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Salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan
komoditi Crude Palm Oil (CPO) adalah fluktuasi harga. Akibatnya resiko kerugian
yang dihadapi oleh petani dan produsen produk lanjutannya menjadi sangat besar.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat manajemen resiko yang dapat mengurangi
resiko kerugian akibat perubahan harga. Salah satunya dengan penerapan sistem
hedging. Hedging adalah strategi yang dilakukan hedger untuk mengamankan

usahanya dari resiko kerugian akibat perubahan harga yang merugikan. Hedger
terdiri dari produsen dan konsumen. Harga CPO berfluktuasi sepanjang waktu,
sehingga metode peramalan time series diharapkan dapat membantu hedger untuk
memprediksi harga CPO.
Masalah yang dihadapi adalah (1) Bagaimana penerapan metode peramalan
time series dalam memperkirakan pergerakan harga CPO ?, (2) Metode peramalan
time series apa yang paling sesuai untuk CPO, (3) Bagaimana simulasi pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh hedger, setelah dapat memperkirakan pergerakan
harga CPO di pasar fisik ?. Tujuan penelitian adalah menentukan metode peramalan
time series terbaik bagi pergerakan harga CPO di pasar fisik sebagai altematif analisa

teknikal untuk melakukan hedging di perdagang& bejangka.
Penelitian dilakukan di BAPEBTI, FAMNI, dan PT Perkebunan Mnanga
Ogan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
berupa hasil wawancara dengan ahli perdagangan berjangka dan hedging. Data
sekunder berupa serial data harga rata-rata bulanan komoditi CPO dari tahun 1976

Alat analisis data menggunakan metode peramalan time series, dan untuk membantu
perhitungan digunakan program Excel 5.0, QSB, dan Minitab 10.
Pemilihan metode peramalan terbaik untuk komoditi CPO dilakukan secara
statistik, serta secara manajemen dan ekonomi. Secara statistik, pemilihan metode
peramalan menggunakan nilai rata-rata absolut (Mean Absolute Error 1 MAE), dan
nilai rata-rata kuadrat (Mean Square Error I MSE) yang terkecil. Dapat disimpulkan
bahwa metode ARIMA berordo (4.1.0) memiliki nilai MAE dan MSE yaig terkecil,
yaitu sebesar 25,5612 dan 1342,2836. Oleh karena itu, metode ARIMA berordo
(4.1.0) merupakan metode terbaik secara statistik dengan selang kepercayaan 95
persen. Namun metode ARIMA mempunyai kelemahan, yaitu sulit untuk diterapkan,
sehingga alternatif metode terbaik untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah
metode sederhana. Metode sederhana mempunyai kelebihan, yaitu nilai MSE dan
MAE yang tidak jauh berbeda dengan metode ARTMA, yaitu 1528,2060 dan 27,0578,
sedangkan kelemahannya yaitu hasil ramalan untuk bulan Maret-Desember 1999
bemilai sama yaitu USD 556lton.
Pemilihan metode peramalan time series terbaik secara manajerial dan
ekonomi mempertimbangkan Pertama CPO merupakan komoditi tahunan yang dapat
disimpan, sehingga tidak mempunyai pola tertentu. Kedua, biaya, kemudahan, serta
kepraktisan penerapan metode peramalan. Metode yang memenuhi pertimbangan
pertama adalah metode peramalan Box Jenkins (ARIMA), sedangkan metode yang
memenuhi pertimbangan kedua adalah metode sederhana. Metode sederhana
merupakan metode yang biaya penerapannya lebih murah, mudah diterapkan, serta
cepat memberikan informasi pergerakan harga dibandingkan metode ARIMA.
Namun metode sederhana juga mempunyai kelemahan, yaitu metode ini hanya dapat
digunakan oleh peramal yang mengetahui karakteristik harga CPO. Jadi ada dua
alternatif metode peramalan time series yang dapat digunakan oleh hedger untuk
memprediksi harga CPO, yaitu metode ARIMA (4.1 .O) dan metode sederhana.
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