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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Selama pandemi Covid-19, perusahaan ritel menunjukkan peningkatan nilai 

investasi. Pada tahun 2017 nilai perdagangan saham harian rata-rata sektor ritel 

sebesar Rp 5 triliun, dengan porsi investor ritel sebesar 41,4%. Pada bulan 

September tahun 2020, porsi investor ritel mengalami kenaikan sebesar 51% 

dengan nilai perdagangan harian rata-rata sebesar Rp 6,3 triliun (Mahardhika, 

2020). Kondisi demikian menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan ritel yang semakin tinggi.   

Jumlah investor selama masa pandemi juga mengalami peningkatan. Salah 

satunya dari Mandiri Sekuritas selama enam bulan pertama tahun 2020 

menunjukkan terjadi peningkatan nasabah, khususnya untuk perusahaan ritel 

sebesar 26 ribu nasabah (Sidik, 2020). Tidak hanya itu, kontribusi investor individu 

pada perusahaan ritel dari periode Maret hingga September 2020 menunjukkan 

pertumbuhan mencapai 80% dari total transaksi yang dilakukan oleh investor 

domestik. Pada periode Oktober 2020, investor asing menunjukkan transaksi 

penjualan saham (net sell) sebesar Rp 47,3 triliun di pasar saham. Hal ini 

menunjukkan transaksi investor domestik dapat mendukung kinerja Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) selama masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan kinerja harga saham yang dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia yang ditunjukkan pada Lampiran 2, diketahui sebagian besar perusahaan 
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ritel selama tahun 2020 cenderung banyak mengalami fluktuatif pada harga saham. 

Fluktuasi harga saham yang ditunjukkan merupakan bentuk respon dari investor di 

bursa saham terhadap peluang perusahaan ritel untuk menunjukkan kinerja yang 

baik selama pandemi Covid 19. Selama periode Maret tahun 2020 hingga Desember 

2020, diketahui terdapat perusahaan yang mengalami fluktuasi harga dengan 

bergerak naik atau harga saham semakin tinggi. Perusahaan yang dimaksud adalah 

Ace Hardware Indonesia Tbk., Distribusi Voucher Nusantara Tbk., Erajaya 

Swasembada Tbk., Hero Supermarket Tbk., Map Aktif Adiperkasa Tbk., Mitra 

Adiperkasa Tbk., M Cash Integrasi Tbk., Midi Utama Indonesia Tbk., Matahari 

Putra Prima Tbk., NFC Indonesia Tbk., Ramayana Lestari Sentosa Tbk., Supra 

Boga Lestari Tbk., Sona Topas Tourism Industry Tbk., dan Tiphone Mobile 

Indonesia Tbk. Pergerakan harga saham yang positif menunjukkan bahwa ke-14 

perusahaan mampu menunjukkan perusahaan ritel tersebut telah dapat beradaptasi 

dengan kondisi pandemi yang mendorong konsumen untuk mengurangi mobilitas 

ke toko ritel hingga 17% (Hardiyan, 2020). Kemampuan adaptasi yang baik dari 

perusahaan ritel adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam 

melakukan pemasaran dan melakukan pendekatan terhadap pelanggan (Hardiyan, 

2020). 

Selain itu, banyak pula harga saham perusahaan ritel yang berfluktuasi 

namun dengan tren yang cenderung negatif atau mengalami penurunan harga. 

Perusahaan yang dimaksud adalah Electronic City Indonesia Tbk., Global Teleshop 

Tbk., Kioson Komersial Indonesia Tbk., Kokoh Inti Arebama Tbk., dan Matahari 

Department Store Tbk. Beberapa perusahaan ritel selama pandemi Covid-19 di 
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tahun 2020 yang mengalami penurunan harga saham, dikarenakan kinerja 

perusahaan ritel yang menurun drastis (Putra, 2020), salah satunya adalah yang 

dialami oleh Matahari Department Store Tbk. 

Hingga kuartal I tahun 2021, Matahari Department Store Tbk. telah 

mengalami rugi bersih hingga Rp 95,35 miliar, yang mana jumlah tersebut 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kinerja kuartal I tahun 2020 

yang mengalami rugi bersih sebesar Rp 93,95 miliar. Dilain sisi, pendapatan 

Matahari Department Store Tbk. kuartal I tahun 2021 juga mengalami penurunan 

sebesar 23,1% secara kuartalan (qoq) (Intan, 2020). Kondisi demikian menjelaskan 

bahwa Matahari Department Store Tbk merupakan salah satu perusahaan ritel yang 

belum dapat menemukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan 

harga saham dalam bursa saham.  

Dilain sisi, jumlah kasus pandemi Covid-19 dari Maret 2020, di Indonesia, 

hingga awal penelitian ini dimulai yaitu 1 Maret 2020 terdapat 6.680 kasus baru 

terinfeksi Covid 19, sedangkan pada 31 Maret 2020 di Indonesia terdapat 114 kasus 

baru terinfeksi Covid-19. Dilain sisi, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 di 

Indonesia per 31 Maret 2020 adalah 14 orang, namun pada 1 Maret 2021 jumlah 

yang meninggal menjadi 104 orang (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional, 2021). Kondisi demikian menunjukkan bahwa pandemi Covid-

19 menimbulkan krisis kesehatan di Indonesia selama periode April 2020 hingga 

Juni 2021.  

Selama kurang lebih setahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, 

pemerintah telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk dapat mengurangi 
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dampak Covid-19 terhadap angka kematian. Namun kebijakan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah justru memberikan dampak terhadap perusahaan 

ritel. Kebijakan yang masih sekarang dilaksanakan adalah Kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun bentuk pembatasan aktivitas masyarakat 

yang lain.  

Kebijakan pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pada 

dasarnya bertujuan untuk mengurangi dampak akibat penularan Covid-19. Namun 

kebijakan tersebut justru memberikan dampak domino, dimana pembatasan 

aktivitas berdampak pada mobilitas, daya beli, perilaku masyarakat. Ketua Umum 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan bahwa kesulitan 

yang dihadapi oleh industri ritel adalah turunnya daya beli masyarakat. Selama 

pandemi Covid-19, golongan masyarakat menengah kebawah banyak terdampak 

kebijakan pemerintah, berupa terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

pemotongan gaji, hingga dirumahkan (Fitri, 2020).    

Hal ini juga diungkapkan oleh Mulyana (2021), bahwa pada perusahaan 

ritel, pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan pasar mengalami penurunan, 

dilain sisi biaya tetap perusahaan harus dibayarkan. Beberapa perusahaan ritel besar 

terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar hingga 

menutup beberapa cabang ritel untuk dapat mengurangi biaya tetap perusahaan. 

Kondisi demikian dapat berdampak kinerja pada harga saham perusahaan ritel dan 

juga perekonomian Indonesia. 

 Kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 juga memberikan dampak 

pada kondisi perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan melalui harga emas (Yousef & 
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Shehadeh, 2020).  Pada periode yang sama, yakni kuartal II tahun 2020, harga emas 

dunia mengalami penguatan, sebagaimana diungkapkan oleh PT Hartadinata selaku 

produsen dan penyedia emas yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga Rp 198 

miliar (Widianto, 2020). Harga emas dunia pun pada dasarnya juga mengalami 

peningkatan. Data dari Refinitiv, yang merupakan perusahaan penyedia data pasar uang, 

menunjukkan bahwa harga emas dunia mengalami peningkatan 12,63%. Kondisi 

demikian terjadi salah satunya diakibatkan pandemi Covid-19 yang memicu 

perekonomian dunia melemah, sehingga investor beralih untuk menguatkan nilai aset 

melalui emas (Pransuamitra, 2020). Kondisi yang terjadi pada nilai tukar dan harga emas 

menunjukkan respon perekonomian dan kebijakan dari pemerintah pusat dan bank 

sentral, yaitu Bank Indonesia dalam mengupayakan kebijakan yang tepat untuk menjaga 

kondisi perekonomian tetap stabil dan terjaga. 

  Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh kasus Covid-19 terhadap volatilitas harga saham 

perusahaan ritel. Penelitian ini juga memasukkan variabel harga emas karena merupakan 

bagian dari instrumen moneter kebijakan pemerintah pusat sebagai variabel mediasi. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui besar pengaruh kebijakan pemerintah selama 

pandemi Covid-19 melalui instrumen harga emas.   

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pada pengaruh 

pandemi Covid-19 dan harga saham menunjukkan hasil penelitian yang tidak 

konsisten. Penelitian dari Albulescu (2021), Yousef dan Shehadeh (2020), dan 

Hong, Bian, dan Lee (2021) menjelaskan terdapat pengaruh yang positif Covid-19 

terhadap volatilitas harga saham, namun pada penelitian Bahrini dan Filfilan (2020) 
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dan Baek, Mohanty, dan Glambosky (2020), Covid-19 berpengaruh negatif 

terhadap volatilitas harga saham.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yousef dan Shehadeh (2020), Bhuyan 

dan Dash (2020), dan Arfaoui dan Ben Rejeb (2017) menunjukkan pengaruh yang 

positif antara volatilitas harga emas dengan volatilitas harga saham, namun pada 

penelitian Ali et al. (2020), harga emas tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. Pada penelitian Nugroho dan Robiyanto (2021), 

volatilitas harga emas berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga emas.  

 Mengacu pada fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan 

perbedaan hasil, maka penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh Covid-

19 terhadap volatilitas harga saham dengan menggunakan peran mediasi dari harga 

emas. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Covid-19 dan Volatilitas 

Harga Saham melalui Peran Mediasi Harga Emas”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh Covid-19 (jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap harga emas yang berlaku pada 

perusahaan ritel selama masa pandemi periode April 2020 hingga Juni 2021? 

2. Apakah terdapat pengaruh Covid-19 (jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan ritel selama masa pandemi periode April 2020 hingga Juni 2021? 
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3. Apakah terdapat pengaruh harga emas yang berlaku terhadap volatilitas harga 

saham pada perusahaan ritel selama masa pandemi periode April 2020 hingga 

Juni 2021? 

4. Apakah terdapat peran mediasi harga emas pada pengaruh Covid-19 (jumlah 

kasus positif, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap 

terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan ritel selama masa pandemi 

periode April 2020 hingga Juni 2021? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari 

penelitian ini dapat dijelaskan berikut. 

1. Menganalisis pengaruh Covid-19 (jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap harga emas yang berlaku pada 

perusahaan ritel selama masa pandemi periode April 2020 hingga Juni 2021. 

2. Menganalisis pengaruh Covid-19 (jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan ritel selama masa pandemi periode April 2020 hingga Juni 2021. 

3. Menganalisis pengaruh harga emas yang berlaku terhadap volatilitas harga 

saham pada perusahaan ritel selama masa pandemic periode April 2020 hingga 

Juni 2021. 

4. Menganalisis peran mediasi harga emas pada pengaruh Covid-19 (jumlah 

kasus positif, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh) terhadap 
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terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan ritel selama masa pandemi 

periode April 2020 hingga Juni 2021. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan, khususnya pada ilmu akuntansi yang menjelaskan mengenai 

pengaruh jumlah kasus positif, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang 

sembuh akibat Covid-19 dan harga emas terhadap volatilitas harga saham 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi 

Covid-19 yaitu periode April 2020 hingga Juni 2021. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi investor dan 

pemegang saham perusahaan ritel untuk dapat menentukan kebijakan dan 

perilaku investasi yang tepat selama masa pandemi Covid-19. Selama masa 

Covid-19 diketahui setiap hari pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan 

jumlah, baik dari jumlah kasus positif, jumlah yang meninggal, dan jumlah 

yang sembuh, yang kemudian mempengaruhi harga emas yang berlaku yang 

kemudian berdampak pada volatilitas harga saham perusahaan ritel.  
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