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Tidak jarang para investor yang ingin berinvestasi pada ETF mempertanyakan likuiditas instrumen investasi satu 

ini. Hal ini wajar mengingat efek yang jarang ditransaksikan di bursa efek seringkali dikonotasikan sebagai efek 

yang tidak likuid. Namun jika kita telusuri lebih lanjut ternyata ETF yang ada saat ini: XIIT dan R-LQ45X 

merupakan efek yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia. 

 Gambar 1. ETF Order Book pada IPOT 

 
 

Berinvestasi pada efek yang likuid di Bursa Efek 

Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan pada 

saat kita membutuhkan uang, kita dapat dengan cepat 

menjual efek tersebut dan memperoleh harga yang 

tidak jauh berbeda dengan harga pasar saat itu. 

Sebagai salah satu pilihan utama dalam berinvestasi, 

kita perlu menganalisa likuditas ETF yang ada di pasar 

saat ini: XIIT dan R-LQ45X, baik pada primary market 

maupun secondary market.  

Mekanisme pembelian ETF adalah pada saat investor 

membeli unit ETF, pada saat yang bersamaan dealer 

participant akan membelanjakan saham-saham 

konstituen dari indeks acuan di pasar. Sehingga ETF 

memiliki implikasi likuiditas yang sama dengan total 

likuiditas dari konstituen indeks acuan. Tabel 1 

memperlihatkan rata-rata transaksi harian saham 

konstituen indeks LQ-45 sepanjang tahun 2012 sekitar 

Rp 2.5 Triliun. Nilai ini jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan  rata-rata transaksi harian 

saham blue chip secara individual. 

 

 

 

 

 

Sebenarnya, ETF Likuid atau Tidak? 
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Tabel 1. Rata-rata transaksi harian 2012 

 

Untuk memeriksa efisiensi harga ETF di primary 

market, Gambar 2 memperlihatkan screen shot dari 

pergerakan real time primary market untuk Premier 

ETF LQ-45 (R-LQ45X). Harga beli 1 basket (200 lot) 

untuk R-LQ45X di primary market pada saat itu adalah 

778.11. Apabila Anda ingin membelanjakan R-LQ45X 

sekitar Rp 100 Milyar dalam satu kali hit, Anda akan 

memperoleh harga 779.50 (0.18% premium dari harga 

1 basket).  

Gambar 2. Primary Market R-LQ45X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai perbandingan, Gambar 3 memperlihatkan bid 

dan offer dari beberapa saham blue chip Indonesia: 

ASII, BMRI dan TLKM pada waktu yang sama. Jika kita 

ingin membelanjakan sekitar Rp 100 Milyar dalam 

satu kali hit pada saham-saham tersebut, Anda akan 

memperoleh harga ASII 0.66% premium dari harga 

7,750; BMRI 1.24% premium dari harga 8,850; dan 

TLKM 1.88% premium dari harga 9,650. Bahkan pada 

saham TLKM, offer yang tersedia di pasar pada saat 

itu tidak mencapai Rp 100 Milyar. Detil perhitungan 

dapat dilihat pada Tabel 2. Perhitungan ini 

memperlihatkan ETF menyediakan efisiensi harga 

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan saham-

saham tersebut. 

Gambar 3. Order Book ASII, BMRI, TLKM 

 
 

Tabel 2. Ilustrasi pembelian Rp 100 Milyar 
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Gambar 4. Secondary Market R-LQ45X 

 

Sedangkan pada secondary market, dealer participant 

ETF telah berkomitmen untuk memberikan bid dan 

offer tak terbatas (likuiditas yang tinggi). Secondary 

market pun ternyata menyediakan harga yang efisien. 

Pada Gambar 4, Jumlah bid pada 771 ke bawah dan 

offer pada 781 ke atas mayoritas merupakan posisi 

dealer participant. Harga bid dan offer akan secara 

dinamis berubah mengikuti pergerakan pasar 

sehingga para Investor dapat selalu memperoleh 

harga yang sesuai. Jika dibandingkan dengan saham 

yang memiliki harga di atas Rp 500 (satuan fraksi = Rp 

10), maka kuotasi bid dan offer dari dealer participant 

adalah wajar (selisih Rp 10). 

Analisa singkat di atas memperlihatkan bahwa 

disamping ETF (XIIT dan R-LQ45X) menyediakan 

likuiditas yang tinggi di pasar, ETF juga memberikan 

harga yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan 

saham-saham blue chip yang ada di Bursa Efek 

Indonesia untuk transaksi jual dan beli baik melalui 

primary market maupun secondary market. Hal ini 

tentunya akan semakin memudahkan para Investor 

untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. (Susanto 

Chandra)

  

 

 

 

 

Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan: Pandangan dan pendapat dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi PT 

Indo Premier Investment Management. Meskipun artikel ini didukung oleh penelitian dan data oleh penulis, namun hasil perhitungan dan keakuratannya tidak 

dijamin. Seluruh informasi dan keterangan yang disampaikan melalui artikel ini hanya merupakan informasi dan/atau keterangan yang tidak dapat diartikan 

sebagai suatu saran/advise bisnis tertentu, karenanya tidak bersifat mengikat. Segala hal yang berkaitan dengan diterimanya dan/atau dipergunakannya artikel 

tersebut sebagai pengambilan keputusan bisnis dan/atau investasi adalah merupakan tanggung jawab pribadi atas segala risiko yang mungkin timbul. 

Sehubungan dengan risiko dan tanggungjawab pribadi atas artikel ini, pengguna dengan ini menyetujui untuk melepaskan segala tanggung jawab dan risiko 

hukum PT Indo Premier Investment Management dan/atau perusahaan terafiliasi serta karyawannya atas diterimanya dan/atau dipergunakannya artikel ini.  

 


