit dengan sendirinya akan berimbas pada 
pergerakan harga saham dari perusahaan yang bergerak pada bidang industri kelapa 
sawit. Harga minyak sawit (CPO) menjadi acuan langsung terhadap kemampulabaan 
perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Semakin tinggi harga minyak sawit, maka akan 
semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh di atas ongkos produksi. 

Keterkaitan harga saham dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah 
menjadi kajian banyak peneliti. Hal ini terkait dengan upaya untuk dapat meramalkan 
pergerakan harga saham untuk dapat mengambil keuntungan. Chen, Roll dan Ross 
(1986) menyimpulkan bahwa berbagai variabel makroekonomi seperti industrial 
production, inflasi, selisih suku bunga jangka pendek dan jangka panjang, dan selisih 
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antara surat berharga grade tinggi dan grade rendah, secara sistematis mempengaruhi 
return saham.  Keterkaitan antara harga saham dengan variabel makro ekonomi juga 
diungkapkan oleh Kwon dan Shin (1997) dan DeStefano (2000). Kwon dan Shin (1997) 
mengkaji hubungan antara return saham dengan berbagai variabel ekonomi di pasar 
saham Korea dengan menggunakan model regresi. Kajian tersebut menemukan bahwa 
return saham di pasar saham Korea dipengaruhi oleh informasi yang terkait dengan 
variabel makroekonomi. Faktor-faktor yang signifikan antara lain adalah dividen, nilai 
tukar mata uang, harga minyak bumi dan pasokan uang. DeStefano (2000) melakukan 
penelitian mengenai hubungan antara harga saham dan variabel makroekonomi di pasar 
saham Amerika Serikat. Pengujian dilakukan terhadap variabel makroekonomi yang 
mempengaruhi return saham, yaitu inflasi, pasokan uang, premi resiko dan harga 
minyak bumi pada berbagai aktivitas ekonomi dan siklus bisnis.  

Berbagai penelitian menyangkut keterkaitan harga saham dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhi sebagaimana dilakukan Kwon dan Shin (1997),  DeStefano (2000), 
serta Chen, Roll dan Ross (1986) melihat lingkup bahasan pada skala makro ekonomi. 
Kajian menyangkut faktor spesifik industri dan keterkaitannya dengan return saham 
antara lain dilakukan oleh Scholten dan Wang (2008) yang menggunakan model APT 
(arbitrage pricing theory) dalam penelitian mengenai saham-saham perusahaan minyak 
bumi. Sementara itu, Butt et al. (2007) melakukan penelitian return harga saham 
industri perbankan di Pakistan dan melihat keterkaitannya terhadap spread pinjaman 
sebagai faktor spesifik industri. Kajian lainnya oleh Bae dan Duvall (1996) melihat 
faktor spesifik industri jumlah pesawat yang dikirimkan setiap bulan dan jumlah 
pembelian pesawat oleh departemen pertahanan AS sebagai faktor yang dikaji terhadap 
return saham industri penerbangan di Amerika Serikat. Sementara Twite (2000) 
melakukan investigasi atas harga saham perusahaan pertambangan emas di Australia 
terhadap faktor spesifik industri harga emas.  

Konsep keterkaitan harga saham dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
belum ada yang secara khusus dilihat pada sektor industri minyak sawit di Indonesia. 
Keterkaitan faktor industri dan faktor pasar terhadap pergerakan harga saham pada 
sektor industri minyak sawit di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut. Mengacu pada 
konsep bentuk semi-strong market efficiency di pasar saham, maka investor tidak akan 
dapat mengambil keuntungan dari informasi yang dipublikasikan. Informasi harga 
minyak sawit saat ini tersedia secara luas, oleh karenanya investor tidak akan dapat 
mengambil keuntungan lebih dari yang lain dengan mendasarkan resiko yang ada pada 
harga minyak sawit yang ada di pasar.  

Pemilihan faktor spesifik industri yang mempengaruhi kinerja saham suatu 
sektor industri tentunya perlu didasari pertimbangan terhadap karakteristik industri. 
Sebagai produk komoditas pertanian, maka harga minyak sawit akan ditentukan oleh 
keseimbangan permintaan dan penawaran komoditas tersebut. Permintaan minyak sawit 
dunia saat ini sekitar 47% diserap oleh China, India dan Uni Eropa. Sedangkan pasokan 
minyak sawit dunia 85% dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini minyak sawit 
menguasai sekitar 32% pangsa pasar minyak nabati dunia (MPOB 2008). 

Kondisi struktural industri minyak sawit berujung pada keseimbangan 
penawaran dan permintaan komoditas minyak sawit di pasar dunia yang tercermin pada 
harga komoditas tersebut. Struktur pasar minyak sawit dunia bergerak dinamis sesuai 
dengan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh sisi penawaran maupun permintaan. 
Tingkat harga minyak sawit merupakan faktor yang menjadi acuan bagi para pelaku 
industri untuk berinvestasi di industri minyak sawit. Semakin tinggi harga minyak 
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sawit, maka akan semakin memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karenanya, 
tingkat harga yang tinggi merupakan insentif bagi para pelaku industri minyak sawit. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, harga minyak sawit (CPO) telah 
meningkat secara tajam. Pada kurun waktu yang sama konsumsi minyak sawit dunia 
telah meningkat dari  tingkat US$400/MT menjadi di atas US$1200/MT di tahun 2008 
(Statistik Komoditas IMF). Peningkatan harga dan konsumsi minyak sawit ini dengan 
sendirinya telah memberikan keuntungan yang tinggi pada perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam industri minyak sawit. Tingkat keuntungan perusahaan ini akan 
tergambar pada harga saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. 
Namun demikian, keterkaitan antara harga minyak sawit dengan harga saham dari 
perusahaan yang bergerak dalam industri minyak sawit belum pernah dipaparkan 
dengan jelas. 

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara 
pergerakan harga saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor minyak 
sawit di Indonesia dengan perubahan harga minyak sawit sebagai faktor fundamental 
spesifik industri. Keterkaitan juga dilihat pada faktor fundamental ekonomi makro yang 
diwakili oleh indeks pasar, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  

 
 
LATAR BELAKANG TEORI 
 

Return saham sangat sensitif terhadap faktor fundamentasl dan ekpekstasi para 
investor. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pasar modal dipengaruhi baik oleh faktor 
internal maupun faktor eksternal perusahaan. Internal faktor antara lain adalah kualitas 
manajemen, pendanaan, bentuk investasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal 
antara lain adalah penetapan harga, kekacauan dan peperangan, inflasi, tingkat suku 
bunga, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Namun demikian, secara umum harga 
saham individual bergerak searah dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Prinsip 
ini mendasari dikembangkannya model indeks tunggal (Amenc dan Sourd 2003). 

Model indeks tunggal (single index model) menformulasikan bahwa perubahan 
harga saham dipengaruhi oleh perubahan indeks pasar. Model indeks tunggal biasa 
dituliskan sebagai: 

 

Rit =  αi + βiRMt + ei (1) 

 
Rit adalah return dari aset i pada periode t, sedangkan RMt adalah return dari 

portofolio pasar pada periode t. Sementara αi dan βi  masing-masing adalah  
unsystematic risk (variabel yang tidak dipengaruhi perubahan pasar) dan systematic risk 
(beta) dari aset i.  

Multi factor model dikembangkan dan melengkapi konsep model indeks tunggal. 
Pada konsep ini, variabel yang mempengaruhi return saham tidak hanya indeks pasar, 
tetapi juga berbagai faktor terkait lainnya. Secara teoritis disebutkan dalam model 
penilaian kinerja saham bahwa terdapat kaitan antara perubahan harga saham dengan 
beragai faktor yang mewakili aktivitas ekonomi riil. Jumlah faktor yang berpengaruh 
adalah lebih dari satu, dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut harus dicari melalui 
penelitian empiris (Husnan 2005). Multi factor model dapat dituliskan dalam persamaan 
sebagai: 
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Rit =  a0 + a1RF1 + a2RF2 + a3RF3 + ...+anRFn + ei (2) 

 
Rit adalah return dari aset i pada periode t, sedangkan RF1 hingga RFn adalah 

return dari Faktor yang berpengaruh pada periode t.  
Berbagai penelitian menyangkut faktor spesifik industri antara lain dilakukan 

oleh Scholtens dan Wang (2008), Twite (2000), Butt et al. (2007), dan Bae dan Duvall 
(1996). Scholtens dan Wang (2008) meneliti harga komoditas minyak bumi sebagai 
faktor spesifik untuk saham industri minyak bumi. Kajian dilakukan dengan menguji 
sensitivitas harga minyak bumi dan premi resiko dari return perusahaan minyak dan gas 
yang terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE). Prosedur yang dipergunakan adalah 
two-step regression analysis dengan dua model abritrage pricing yang berbeda. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa return dari saham minyak bumi secara positif terkait dengan 
return pasar, peningkatan harga minyak bumi dan berhubungan negatif dengan book-to-
market rasio dari perusahaan. Variabel harga minyak bumi dan rasio book-to-market 
memberikan pengaruh pada model yang digunakan, namun demikian tingkat 
signifikansinya tidak tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan harga minyak 
bumi memberikan dampak pada ekspektasi akan return saham minyak bumi di masa 
depan.   

Twite (2000) melakukan investigasi atas harga saham perusahaan pertambangan 
emas di Australia terhadap harga emas. Perusahaan yang dikaji adalah 12 perusahaan 
pertambangan emas yang terdaftar di Bursa Saham Australia. Kajian dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan multi factor model dengan meregresikan return saham 
dengan variabel penjelas return pasar dan return harga emas. Masing-masing dilakukan 
regresi terhadap individu variabel penjelas dengan model indeks tunggal, dan kemudian 
dibandingkan dengan hasil regresi dengan menggunakan model multi faktor. Data yang 
digunakan adalah data bulanan dari Januari 1985 hingga Desember 1998. Penelitian 
menunjukkan bahwa harga saham perusahaan pertambangan emas dipengaruhi oleh 
harga emas. Harga saham perusahaan meningkat 0.7% untuk setiap 1% peningkatan 
harga emas. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan 
emas dapat dijadikan representasi dari portofolio atas aset emas. 

Butt et al. (2007) melakukan penelitian return harga saham industri perbankan 
di Pakistan dan melihat keterkaitannya terhadap spread pinjaman sebagai faktor spesifik 
industri. Penelitian dilakukan dengan menguji keterkaitan return saham dari industri 
perbankan di Pakistan terhadap variabel pasar dan industri yang dipilih dengan 
menggunakan multi factor model. Model yang digunakan terdiri atas empat variabel 
pasar dan industri, yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap return dari 
perusahaan perbankan, yaitu indeks KSE 100, indeks harga konsumen, suku bunga 
pinjaman bebas resiko dan spread pinjaman. Kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 
variabilitas dari return saham perbankan terhadap faktor-faktor pasar dan industri. 
Terdapat 15 bank yang dikaji berdasarkan ketersediaan data, profitabilitas dan 
kinerjanya di Indeks 100 Karachi Stock Exchange (KSE). Data harga saham dan 
variabel yang digunakan adalah pada periode Juli 1998 hingga Juni 2006. Model regresi 
multi faktor digunakan dalam analisis. Kajian menunjukkan bahwa return dari KSE 100 
index adalah satu-satunya variabel independen yang signifikan pada tingkat 5%, 
sedangkan variabel makro ekonomi dan industri tidak terbukti signifikan mempengaruhi 
return saham perbankan. 
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Kajian lainnya oleh Bae dan Duvall (1996) melihat faktor spesifik industri 
jumlah pesawat yang dikirimkan setiap bulan dan jumlah pembelian pesawat oleh 
departemen pertahanan AS sebagai faktor yang dikaji terhadap return saham industri 
penerbangan di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan multi-index CAPM model 
terhadap lima perusahaan penerbangan militer di Amerika Serikat. Return bulanan dari 
perusahaan-perusahaan ini pada periode Januari 1982 hingga Desember 1991 
diregresikan terhadap enam variabel pasar dan industri yaitu, indeks S&P 500, indeks 
harga konsumen, three-month Treasury bill yield, indeks produksi industrial, jumlah 
pesawat yang dihasilkan dan pengeluaran Departemen Pertahanan. Penelitian 
menunjukkan bahwa return indeks S&P 500 dan pengeluaran departemen pertahanan 
keduanya secara positif signifikan mempengaruhi return perusahaan penerbangan, tetapi 
variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi return saham perusahaan penerbangan. 
Jumlah pesawat yang diproduksi berhubungan positif dengan return saham, namun 
demikian keterkaitan ini tidak signifikan pada kelima model return saham dari 
perusahaan penerbangan yang dikaji. 

Konsep keterkaitan kinerja saham dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
belum ada yang secara khusus dilihat pada sektor industri minyak sawit di Indonesia. 
Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk dapat melihat keterkaitan faktor industri 
dan faktor pasar terhadap return saham pada sektor industri minyak sawit di Indonesia. 
Mengacu pada konsep bentuk semi-strong market efficiency di pasar saham, maka 
investor tidak akan dapat mengambil keuntungan dari informasi yang dipublikasikan. 
Informasi harga minyak sawit saat ini tersedia secara luas, oleh karenanya investor tidak 
akan dapat mengambil keuntungan lebih dari yang lain dengan mendasarkan resiko 
yang ada pada harga minyak sawit. Secara spesifik kajian ini akan melihat pengaruh 
faktor industri, yaitu perubahan harga minyak sawit terhadap return saham di industri 
minyak sawit Indonesia.  

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Harga saham sangat sensitif terhadap faktor fundamental dan ekpekstasi para 
investor. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pasar modal dipengaruhi baik oleh faktor 
internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal antara lain adalah kualitas 
manajemen, pendanaan, bentuk investasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal 
antara lain adalah penetapan harga, kekacauan dan peperangan, inflasi, tingkat suku 
bunga, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Namun demikian, sesuai dengan konsep 
model indeks tunggal, secara umum harga saham individual bergerak searah dengan 
pergerakan pasar secara keseluruhan (Amenc dan Sourd 2003). Oleh karenanya, harga 
saham sawit seharusnya juga bergerak seiring pergerakan indeks pasar. Selain itu, harga 
komoditas minyak sawit merupakan faktor penting sebagai faktor spesifik industri yang 
mempengaruhi harga saham sawit.  

 

Harga Saham
Sawit

Faktor Pasar

IHSGHarga CPO

Faktor Spesifik Industri

 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN DAN DATA 
 

Model Penelitian 
 
 Penelitian ini menggunakan prosedur serupa seperti yang dipergunakan oleh 
Twitee (2003). Terdapat tiga model yang akan diuji, dapat dituliskan sebagai: 
 

Model 1 
tCtiCiit RR εβα ++=  (3) 

Model 2 
tMtiMiit RR εβα ++=  (4) 

Model 3 
tMtiMcticiit RRR εββα +++=  (5) 

Dimana: 

Rit  =  return harga saham bulanan dari saham i atau Indeks Harga Saham Sawit (IHSS) 
dari t-1 hingga t termasuk dividen 

RCt  =  return harga CPO bulanan 
RMt  = return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulanan 
 

Koefisien βC atau Beta Sawit merepresentasikan sensitifitas dari return saham 
perusahaan sawit terhadap 1% pertumbuhan harga minyak sawit. Sedangkan Koefisien 
βM atau Beta Pasar merepresentasikan sensitifitas dari return saham perusahaan sawit 
terhadap 1% return Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian dilakukan dengan 
menguji tiga bentuk model. Model 1, merupakan model satu faktor, menguji keterkaitan 
return harga saham terhadap return harga CPO. Model 2, dikenal sebagai model indeks 
tunggal, menguji keterkaitan return saham terhadap return pasar. Dan Model 3 adalah 
model dua faktor yang merupakan penggabungan Model 1 dan Model 2. Teknik 
multiple regression dipergunakan untuk menentukan variabel mana yang memiliki 
hubungan signifikan dengan variabel dependen, yakni return saham. Analisa regresi 
dilakukan untuk semua saham. Untuk melihat return industri dipergunakan angka rata-
rata harga saham dari kelima saham yang diteliti.  

 Return harga saham dihitung sebagai selisih log di antara dua harga pada dua 
waktu (Amenc dan Sourd 2003), dituliskan dalam persamaan sebagai: 

 

Return = Ln (Pt / Pt-1) (6) 

 
Ln adalah log natural, Pt adalah harga penutupan saat ini, Pt-1 merupakan harga 

penutupan sebelumnya.  
 
Menurut Brealy dan Myers (1999), nilai real return dapat dihitung dengan 

prinsip Fisher, yaitu dengan menggunakan formulasi: 
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Data Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, saham-saham individual yang dikaji adalah: SMAR (PT 
SMART Tbk), AALI  (PT Astra Agro Lestari Tbk), TBLA  (PT Tunas Baru Lampung 
Tbk), UNSP (PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk) dan LSIP (PT London Sumatera 
Plantation Tbk). Kelima saham tersebut dipilih berdasarkan ketersediaan data pada 
periode amatan. Pada tahun 2008 terdapat dua lagi perusahaan yang bergerak di industri 
minyak sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sampoerna Agro Tbk 
(SGRO) dan PT Gozko Plantation Tbk (GZCO) tidak dimasukkan sebagai salah satu 
saham yang diamati karena masalah kecukupan data amatan. Indeks harga saham sawit 
(IHSS) dibangun sebagai representasi portofolio industri, dan merupakan nilai rata-rata 
dari harga kelima saham yang dipilih.  

Data indeks pasar adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Semua data 
merupakan data bulanan pada periode Januari 2004 hingga Desember 2008. Data harga 
saham perusahaan minyak sawit adalah harga penutupan yang telah disesuaikan. Data 
harga saham dan IHSG diperoleh dari YahooFinance. Sementara itu, harga CPO 
(PCPO)  adalah harga Malaysia Palm Oil Futures (US$/MT) bulanan diperoleh dari 
statistik komoditas International Monetary Funds (www.imf.org), yang dikonversi ke 
dalam nilai Rupiah berdasarkan data bulanan kurs Rupiah terhadap US$ yang diperoleh 
dari Bank Indonesia. Nilai return yang diperoleh dikonversi ke dalam nilai riil dengan 
deflator inflasi yang diperoleh dari Bank Indonesia. 

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian dinotasikan sebagai RRIHSG, 
RRSMAR, RRTBLA, RRAALI, RRLSIP, RRUNSP dan RRIHSS masing-masing 
merupakan real return saham bulanan dari IHSG, saham SMAR, saham TBLA, saham 
AALI, saham LSIP saham UNSP dan portofolio industri. Sementara itu RRPCPO 
mewakili pertumbuhan real dari harga CPO. 
 
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Amatan 
 

 RRSMAR RRAALI RRUNSP RRLSIP RRTBLA RRIHSS RRIHSG RRPCPO 
 Mean  0.0104  0.0260 -0.0127  0.0062 -0.0064  0.0136  0.0022 -0.0031 
 Median  0.0033  0.0340  0.0008  0.0184 -0.0079  0.0404  0.0193  0.0059 
 Maximum  0.4591  0.3281  0.3218  0.3235  0.6566  0.2772  0.1292  0.1259 
 Minimum -0.9444 -0.7633 -0.9671 -0.5979 -0.8018 -0.7687 -0.3831 -0.2435 
 Std. Dev.  0.2062  0.1684  0.1894  0.1805  0.2094  0.1607  0.0803  0.0718 
 Skewness -1.8249 -1.8552 -2.3512 -1.0644 -0.3593 -2.1502 -2.0456 -1.0388 
 Kurtosis  9.9978  9.8203  12.5032  4.6017  7.2371  11.1342  10.3292  4.5050 
 Sum  0.6159  1.5354 -0.7503  0.3690 -0.3785  0.8049  0.1335 -0.1845 
 Observations  59  59  59  59  59  59  59  59 
 
 



 

BULLETIN Penelitian No. 21 Tahun 2010, Universitas Mercu Buana. 

8 
 

HASIL PENGUJIAN EMPIRIS 

Uji Stasioneritas 
 

Langkah pertama yang diperlukan dalam penelitian menggunakan data time 
series adalah menguji stasioneritas dari setiap data yang dipergunakan. Hal ini perlu 
dilakukan karena kebanyakan data time series bersifat tidak stasioner. Data yang tidak 
stasioner jika dianalisa dengan teknik ordinary least squares akan menghasilkan 
kesimpulan yang bias. Uji stasioneritas dilakukan dengan prosedur Augmented Dickey-
Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) dan Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). 
Hasil pengujian stasioneritas yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa data 
time series yang diamati seluruhnya stasioner pada level.  
 
Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Harga Saham 
 
 Augmented Dickey-Fuller Phillips-Perron KPSS 
 t-Statistic Prob. Adj. t-Stat Prob. LM-Stat. 
RRSMAR -6.8953*** 0.0000 -7.0655*** 0.0000 0.2373 
RRAALI -6.4206*** 0.0000 -6.3962*** 0.0000 0.3021 
RRUNSP -5.0449*** 0.0001 -5.0724*** 0.0001 0.3176 
RRLSIP -6.1952*** 0.0000 -6.1952*** 0.0000 0.2887 
RRTBLA -7.1479*** 0.0000 -7.1495*** 0.0000 0.1584 
RRIHSS -6.1980*** 0.0000 -6.1870*** 0.0000 0.2760 
RRIHSG -5.6579*** 0.0000 -5.6412*** 0.0000 0.3381 
RRPCPO -4.9967*** 0.0001 -5.0729*** 0.0001 0.1473 
*** signifikan pada tingkat   1% KPSS Asymptotic critical values: 1% level  0.7390 
*** signifikan pada tingkat   5%  5% level  0.4630 
*** signifikan pada tingkat 10%  10% level  0.3470 
 
 
Uji Regresi 
 

Hasil pengujian regresi ditampilkan pada Tabel 3. Hasil t-test untuk koefisien 
yang diamati menunjukkan signifikansi dari setiap koefisien, dan hasil F-test 
menunjukkan bahwa semua model terbukti signifikan. Sementara itu nilai Durbin 
Watson test (DW) mengindikasikan pada semua model bebas dari multikolinieritas. 

Pada portofolio industri yang diwakili oleh IHSS, nilai R2 untuk Model 1, Model 
2 dan Model 3 berturut-turut adalah 32%, 52%, dan 63%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan model dua faktor dapat menjelaskan sistem sebesar 63% dan sisanya 
sebesar 37% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Pada Model 1, nilai Beta Sawit bervariasi dari 1,083 untuk saham SMAR hingga 
1,354 untuk saham AALI, sementara itu nilai Beta Sawit portofolio adalah 1,271. Hal 
ini menjelaskan bahwa pertumbuhan harga minyak sawit sebesar 1% akan memberikan 
dampak kenaikan return saham sebesar 1,27%. Pada Model 2, nilai Beta Pasar 
bervariasi dari 1,339 untuk saham SMAR hingga 1,748 untuk saham UNSP, sementara 
itu nilai Beta Sawit portofolio adalah 1,449. Hal ini menjelaskan bahwa return pasar 
sebesar 1% akan memberikan dampak kenaikan return portofolio saham sebesar 1,45%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa saham UNSP mempunyai sensitifitas paling tinggi 
terhadap faktor pasar maupun faktor spesifik industri. 
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Variabel return indeks pasar dan return harga minyak sawit terbukti 
berpengaruh secara signifikan baik pada semua saham maupun pada portofolio industri. 
Hasil regresi menunjukkan bahwa pada Model dua faktor, Beta Sawit bernilai <1 dan 
Beta Pasar bernilai >1, mengindikasikan bahwa saham sawit relatif lebih sensitif 
terhadap perubahan variabel pasar dibandingkan terhadap perubahan harga minyak 
sawit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian secara umum 
lebih memberikan pengaruh pada return saham sawit dibandingkan dengan variabel 
spesifik industri harga CPO. 
 

KESIMPULAN 
 

Dalam kajian ini digunakan model indeks tunggal dan model dua faktor untuk 
menjelaskan variabilitas return saham perusahaan berbasis sawit di BEI. Teknik analisis 
regresi dilakukan untuk menguji pengaruh faktor pasar dan faktor industri pada tingkat 
pengembaliam saham industri minyak sawit di Indonesia. Return saham dipergunakan 
sebagai variabel dependen dengan dua faktor pasar, yaitu indeks pasar dan faktor 
spesifik industri perubahan harga minyak sawit (CPO) dipergunakan sebagai variabel 
independen. Data yang dipergunakan adalah data bulanan pada periode Januari 2004-
Desember 2008. Model multi faktor dapat menjelaskan variabilitas return saham 
industri minyak sawit, dimana variabel perubahan indeks pasar (IHSG) dan perubahan 
harga minyak sawit dapat menjelaskan perubahan return saham. 

Negara produsen utama minyak sawit dunia adalah Indonesia dan Malaysia. 
Sementara itu, lingkup penelitian ini masih terbatas pada perusahaan kelapa sawit yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karenanya, penelitian lanjutan serupa 
dapat dilakukan di Bursa Efek Kuala Lumpur (KLSE), dengan mengamati saham-saham 
perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di KLSE. Hasil penelitian di KLSE tentunya 
akan menjadi referensi berharga yang akan melengkapi hasil penelitian di BEI ini. 
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Tabel 3. Hasil Regresi Model Persamaan 
 

Saham Model 
Alfa  
(α) 

Beta Sawit 
(βC) 

Beta Pasar 
(βM) 

Prob  
(F-Stat) 

R2 DW 

IHSS Model 1 0.017 1.271***  0.000 0.322 2.069 
  (1.013) (5.212)     

 Model 2 0.010  1.449*** 0.000 0.524 2.090 
  (0.711)  (7.931)    

 Model 3 0.013 0.803*** 1.198*** 0.000 0.637 2.183 
  (1.046) (4.183) (6.979)    

SMAR Model 1 0.013 1.083***  0.003 0.142 2.027 
  (0.550) (3.075)     

 Model 2 0.007  1.339*** 0.000 0.272 2.298 
  (0.320)  (4.617)    

 Model 3 0.009 0.637* 1.140*** 0.000 0.315 2.274 
  (0.435) (1.883) (3.764)    

AALI Model 1 0.030* 1.354***  0.000 0.333 2.105 
  (1.674) (5.342)     

 Model 2 0.022^  1.504*** 0.000 0.514 2.057 
  (1.467)  (7.777)    

 Model 3 0.025* 0.873*** 1.231*** 0.000 0.636 2.113 
  (1.926) (4.334) (6.834)    

UNSP Model 1 -0.008 1.229***  0.000 0.217 1.640 
  (-0.402) (3.978)     

 Model 2 -0.0166  1.748*** 0.000 0.549 1.731 
  (-0998)  (8.339)    

 Model 3 -0.014 0.622** 1.553*** 0.000 0.598 1.793 
  (-896) (2.613) (7.292)    

LSIP Model 1 0.010 1.267***  0.000 0.254 2.071 
  (0.498) (4.405)     

 Model 2 0.002  1.500*** 0.000 0.445 2.006 
  (0.161)  (6.764)    

 Model 3 0.005 0.776** 1.258*** 0.000 0.528 2.156 
  (0.354) (3.153) (5.716)    

TBLA Model 1 -0.009 1.120***  0.000 0.147 2.013 
  (-0.114) (3.142)     

 Model 2 -0.010  1.716*** 0.000 0.432 2.293 
  (-0.496)  (6.596)    

 Model 3 -0.008 0.513* 1.555*** 0.000 0.460 2.190 
  (-0407) (1.679) (5.692)    

 
*** signifikan pada tingkat   1% 
**   signifikan pada tingkat   5% 
*     signifikan pada tingkat 10% 
^     signifikan pada tingkat 15% 

Angka di dalam kurung adalah nilai uji t 
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